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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: 04/05/2021 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI 16/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação 
dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito 
Santo (ADEPOL/ES), localizada no Município de 
Ecoporanga/ES. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

Deputado Gandini PL 16/21 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 

PL 787/19; PL 351/20 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO 09/18 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Sergio 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. 
 
2. PROJETO DE LEI 161/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: TORNA OBRIGATÓRIA A COLETA E 
DESTINAÇÃO FINAL PELOS REVENDEDORES DE 
BEBIDAS EM GARRAFAS DE VIDRO DO TIPO NÃO 
RETORNÁVEIS, NA FORMA QUE ESPECIFICA. 
 
3. PROJETO DE LEI 184/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe as Concessionarias que 
fornecem Água e Energia Elétrica de suspender 
o fornecimento de água e energia durante o 
período de 90 (noventa) dias ou enquanto 
permanecer a situação de pandemia de covid-
19. 
*Anexo ao PL 093/21 
 
4. PROJETO DE LEI 897/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Proíbe o aumento nos preços dos 
produtos para a realização de filetagem, 
trituração e limpeza de carne e outros, em 
açougues e estabelecimentos congêneres. 
 
5. PROJETO DE LEI 337/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Institui a Cédula de Identidade 
Funcional para Professores do Estado do Espírito 
Santo. 
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6. PROJETO DE LEI 150/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: obrigatoriedade da execução do Hino 
Nacional e do Hino do Espírito Santo, além de 
outros de exaltação à pátria, em todas as 
escolas públicas e privadas de ensino 
fundamental e de ensino médio no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
7. 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. 
 
8. 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 
 

9. 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” 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 
12. PROJETO DE LEI 108/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Obriga manutenção de Código de 
Defesa do Consumidor em Braille. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. 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 
 
17. PROJETO DE LEI 46/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
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EMENTA: Dispõe sobre a isenção, do pagamento 
de taxas de inscrição em concursos públicos 
estaduais para o doador de sangue, e adota 
outras providências. 
 

18. 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. 
 

19. 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. 
 

20. 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. 
 
21. 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 
 
22. PROJETO DE LEI 44/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Torna obrigatória a afixação dos 
direitos dos idosos hospitalizados nos 
estabelecimentos hospitalares no âmbito do 
estado do estado do Espírito Santo 

23. PROJETO DE LEI 272/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Estabelece, em caráter excepcional e 
imediato, a prorrogação do fim do prazo da 
licença maternidade, beneficiando as seguradas 
do regime próprio de previdência social e as 
servidoras públicas estaduais do regime geral. 
 
24. PROJETO DE LEI 314/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga o Poder Executivo Estadual a 
adotar os mesmos protocolos formulados e 
aplicados pelo Ministério da Saúde do Brasil no 
combate ao COVID-19. 
 

25. PROJETO DE LEI 66/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a Lei nº a Lei Nº 3.939, de 19 de 
junho de 1987, que obriga as empresas 
detentoras de permissão, autorização ou outro 
ato administrativo para exploração de serviços 
de transportes coletivos de passageiros na 
Aglomeração urbana da Grande Vitória, a 
aceitarem a meia-tarifa concedida aos  
estudantes regularmente matriculados em 
estabelecimento de ensino de primeiro e 
segundo graus, técnico-profissionalizantes, pré-
vestibulares e superiores de graduação e pós-
graduação, reconhecidos  
 

26. PROJETO DE LEI 163/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Luciano Machado 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Dever, por parte dos hospitais 
públicos e privados do Estado do Espírito Santo, 
de proceder com o registro e a comunicação, 
imediata de recém-nascidos com Síndrome de 
Down às instituições, federações, entidades e 
associações especializadas que desenvolvam 
atividades voltadas para este público 
 

27. PROJETO DE LEI 174/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre medidas de prevenção 
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ao uso de drogas ilícitas nas universidades 
públicas situadas no Estado do Espírito Santo 
 
28. 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 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. 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. 
 
33. PROJETO DE LEI 119/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de 

permanência de motocicletas em 
funcionamento, e de seus condutores, com 
capacetes por ocasião dos abastecimentos 
desses veículos nos postos de revenda e dá 
outra providência 
 
34. 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. 
 
35. 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. 
 
36. PROJETO DE LEI 262/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Isenta de recolhimento do ICMS, 
inclusive sobre importação, os medicamentos, 
produtos e equipamentos médicos e 
hospitalares que estejam relacionados à 
pandemia do coronavírus, até o mês de 
setembro de 2020, e adota outras providências. 
 
37. PROJETO DE LEI 341/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: FICAM AS EMPRESAS 
CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS 
PRESTADORAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
INTERMUNICIPAIS OBRIGADAS A TRAFEGAR 
SOMENTE COM PASSAGEIROS SENTADOS, NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 
 
38. PROJETO DE LEI 1041/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Institui, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, o atendimento preferencial, 
vagas de estacionamento preferencial e 02 
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(dois) assentos nos transportes públicos 
coletivos as pessoas com Fibromialgia. 
 
39. PROJETO DE LEI 413/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
constar na coleta de dados extraídos dos 
boletins de ocorrências registrados na Base de 
dados da DEON, com os incidentes relativos a 
Lei Maria da Penha, a descrição do tipo de 
violência doméstica e familiar registrada. 
 
40. PROJETO DE LEI 380/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Estabelece que as empresas que 
prestam serviços funerários ou o Poder Público 
ficam obrigados a disponibilizar urna funerária 
com visor durante a vigência do Decreto 
Legislativo nº 4593-R, de 13 de março de 2020 
no Estado do Espírito Santo. 
 
41. PROJETO DE LEI 201/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a autorização dos 
estabelecimentos de ensino de nível superior 
privados a substituir as aulas presenciais por 
ensino a distância (EaD) pelo período que 
perdurar o estado de calamidade decorrente do 
novo Coronavirus (covid-19) e dá outras 
providencias. 

 
42. PROJETO DE LEI 53/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR:  Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Projeto de Lei que Cria no Estado a 
Rota Imperial Capixaba. 

 
43. PROJETO DE LEI 1037/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre alterações da Lei nº 
8.060, de 22 de junho de 2005, que instituiu o 
Código Estadual de Proteção aos Animais no 
âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências. 

44. PROJETO DE LEI 524/20 - Análise Técnica 
- Terminativo 
AUTOR: Comissão de Saúde 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Institui a "Semana Estadual de 
Prevenção e Combate à Trombose e dá outras 
providências". 
 
45. PROJETO DE LEI 482/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Institui a obrigatoriedade de as 
empresas contratadas pelo Poder Público 
implementarem Sistema de Gestão da 
Qualidade em sua gerência administrativa 
interna. 
 
46. PROJETO DE LEI 379/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE O DIREITO À MEIA 
ENTRADA AOS DOADORES DE PLASMA 
SANGUÍNEO CURADOS DA COVID-19, E AMPLIA, 
DURANTE A PANDEMIA, A VALIDADE DA 
CARTEIRA DE TODOS OS DOADORES PARA DOIS 
ANOS 
 

47. PROJETO DE LEI 490/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a inclusão da dosagem 
de Vitamina D no rol dos exames de rotina, bem 
como a respectiva dispensação do medicamento 
nas Unidades de Saúde Pública do Estado do 
Espírito Santo. 
 

48. PROJETO DE LEI 528/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 
SISTEMA UNIFICADO DE CONSULTA DE PREÇOS 
DE BENS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E PELOS 
MUNICÍPIOS. 
 

49. PROJETO DE LEI 545/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga os hospitais, maternidades e 
todos os estabelecimentos de saúde do Espírito 
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Santo a orientar os pais sobre doenças raras não 
detectáveis pelo teste do pezinho e informar da 
existência do teste do pezinho ampliado, e dá 
outras providências. 
 
50. PROJETO DE RESOLUÇÃO 16/20 - 
Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a nomenclatura da Seção II, do 
Capítulo XI, do Título VII e acrescenta o artigo 
269-A, ambos da  Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, Regimento Interno. 
 
51. PROJETO DE LEI 466/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
que a rede pública e privada de saúde do Estado 
do Espírito Santo ofereça Leitos ou Alas 
separadas para mães de natimorto e mães com 
óbito fetal. 
 

52. PROJETO DE LEI 475/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Altera as disposições da Lei nº 9.602, 
de 23 de dezembro de 2010 
 

53. PROJETO DE LEI 455/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIOECONÔMICA MATRICULADOS NA REDE 
PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. 
 

54. PROJETO DE LEI 203/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
pessoas jurídicas prestadoras de serviços 
públicos ou privados, situadas no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, a disponibilizarem a 
declaração de quitação anual de débitos em 
sítio eletrônico e através da central de 
atendimento ao consumidor. 
 
55. PROJETO DE LEI 531/20 - Análise Técnica - 

Terminativo 
AUTOR: Deputado Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, para incluir no 
calendário oficial de eventos do Estado do 
Espírito Santo o “Celebrai Festival” realizado no 
município de Marataízes/ES. 
 
56. PROJETO DE LEI 01/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Institui a cobrança, a título de 
compensação financeira, pelo uso oneroso de 
equipamentos de monitoração  eletrônica por 
agressor, preso ou apenado no âmbito do 
Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
 
57. PROJETO DE LEI 23/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: PROÍBE A UTILIZAÇÃO E O 
FORNECIMENTO DE COPOS PLÁSTICOS 
DESCARTÁVEIS PELOS RESTAURANTES, BARES, 
LANCHONETES, BARRACAS DE PRAIA, 
AMBULANTES E SIMILARES NO ESTADO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
58. PROJETO DE LEI 133/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A CARTEIRA DE 
IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
59. PROJETO DE LEI 539/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Institui a Política Estadual de Incentivo 
à Prática de Esportes para Idosos e dá outras 
providências. 
 
60. PROJETO DE LEI 381/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a criação da previsão de 
critério para prova de títulos em concursos 
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públicos a prática de atividades voluntárias. 
 
61. PROJETO DE LEI 1025/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Ficam os aplicativos disponibilizados 
nas plataformas digitais proibidos de efetuar a 
cobrança imediata sem o consentimento do 
consumidor após o tempo de teste gratuito, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
62. PROJETO DE LEI 228/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a distribuição gratuita, 
por parte do Estado do Espírito Santo, de álcool 
gel antisséptico para idosos e portadores de 
outras enfermidades, enquanto durar o estado 
de Calamidade Pública em decorrência da 
pandemia causada pelo agente Coronavírus - 
Covid-19. 
 
63. PROJETO DE LEI 674/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Institui a Carteira de Identificação do 
Autista (CIA) no âmbito do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. 
 
64. PROJETO DE LEI 751/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Altera a Lei Estadual nº 9.871 de 09 de 
julho de 2012 para garantir o direito aos 
cidadãos de acesso à informação de atos 
administrativos decisórios e de mero expediente 
e dá outras procidências. 
 
65. PROJETO DE LEI 16/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação 
dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito 

Santo (ADEPOL/ES), localizada no Município de 
Ecoporanga/ES. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 
Obs: Pauta gerada em 29/04/2021, às 
18h00min, sujeita a alteração até a data da 
reunião 
 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Ambiente Virtual 
DATA: 03/05/2021 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 12h15min 

 
PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- E-mail do CEE-ES confirmando a participação 
do presidente Artelírio Bolsanello na reunião 
desta comissão no dia 03/05/2021. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PL Nº 165/2019 
AUTORIA: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Obriga os estabelecimentos de ensino 
no Estado do Espírito Santo a fornecer diploma 
em braile para alunos com deficiência visual na 
conclusão do ensino médio e ensino superior. 
 

PL Nº 54/ 2020 
AUTORIA: Deputado Torino Marques 
EMENTA: Dispõe sobre obrigatoriedade dos 
estabelecimentos de ensino publico e privado a 
disponibilizarem os certificados e diplomas em 
braile para alunos com deficiência visual na 
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conclusão do ensino médio e ensino superior 
(apensado ao PL Nº 165/2019). 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
PL Nº 263/2018 
AUTORIA: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a Lei nº 6.680, de 18 de maio 
de 2001, que institui a apresentação da carteira 
de vacinação junto à rede escolar estadual. 
Relator: Deputado Sergio Majeski 
 
PL Nº 122/2019 
AUTORIA: Deputado Fabrício Gandini 
EMENTA: Dispões sobre a temperatura 
adequada a ser observada na climatização das 
salas de aula nas unidades de ensino público no 
estado do Espírito Santo. 
Relator: Deputado Bruno Lamas 
 
PL Nº 249/2019 
AUTORIA: Deputado Fabrício Gandini 
EMENTA: Institui a obrigatoriedade de aplicação 
de pelo menos 30% dos recursos destinados à 
alimentação escolar pública da rede de ensino, 
na aquisição de gêneros alimentícios produzidos 
em âmbito local, preferencialmente pela 
agricultura familiar e pelos empreendedores 
familiares rurais, no âmbito do estado do 
Espírito Santo. 
Relator: Deputado Coronel Alexandre Quintino 
 
PL Nº 653/2019 
AUTORIA: Deputado Adilson Espindula 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inclusão de alimentos orgânicos na alimentação 
escolar no âmbito do Sistema de Ensino do 
Estado do Espirito Santo e dá outras 
providências (apensado ao PL Nº 249/2019). 
Relator: Deputado Coronel Alexandre Quintino 
 
PL Nº 519/2019 
AUTORIA: Deputado Sergio Majeski 
EMENTA: Modifica dispositivos da lei nº 
9.999/2013, incluindo no Programa Estadual do 
Transporte Escolar no Estado do Espírito Santo – 
PETE/ES – o transporte para alunos de ensino 

técnico e superior. 
Relator: Deputado Dary Pagung 
 
PL Nº 892/2019 
AUTORIA: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Torna obrigatória a disponibilização 
de cadeiras adaptadas em estabelecimentos de 
ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. 
Relator: Deputado Sergio Majeski 
 
PL Nº 32 /2018 
AUTORIA: Deputado Sergio Majeski 
EMENTA: Dispõe sobre a dispensa do 
pagamento de taxas e emolumentos e demais 
despesas cartorárias referentes ao registro 
estatutário e suas alterações do conselho 
escolar. 
Relator: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
 Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
Deliberação sobre a periodicidade das reuniões 
da comissão de educação. 

 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
Conselho Municipal de Educação de Vitória-ES: 
organização, funcionamento e desafios com a 
participação dos conselheiros Zoraide Barboza 
de Souza (Presidenta do Comev), Laura 
Aparecida Nascimento da Costa (Conselho 
Tutelar), Marluce Leila Simões Lopes 
(Comunidade Científica), Daniel Barboza 
Nascimento (Magistério da Rede Pública), 
Silvana Souza Carmo dos Santos (Vice-
presidenta do Comev), Silvana de Azevedo Cruz 
(Magistério da Rede Privada). 
 
Pauta atualizada no dia 29/04/21, às 13:50 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
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COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Virtual 
DATA: 04/05/2021 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 11ª 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: 
 
Projeto de Lei nº 127/2019 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Capitão Assunção 
Ementa: Concede prioridade de atendimento 
aos portadores de diabetes nos casos de 
realização de exames médicos em jejum total. 
Entrada na Comissão: 27/04/2021 
 
Projeto de Lei nº 479/2019 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Doutor Hércules 
Ementa: Institui o cadastro Estadual de Pessoas 
com Deficiência como medida para facilitar a 
adoção de medidas de apoio por parte do poder 
público e providências que busquem melhorar 
suas condições, possibilitando ainda, um 
atendimento otimizado a esses cidadãos. 
Entrada na Comissão: 27/04/2021 
 

Projeto de Lei nº 940/2019 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: Institui o certificado de qualidade de 
acessibilidade municipal, denominado “Selo de 
Acessibilidade”, a ser outorgado as cidades 
capixabas que adotem medidas que garantam a 
acessibilidade e a inclusão das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Entrada na Comissão: 27/04/2021 
 
Projeto de Lei nº 346/2020 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Doutor Hércules 
Ementa: Dispõe sobre normas, requisitos e 
critérios sobre doação de sangue. 
Entrada na Comissão: 29/04/2021 
 
Projeto de Lei nº 1012/2019 – Análise de 
Mérito 
Autor: Deputado José Esmeraldo 
Ementa: Obriga os hospitais, clínicas, prontos-
socorros e demais estabelecimentos de saúde, 
de natureza pública ou privada, a divulgarem 
nos respectivos sítios eletrônicos as fotografias 
e demais dados disponíveis de pacientes 
internados e não identificados no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 29/04/2021 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
Projeto de Lei nº 366/2000 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Torino Marques 
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: 23/04/2021 
Prazo do Relator: 11/05/2021 
Prazo da Comissão: 18/05/2021 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
Projeto de Lei Complementar nº 18/2019 – 
Análise de Mérito  
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Autor: Deputado Sergio Majeski  
Ementa: Altera a Lei Complementar nº 213, de 
04 de dezembro de 2001, que regulamenta a 
Emenda Constitucional nº 029/00 de 29 de 
novembro de 2000, que altera a redação do 
“caput” do art. 229 da Constituição Estadual do 
Espírito Santo, publicada no Diário Oficial de 30 
de novembro de 2000. 
Entrada na Comissão: 27/06/2019 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 16/07/2019 
Prazo da Comissão: 06/08/2019 
 
Projeto de Lei nº 881/2019– Análise de Mérito  
Autor: Deputado Fabrício Gandini 
Ementa: Institui a obrigatoriedade do teste do 
bracinho nas consultas pediátricas em crianças a 
partir de três anos de idade atendidas pela rede 
pública e privada de saúde, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 19/10/2020 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 03/11/2020 
Prazo da Comissão: 10/11/2020 
 
- A Comissão de Saúde recebe a visita da Dr.ª 
Margareth Dalcolmo, Médica Pneumologista, 
Professora e Pesquisadora da Fiocruz, para 
discorrer sobre o tema “As variantes da COVID-
19 e o aumento de jovens infectados”, por 
solicitação do Deputado Doutor Hércules; 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
-A Comissão de Saúde estará recebendo a visita 
da Sr.ª Andressa Barcellos de Oliveira, 
Presidente do Conselho Regional de 
Enfermagem do Espírito Santo – COREN-ES, na 
Reunião Ordinária Virtual desta Comissão, no 
dia 11 de maio, terça-feira, às 9 horas, por 
Videoconferência, para discorrer sobre o Tema 
“A Situação dos Enfermeiros e Técnicos de 
Enfermagem, que estão atuando na linha de 
frente da Pandemia da COVID-19”, por 
solicitação do Deputado Doutor Hércules; 

 
- A Comissão de Saúde convida a todos para 
participar da “Audiência Pública de Prestação 
de Contas dos Trabalhos realizados pela 

Secretaria de Estado da Saúde do Terceiro 
Quadrimestre de 2020”, a ser apresentada pelo 
Excelentíssimo Senhor Dr. Nésio Fernandes de 
Medeiros Junior, em conformidade com o 
disposto no § 5º do Art. 36 da Lei 
Complementar nº 141/2012, a realizar-se no dia 
14 de maio, às 9 horas, por Videoconferência, 
podendo ser acompanhada ao vivo pela TV Ales 
(Canal Digital 3.2, Net 12, RCA 23 e SKY 519.2), 
pelo Youtube (youtube.com/alescomunicacao) e 
pelo Site da TV Assembleia (ales.es.gov.br). 
 
Pauta atualizada no dia 29/04/21, às 12:41 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DA 
CONCESSÃO DA BR-101 

 

PRESIDENTE: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado ALEXANDRE 
XAMBINHO 
RELATOR: Deputado MARCOS GARCIA 
REUNIÃO: 2ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: Reunião “Virtual” 
DATA: 06.05.2021 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 14 horas 

 
PAUTA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 

- Debater o tema: “Atualização das obras 
executas, cronograma e execuções previstas 
nos termos do contrato do trecho concedido da 
BA-698 (acesso a Mucuri) até a Divisa do 
ES/RJ”; 
 
- Demais deliberações que se fizerem 
necessárias. 
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3 - COMUNICAÇÕES: 
 
- Representantes da Concessionária ECO101. 
 
Objetivo da Comissão: Fiscalizar o cumprimento 
do contrato de concessão da rodovia BR 101 no 
Espírito Santo pela concessionária ECO 101. 
 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 782 
 

Dispõe sobre o funcionamento 
administrativo no âmbito da 
Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, observadas as 
ações necessárias para prevenção 
de contágio pelo Coronavírus 
(COVID-19) e dá outras 
providências. 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
no exercício de suas atribuições legais e 
regimentais; 
 

Considerando o surto mundial do COVID-19, 
vírus com alta taxa de transmissibilidade, com 
crescente confirmação de novos casos no Brasil 
e no Estado do Espírito Santo; 
 

Considerando o que dispõe a Lei nº 13.979, de 
06.02.2020, que trata das medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19); 
 

Considerando a necessidade de se estabelecer 
um planejamento para realização de atividades 
presenciais de acordo com critérios 
estabelecidos por autoridades médicas e 
sanitárias; 
 

Considerando o Decreto Estadual nº 4636-R, de 
19.04.2020, que instituiu o mapeamento de 

risco para o estabelecimento de medidas 
qualificadas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do 
novo coronavírus (COVID-19); 
 
Considerando, que o Governo do Estado do 
Espírito Santo, nos termos da Portaria SESA nº. 
082-R, atualizou o mapa de gestão de risco e a 
classificação do Município de Vitória apresenta-
se como de risco alto. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Editar o presente Ato que dispõe sobre o 
funcionamento de serviços no âmbito da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo - Ales, com regras de prevenção à 
infecção e propagação do Coronavírus (COVID-
19). 

 
§ 1º A realização das atividades presenciais 
deverá observar as medidas de segurança à 
saúde previstas neste Ato como forma de 
prevenção ao contágio da COVID-19, devendo 
sempre ser priorizada a saúde.  

 
§ 2º As ações de restrição ou ampliação para o 
exercício de atividades presenciais no âmbito da 
Ales serão pautadas em informações técnico-
científicas prestadas por órgãos públicos, como 
o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e, em especial, a Secretaria 
de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

 
Art. 2º A partir do dia 03 de maio de 2021: 

 
I - a Ales funcionará em horário normal, das 7h 
às 19h; 
 
II – o acesso de veículos e pedestres será 
restabelecido da seguinte maneira: 
 
a) entrada de veículos pelo acesso à garagem, 
localizada na Rua José Alexandre Buaiz,  
b) saída de veículos pela saída da garagem, 
localizada na Rua Tenente Mário Francisco Brito; 
c) entrada e saída de pedestres pela recepção, 
situada no térreo, localizada em frente à 
Avenida Américo Buaiz. 
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III - todos os setores deverão funcionar 
presencialmente; 
 
IV - todos os setores deverão manter os 
ambientes de trabalho arejados por ventilação 
natural, com portas e janelas abertas, para 
circulação de ar; 

 
V - cada chefia de setor deverá garantir o 
estabelecimento e observância de limite 
máximo de pessoas no mesmo ambiente, de 
acordo com suas dimensões. 
 
§ 1º Mediante solicitação da chefia de setor, a 
Diretoria de Infraestrutura e Logística deverá 
implementar modificações físicas necessárias 
para adoção de medidas visando a otimização 
da proteção dos servidores. 
 
§ 2º As chefias imediatas deverão, ainda: 
 
I - orientar permanentemente os servidores 
para que não compartilhem objetos pessoais de 
trabalho, tais como fone de ouvido, celulares, 
canetas, lápis, copos, vasilhas e outros; 
 
II - estimular o uso de recipientes individuais 
para o consumo de água. 
 
Art. 3º O Diretor-Geral, o Secretário-Geral da 
Mesa, o Procurador-Geral, o Secretário de 
Gestão de Pessoas e o Secretário de 
Comunicação Social deverão adotar medidas 
administrativas necessárias para o 
funcionamento da Ales, mantendo-se em 
atividade presencial todos os setores. 

 
Art. 4º Os servidores que se enquadrem em 
condições de risco ficam dispensados do 
comparecimento presencial. 

 
§ 1° Os servidores dispensados na forma do 
caput devem permanecer realizando suas 
atividades na modalidade home work, com a 
mesma disponibilidade e produtividade, bem 
como obrigam-se a adotar as medidas 
necessárias para prevenção à infecção e 
propagação do coronavírus (COVID-19), sob 
pena de responderem a processo administrativo 

disciplinar, em virtude da vinculação ao objetivo 
da dispensa de comparecimento presencial, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis.  
 
§ 2° Os servidores dispensados na forma do 
caput deverão comprovar formalmente à chefia 
imediata o preenchimento das condições de 
dispensa a partir da vigência deste ato, inclusive 
aqueles que já apresentaram solicitações 
anteriores que não serão automaticamente 
aproveitadas.  
 
§ 3° A chefia imediata que acatar a dispensa 
fundada no caput deve encaminhar a 
documentação comprobatória e a respectiva 
autorização formal para que a Secretaria de 
Gestão de Pessoas proceda com os registros e 
providências necessárias. 
 
§ 4° O acompanhamento e fiscalização da 
disponibilidade e produtividade dos servidores 
que se enquadrem no caput deverá ser 
realizado pela respectiva chefia imediata que 
autorizar a dispensa. 
 
§ 5° Os servidores definitivamente vacinados, 
que se enquadrem no caput, deverão retornar 
imediatamente às atividades presenciais, sob 
pena de registro de falta injustificada, sem 
prejuízo de outras sanções.  
 
Art. 5º Servidores com sintomas similares aos 
da gripe e que tenham tido contato com pessoa 
contaminada pelo Coronavírus (COVID-19) 
deverão ser prontamente afastados das 
atividades presenciais.  

 
§1º O afastamento deve ser imediatamente 
comunicado pelas chefias à Secretaria de Gestão 
de Pessoas. 

 
§ 2º O afastamento preventivo, por cautela, não 
abstém o servidor da realização de trabalhos à 
distância, em regime de home work, até que 
efetivamente esteja legalmente licenciado ou 
até que retorne ao trabalho presencial. 

 
Art. 6º A Secretaria de Gestão de Pessoas e a 
Secretaria de Comunicação Social deverão: 
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I - orientar os servidores para que comuniquem 
imediatamente sintomas da doença às suas 
chefias; 
 
II - fornecer informações aos servidores sobre as 
principais medidas de prevenção a infecção por 
COVID-19 conforme vem sendo divulgado pelos 
órgãos oficiais de saúde e fornecer material 
informativo sobre o assunto. 

 
Art. 7º As atividades da Assembleia Cidadã 
deverão ser retomadas, com atendimento 
presencial ao público, mediante prévio 
agendamento, em horários individuais e 
previamente estabelecidos para fins de evitar 
aglomerações. 
 
Art. 8º O acesso e funcionamento dos gabinetes 
parlamentares será gerido por cada Deputado. 
 
§ 1º Será de cada Deputado a responsabilidade 
pela gestão dos recursos humanos de seu 
respectivo gabinete, facultada a possibilidade de 
realização de atividades presenciais, desde que 
resguardadas as medidas de segurança 
estabelecidas neste Ato, ou a manutenção da 
realização das atividades em sistema 
exclusivamente de home work. 

 
§ 2º O acesso de cidadãos aos gabinetes será 
permitido somente mediante autorização prévia 
do próprio Deputado, ou, por delegação, de 
servidor lotado no gabinete de destino. 
 
§ 3º As disposições deste Ato relativas às regras 
para funcionamento dos setores administrativos 
aplicam-se à administração dos gabinetes. 
 
Art. 9º Permanece vedada a circulação da 
população nas dependências da ALES. 
 
Parágrafo único Excetuam-se da vedação 
descrita no caput: 
 
I - as autorizações previstas neste Ato. 
II – pessoas expressamente autorizadas, 
pontualmente, pela Direção Geral da Secretaria, 
mediante agendamento prévio e finalidade 
institucional específica. 

Art. 10 Permanecerão sendo realizadas 
exclusivamente de modo virtual os seguintes 
eventos: 

 
I - reuniões de comissões permanentes e 
temporárias; 
 
II - sessões solenes; 
 
III - reuniões de frentes parlamentares;  
 
IV - eventos de lideranças partidárias; 
 
V - audiências públicas;  
 
VI -  cursos e eventos da Escola do Legislativo;  
 
VII - palestras, seminários e demais eventos que 
envolvam aglomeração de pessoas. 
 
Parágrafo único. Os eventos aos quais deva ser 
dada publicidade deverão ser previamente 
agendados com a Secretaria Geral da Mesa e 
com a Secretaria de Comunicação Social para 
fins de garantir a viabilidade das transmissões 
virtuais.  
 
Art. 11. As sessões ordinárias e extraordinárias 
serão realizadas de maneira híbrida, 
simultaneamente de modo presencial e virtual. 

 

§ 1º Aos Deputados, sob responsabilidade 
própria, é facultada a escolha da forma de 
participação às sessões. 

 

§ 2º Serão registradas as presenças dos 
Deputados que participarem da sessão em 
qualquer das modalidades mencionadas no 
caput. 

 

§ 3º O acesso ao Plenário, durante às sessões, 
ficará restrito aos Deputados e servidores dos 
setores essenciais à realização da sessão. 

 

§ 4º Os Deputados e servidores que 
participarem em plenário deverão permanecer 
com as máscaras protetoras durante todo o 
período da sessão, facultado aos Deputados 
permanecer sem a máscara exclusivamente 
durante o discurso.  
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§ 5º Ao término da utilização de microfones 
compartilhados, deve-se proceder com a 
imediata assepsia do equipamento com produto 
adequado. 

 
§ 6ª Durante a sessão, deverá ser 
disponibilizado álcool aos Deputados. 
 
§7º A publicidade da sessão deve ser garantida 
mediante transmissão em tempo real, com 
disponibilidade de acesso público, vedada a 
permanência da população nas galerias do 
plenário. 
 
Art. 12. Para acesso ao edifício da Ales, será 
exigida a medição de temperaturas dos 
ingressantes, sendo indispensável a 
descontaminação de mãos, com utilização de 
álcool 70º, e a utilização de máscaras, além de 
outras medidas sanitárias eventualmente 
necessárias. 

 
Parágrafo único. Serão disponibilizados 
dispensers de álcool nos acessos ao prédio da 
ALES, bem como em locais estratégicos de 
trânsito de servidores. 

 
Art. 13. A Direção Geral da Secretaria deverá 
elaborar planos de limpeza e desinfecção, 
realizados periodicamente, repetidas vezes ao 
longo do expediente, em especial nos 
ambientes com movimentação de pessoas.  
 
Parágrafo único. Deverá ser promovida, com 
maior frequência, a higienização de objetos, 
superfícies e equipamentos de trabalho, 
compartilhados ou não, onde haja possibilidade 
de contato com as mãos ou outras partes do 
corpo tais como mesa, telefone, teclado, 
ferramentas, botões, alavancas, corrimões, 
maçanetas, bancadas, torneiras, equipamento 
sanitário, entre outros. 

 
Art. 14 Em qualquer tempo, sob o amparo de 
informações técnico-científicas prestadas por 
órgãos públicos, como o Ministério da Saúde, a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, em 
especial, a Secretaria de Estado da Saúde do 
Espírito Santo, poderá haver alteração das 

atividades presenciais mediante publicação de 
Ato da Mesa Diretora. 
 

Art. 15 As ações ou omissões que violem o 
disposto neste Ato sujeitam o autor a sanções 
penais, civis, éticas e administrativas.  

 

Art. 16 Este Ato entra em vigor em 03 de abril 
de 2021, revogando-se expressamente o Ato nº 
576 de 17.03.2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 30 de 
abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 783 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MAYRA DOS REIS SOBREIRA, 
do cargo em comissão de Coordenador-Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, do gabinete do Deputado Marcos 
Madureira, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210954/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 784 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
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 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, GUSTAVO COUTO ANTUNES 
DA ROCHA, do cargo em comissão de 
Supervisor-Geral de Gabinte de Representação 
Parlamentar, código SGGRP, do gabinete do 
Deputado Freitas, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
210956/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 785 

 

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, GUSTAVO COUTO ANTUNES DA 
ROCHA, para exercer o cargo em comissão de 
Coordenador-Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código CGGRP, no 
gabinete do Deputado Freitas, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
210957/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 786 

 

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, CLEITON FERREIRA MONTEIRO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 787 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 707, 
publicado em 14/04/2021, que nomeou 
WAGNER LOUREIRO RANGEL, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 788 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 729, 
publicado em 20/04/2021, que nomeou 
JADILSON LUIZ DAMASCENA, para exercer o 
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cargo em comissão de Supervisor de Gabinete 
da Ouvidoria, código SOP, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 

de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 789 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
Art. 1º Fica concedida a gratificação de 
penosidade de 40% (quarenta por cento) sobre 
os vencimentos, na forma do artigo 3º, 
Parágrafo Único do Ato nº 1442, publicado em 
29/10/2010, ao servidor ELSON JOSE RIBEIRO 
matrícula 206361-05, ocupante do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, que 
se encontra no efetivo exercício das funções de 
direção de veículos indicado pelo Deputado 
Freitas. 
 
Art. 2º O servidor referenciado no Art. 1º será o 
responsável exclusivo por informar a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
imediatamente, qualquer ocorrência que afete a 
regularidade de sua habilitação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

ATO Nº 790 
 

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, SEANDRO DA SILVA VIEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Freitas, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 210955/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 791 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 CONCEDER gratificação de Insalubridade 
em grau médio de 20% (vinte por cento) 
calculada sobre o vencimento básico conforme 
art. 97, da Lei Complementar nº·46/94, a partir 
de 03/05/2021, ao servidor ISAAC JACINTHO 
BALDOTTO, matrícula 207951-01, TÉCNICO 
LEGISLATIVO SÊNIOR. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 
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ATO Nº 792 
 

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 2566/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 108/2021, resolve:  

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 à servidora NARA 
CRISTINA CALDEIRA, matrícula 210361, 
ocupante do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 793 
 
 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 2797/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 115/2021, resolve:  

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora ISABELA 
LOUZADA DA SILVA, matrícula 210387, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 

de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 794 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Recepção 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, ao 
servidor PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 
BORGES, matricula nº 029094-01, ocupante do 
cargo efetivo de Técnico Legislativo Júnior, 
código ETLJ, a partir de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 795 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
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CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Recepção 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, a 
servidora MARIA TERESA GUIDONI NIPPES, 
matricula nº 201165-01, ocupante do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Júnior, código 
ETLJ, a partir de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 796 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Recepção 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, a 
servidora MARTA NUNES QUEIROZ, matricula 
nº 201029-01, ocupante do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Júnior, código ETLJ, a partir 
de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 797 

 

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

CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Recepção 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, a 
servidora VERA MARIA ZAMPIRIS DE LIMA, 
matricula nº 201614-01, ocupante do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Júnior, código 
ETLJ, a partir de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 798 

 

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

CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Recepção 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, a 
servidora EDVÂNIA GORETH BREGER, matricula 
nº 035740-01, ocupante do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Júnior, código ETLJ, a partir 
de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 799 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
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CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Recepção 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, a 
servidora MARIA APARECIDA DEL PUPPO 
BORGES, matricula nº 201177-01, ocupante do 
cargo efetivo de Técnico Legislativo Júnior, 
código ETLJ, a partir de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 800 

 

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

CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Recepção 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, ao 
servidor JOSUÉ LOUREIRO ROCHA, matricula nº 
204104-01, ocupante do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Júnior, código ETLJ, a partir 
de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 801 

 

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

CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Segurança 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, ao 
servidor AYRES DALMASIO FILHO, matricula nº 
201631-01, ocupante do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, a partir 
de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 802 

 

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

CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Segurança 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, ao 
servidor WELLINGTON PONTES LOPES, 
matricula nº 201447-01, ocupante do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código 
ETLS, a partir de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 803 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
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CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Segurança 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, a 
servidora PATRICIA RIPARDO TONINI, matricula 
nº 203328-01, ocupante do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, a partir 
de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 804 

 

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

CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Segurança 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, a 
servidora CLAUDIA CRISTINA DA SILVA VILELA, 
matricula nº 201481-01, ocupante do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código 
ETLS, a partir de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 805 

 

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

CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Recepção 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, a 
servidora LÚCIA GONÇALVES DE SOUSA, 
matricula nº 201172-01, ocupante do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Júnior, código 
ETLJ, a partir de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 806 

 

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

CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Recepção 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, a 
servidora MARLENE GONZAGA PORTO, 
matricula nº 204102-01, ocupante do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Júnior, código 
ETLJ, a partir de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 807 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
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CONCEDER gratificação de Risco de 
Vida, para o exercício da atividade de 
Segurança conforme previsto no art. 91 da 
Resolução 2.890 de 27/12/2010 e Ato nº 
2222, publicado no Diário do Poder Legislativo 
de 27/01/2011, ao servidor WESLEY DE 
OLIVEIRA MASCARENHAS, matricula nº 
201439-01, ocupante do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, a 
partir de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 808 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER gratificação de Risco de 
Vida, para o exercício da atividade de 
Segurança conforme previsto no art. 91 da 
Resolução 2.890 de 27/12/2010 e Ato nº 
2222, publicado no Diário do Poder Legislativo 
de 27/01/2011, ao servidor CELIO CASTRO DE 
OLIVEIRA, matricula nº 201085-01, ocupante 
do cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior, 
código ETLS, a partir de 03/05/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de abril de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário  

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

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

 
PORTARIA Nº 150 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora SANDRA MARIA CUZZUOL LORA, 
matricula 201209, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 10 (Dez) dias, com início 
em 26/04/2021 e final em 05/05/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de abril de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico 
Registro de Preços nº 008/2021 

Processo nº 201457/2020 
 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que a Mesa Diretora 
ADJUDICOU O LOTE 01 e HOMOLOGOU o 
Pregão Eletrônico nº 008/2021, referente à 
aquisição de banners, adesivos em vinil e 
suportes para banner, que teve como resultado: 
Lote 01: Adair Vizentini Narcizo – ME (CNPJ nº 
06.371.613/0001-11), com valor total de R$ 
54.990,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e 
noventa reais); 
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Lote 02: Adair Vizentini Narcizo – ME (CNPJ nº 
06.371.613/0001-11), com valor total de R$ 
2.440,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta 
reais). 
Mais informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 

 
Vitória/ES, 29 de abril de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO DO TERMO DE CESSÃO Nº 002/2021  
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO  
 

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

CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
MATEUS. 
 
CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 

OBJETO: O objeto do presente Termo é a cessão 
do servidor SEANDRO DA SILVA VIEIRA, 
ocupante do cargo efetivo de motorista, 
matrícula nº 061.325-03, inscrito no CPF sob o 
nº 081.830.287-99 e RG 1358663-SSP/ES, para 
prestar serviços na Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, em cargo de comissão 
de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar – Código ASGRP.  
 

PROCESSO: 210805. 
 

VIGÊNCIA: O presente Termo terá vigência a 
partir do efetivo exercício do servidor no órgão 
cessionário, com duração de 01 (um) ano. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em  
29 de abril de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 30.04.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV 
Entenda o manejo sustentável de florestas naturais, saiba como fazer e 

quais os benefícios dessa técnica 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Criptomoedas 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Cidadania  

02h35 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 

03h35 Reunião virtual da Frente 
Parlamentar 

Fiscalização dos programas habitacionais do ES 

04h45 Reunião extraordinária virtual Comissão de Saúde 

07h00 Dia de Campo na TV 
Conheça duas avaliações de desempenho de bovinos realizada pela 

Embrapa no Brasil central e ainda, o teste de desempenho de touros jovens 
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que estão selecionando animais superiores na produção de leite e carne 

zebovinas 

07h30 MP com você O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a atuação do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca do tema “Segurança 
Pública”, além de abordar os processos criminais, investigações e como a 
população pode colaborar com este serviço 

08h00 Panorama Telejornal com os trabalhos do legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, proximidade 
corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado ao aleitamento 
materno, uma fase que gera benefícios, tanto para a mulher quanto para o 
bebê. O leite materno fortalece o sistema imunológico da criança, evitando 
infecções e diarreias, entre outras doenças. Nesta grande reportagem, nós 
ouvimos especialistas, como nutricionista, enfermeiras especializadas em 
amamentação, e consultora de aleitamento. As profissionais deram dicas 
de como amamentar corretamente, e também responderam a dúvidas e 
questionamentos de mamães e gestantes. Também ouvimos mães, que 
contaram suas experiências com amamentação em público, dificuldades na 
pega e amamentação tardia 

09h00 Reunião ordinária virtual  Comissão de Segurança 

09h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

10h40  Reunião ordinária virtual Comissão de Educação 

12h00 Com a Palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a Palavra’. 
Formado em letras, empresário do setor de insumos agrícolas, antes de ser 
eleito Deputado estadual, Luciano Machado foi vereador, vice-prefeito e 
duas vezes prefeito de Guaçuí. Faz parte da Mesa Diretora da Assembleia 
na função de primeiro secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa 
um lugar de destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da 
entrevista: fomento do turismo na a Região do Caparaó, agricultura de 
precisão, caixas secas e preservação de nascentes 

12h30 Mp com Você O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a atuação do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca do tema “Segurança 
Pública”, além de abordar os processos criminais, investigações e como a 
população pode colaborar com este serviço 

13h00 Dedo de Prosa Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última obra é o 
romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de dois irmãos pelo 
interior do Espírito Santo em busca de um carro que pertenceu ao pai. A 
obra é um convite para o leitor cruzar estradas capixabas e mergulhar na 
busca de sua própria existência 

13h30 Parlamento Brasil Famílias carentes irão receber alimentos diretamente dos produtores. 
Vítimas de enchentes em Belo Horizonte, terão direito a isenção das tarifas 
de água e luz. Em São Paulo, pessoas trans, em situação de vulnerabilidade, 
recebem acolhimento.  E ainda, acompanhe uma reportagem especial 
sobre os vinte e cinco anos da TV Senado. 

14h00 A Grande Reportagem Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, proximidade 
corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado ao aleitamento 
materno, uma fase que gera benefícios, tanto para a mulher quanto para o 
bebê. O leite materno fortalece o sistema imunológico da criança, evitando 
infecções e diarreias, entre outras doenças. Nesta grande reportagem, nós 
ouvimos especialistas, como nutricionista, enfermeiras especializadas em 
amamentação, e consultora de aleitamento. As profissionais deram dicas 
de como amamentar corretamente, e também responderam a dúvidas e 
questionamentos de mamães e gestantes. Também ouvimos mães, que 
contaram suas experiências com amamentação em público, dificuldades na 
pega e amamentação tardia 

14h30 Panorama Telejornal com os trabalhos do legislativo capixaba 
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15h00 Som da Terra O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se revela no 
cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e um trabalho autoral 
que envolve MPB e POP 

15h45 Sabores Nesta edição do programa Sabores vamos mostrar um pouco da Culinária 
Francesa e da rica cultura do povo francês, que deixou marcas na culinária 
de diversos países e ainda hoje é referência nas escolas de gastronomia e 
nos restaurantes do mundo todo 

16h00 Audiência publica virtual (V) Comissão de Cidadania 

18h00 Com a Palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a Palavra’. 
Formado em letras, empresário do setor de insumos agrícolas, antes de ser 
eleito Deputado estadual, Luciano Machado foi vereador, vice-prefeito e 
duas vezes prefeito de Guaçuí. Faz parte da Mesa Diretora da Assembleia 
na função de primeiro secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa 
um lugar de destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da 
entrevista: fomento do turismo na a Região do Caparaó, agricultura de 
precisão, caixas secas e preservação de nascentes 

18h30 Dedo de Prosa Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última obra é o 
romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de dois irmãos pelo 
interior do Espírito Santo em busca de um carro que pertenceu ao pai. A 
obra é um convite para o leitor cruzar estradas capixabas e mergulhar na 
busca de sua própria existência 

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

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

20h00 Unidiversidade O Programa debate o tema: Violência política no Brasil 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana tratará as questões referentes à alienação 
parental 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Comunicação, mídia  e saúde 

22h00 Panoram Telejornal com os trabalhos do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a Palavra’. 
Formado em letras, empresário do setor de insumos agrícolas, antes de ser 
eleito Deputado estadual, Luciano Machado foi vereador, vice-prefeito e 
duas vezes prefeito de Guaçuí. Faz parte da Mesa Diretora da Assembleia 
na função de primeiro secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa 
um lugar de destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da 
entrevista: fomento do turismo na a Região do Caparaó, agricultura de 
precisão, caixas secas e preservação de nascentes 

22h45 MP com Você O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a atuação do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca do tema “Segurança 
Pública”, além de abordar os processos criminais, investigações e como a 
população pode colaborar com este serviço 

23h15 Dedo de Prosa Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última obra é o 
romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de dois irmãos pelo 
interior do Espírito Santo em busca de um carro que pertenceu ao pai. A 
obra é um convite para o leitor cruzar estradas capixabas e mergulhar na 
busca de sua própria existência 

23h45 Sabores Nesta edição do programa Sabores vamos mostrar um pouco da Culinária 
Francesa e da rica cultura do povo francês, que deixou marcas na culinária 
de diversos países e ainda hoje é referência nas escolas de gastronomia e 
nos restaurantes do mundo todo 
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Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

 
• SÁBADO - 01.05.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV No Dia de Campo na TV você vai acompanhar duas avaliações de 
desempenho de bovinos realizada pela Embrapa no Brasil central e ainda, o 
teste de desempenho de touros jovens que estão selecionando animais 
superiores na produção de leite e carne zebovinas 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Violência política no Brasil 

01h15 Interesse Público Acompanhe os trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião ordinária virtual  Comissão de Segurança 

02h30 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

03h25  Reunião ordinária virtual Comissão de Educação 

04h35 Reunião ordinária virtual Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

06h25 Reunião ordinária virtual Comissão de Cidadania 

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

07h30 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do Centro de 
Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação (Cape) do 
Ministério Público Estadual explica como se dá o trabalho no dia a dia. Um 
dos problemas recorrentes, segundo ela, é a recusa ou postergação de 
escolas em fazer a matrícula do aluno com deficiência 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba 

08h30 A Grande Reportagem A reportagem especial aborda os principais desafios da literatura produzida 
no Espírito Santo, abordando a perspectiva do autor capixaba e do 
mercado. Além disso, a reportagem procura ilustrar os novos caminhos da 
literatura produzida por aqui 

09h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

10h55 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 

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

12h30 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do Centro de 
Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação (Cape) do 
Ministério Público Estadual explica como se dá o trabalho no dia a dia. Um 
dos problemas recorrentes, segundo ela, é a recusa ou postergação de 
escolas em fazer a matrícula do aluno com deficiência 

13h00 Dedo de Prosa Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários livros. O 
mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a se aventurar por 
um romance 

13h30 Parlamento Brasil Acompanhe nessa edição do Parlamento Brasil: No Mato Grosso do Sul, os 
parlamentares aprovaram Lei que prevê multa de até R$ 90 mil para quem 
fura fila da vacinação contra o Covid-19. Punição também no Espírito 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380038003700320034003A00540052004100, Documento assinado 

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



26 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 30 de abril de 2021 

Santo, para quem espalha fake news sobre a pandemia. Em Roraima 
legislação beneficia pessoas com Síndrome de Down. E ainda, Organização 
Internacional do Trabalho alerta para precarização de direitos na área 
digital 

14h00 A Grande reportagem A reportagem especial aborda os principais desafios da literatura produzida 
no Espírito Santo, abordando a perspectiva do autor capixaba e do 
mercado. Além disso, a reportagem procura ilustrar os novos caminhos da 
literatura produzida por aqui 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba 

14h50 Reunião ordinária virtual Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

16h40 Reunião ordinária virtual  Comissão de Educação  

18h00 A Grande Reportagem A reportagem especial aborda os principais desafios da literatura produzida 
no Espírito Santo, abordando a perspectiva do autor capixaba e do 
mercado. Além disso, a reportagem procura ilustrar os novos caminhos da 
literatura produzida por aqui 

18h30 Dedo de Prosa Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários livros. O 
mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a se aventurar por 
um romance 

19h00 Som da Terra O programa dessa semana apresenta o trabalho da cantora Bárbara Greco 

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

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

20h30 STJ Notícias Acompanhe os trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

21h00 Interesse Público Acompanhe os trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate as obras de Cintia Moscovich 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 Som da Terra O programa dessa semana apresenta o trabalho da cantora Bárbara Greco 

22h45 MP com Vocë A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do Centro de 
Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação (Cape) do 
Ministério Público Estadual explica como se dá o trabalho no dia a dia. Um 
dos problemas recorrentes, segundo ela, é a recusa ou postergação de 
escolas em fazer a matrícula do aluno com deficiência 

23h15 Dedo de Prosa Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários livros. O 
mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a se aventurar por 
um romance 

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

 

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

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
 

• DOMINGO - 02.05.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV No programa Dia de Campo na TV vamos falar sobre a desmama racional 
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que diminui o estresse causado pela separação e melhora o bem-estar 
animal 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Slam- batalha de poesias 

01h15 Interesse Público Acompanhe os trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

03h40 Reunião ordinária virtual  Comissão de Educação  

05h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça os guardiões da agrobiodiversidade e entenda como os saberes 
tradicionais são importantes para a conservação das nossas riquezas 
naturais. E ainda, saiba como identificar e consumir as plantas alimentícias 
não convencionais que podem ser encontradas até mesmo no quintal de 
casa 

07h30 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as funções do 
Ministério Público frente às gerações dos direitos humanos e pontua a 
função do Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos (NPDH), do qual atua 
como coordenadora 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos brasileiros. Em 
tempo de crise, empreender acaba sendo questão de sobrevivência para 
alguns. Além de esclarecer sobre comportamentos empreendedores, esta 
reportagem apresenta os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. 
São contadas, ainda, histórias de quem sonhou iniciar um projeto e de 
quem teve que empreender por necessidade 

09h00  Reunião ordinária virtual Comissão de Defesa do Consumidor 

10h20 Reunião ordinária presencial CPI dos Maus-tratos Contra os Animais 

12h00 Sabores Milho verde, queijo assado, peixe frito, ostras, empadinhas, picolés, 
cervejinha gelada, água de coco, etc. Esta edição do programa Sabores é 
sobre Comida de Praia, com os principais petiscos, bebidas e guloseimas 
degustados enquanto se curte aquela praia - e os cuidados que devemos 
ter com as nossas escolhas 

12h30 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as funções do 
Ministério Público frente às gerações dos direitos humanos e pontua a 
função do Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos (NPDH), do qual atua 
como coordenadora 

13h00 Dedo de Prosa Afeto, sensibilidade e persistência são os poderes especiais do heroi 
"Fininho", protagonista do livro do escritor Edmar Zorzal. O romance 
juvenil, que leva o nome do personagem é uma narrativa sobre sonhos, 
vitórias e dores 

13h30 Parlamento Brasil O programa Parlamento Brasil discute a situação de violência contra a 
mulher. Como prevenir a violência? Como reconhecer um relacionamento 
abusivo? E ainda, a violência de gênero no ambiente político 

14h00 A Grande reportagem Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos brasileiros. Em 
tempo de crise, empreender acaba sendo questão de sobrevivência para 
alguns. Além de esclarecer sobre comportamentos empreendedores, esta 
reportagem apresenta os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. 
São contadas, ainda, histórias de quem sonhou iniciar um projeto e de 
quem teve que empreender por necessidade 
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14h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 Reunião ordinária virtual  Comissão de Finanças  

16h05  Reunião ordinária virtual Comissão de Educação 

17h15 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

18h00 A Grande Reportagem Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos brasileiros. Em 
tempo de crise, empreender acaba sendo questão de sobrevivência para 
alguns. Além de esclarecer sobre comportamentos empreendedores, esta 
reportagem apresenta os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. 
São contadas, ainda, histórias de quem sonhou iniciar um projeto e de 
quem teve que empreender por necessidade 

18h30 Dedo de Prosa Afeto, sensibilidade e persistência são os poderes especiais do heroi 
"Fininho", protagonista do livro do escritor Edmar Zorzal. O romance 
juvenil, que leva o nome do personagem é uma narrativa sobre sonhos, 
vitórias e dores 

19h00 Som da Terra O som da terra bate um papo com o músico Fabio  Carvalho, que apresenta 
seu trabalho que mistura congo e música eletrônica 

19h30 Sabores Milho verde, queijo assado, peixe frito, ostras, empadinhas, picolés, 
cervejinha gelada, água de coco, etc. Esta edição do programa Sabores é 
sobre Comida de Praia, com os principais petiscos, bebidas e guloseimas 
degustados enquanto se curte aquela praia - e os cuidados que devemos 
ter com as nossas escolhas 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: História do samba 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana abordará questões ligadas ao assédio moral 

21h00 Interesse Público Acompanhe os trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate as obras de Gregório de Matos 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba 

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

22h45 MP com Vocë A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as funções do 
Ministério Público frente às gerações dos direitos humanos e pontua a 
função do Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos (NPDH), do qual atua 
como coordenadora 

23h15 Dedo de Prosa Afeto, sensibilidade e persistência são os poderes especiais do heroi 
"Fininho", protagonista do livro do escritor Edmar Zorzal. O romance 
juvenil, que leva o nome do personagem é uma narrativa sobre sonhos, 
vitórias e dores 

23h45 Sabores Milho verde, queijo assado, peixe frito, ostras, empadinhas, picolés, 
cervejinha gelada, água de coco, etc. Esta edição do programa Sabores é 
sobre Comida de Praia, com os principais petiscos, bebidas e guloseimas 
degustados enquanto se curte aquela praia - e os cuidados que devemos 
ter com as nossas escolhas 

 

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 

 

TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 
VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Há quorum para a abertura da 
sessão.  

Invocando a proteção de Deus, declaro a 
mesma aberta e convido ele, o Delegado Danilo 
Bahiense, para que proceda à leitura de um 
versículo da Bíblia.  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Boa tarde, presidente. Boa 
tarde, senhores deputados.  

 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 91:01) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado, Danilo. 

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

Antes de passarmos à fase do 
Expediente, nós ouviremos os parlamentares 
que se manifestaram com relação ao minuto de 
silêncio.  

Escuto o primeiro inscrito, deputado 
Marcos Madureira. 

 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente, senhores 
deputados e senhoras deputadas, eu queria 
fazer um minuto de silêncio e um voto de pesar 
para a família da dona Maria, mãe do prefeito 
de Muniz Freire, Dito da Silva, e ela também era 
esposa do ex-prefeito Gerdão da Silva, lá de 
Muniz Freire. São pessoas do meu trato e eu 
manifesto esse voto de pesar. 

Também queria falar sobre um amigo 
meu lá de Cachoeiro, mas morando fora, ele, 
agora, a vida dele é lá em Barra de São 
Francisco, é o senhor Valcélio Tirello dos Santos. 

Uma pessoa querida minha, amiga, a família 
toda, os filhos Vítor, Wagner, a esposa Luciene, 
a Ariadna Marinete dos Santos também, filha 
dele, que eu também sinto muito o seu 
passamento pela Covid-19. 

E também, por fim, o senhor Francisco 
Eugênio Batista, pai da Arcelisa Batista, 
telefonista da Assembleia no meu tempo de 
1991. Ela é uma servidora da Assembleia, 
perdeu o pai ontem também para essa doença 
danada e que deixa nós todos aparvalhados, e 
que eu passo também o meu muito pesar. 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado, Madureira. 
Com a palavra o Doutor Hércules. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, prezados colegas, povo que 
nos assiste através da nossa TV Assembleia, eu 
quero requerer um minuto de silêncio pelo 
falecimento, inicialmente, do nosso querido 
Lareco, o Lauro Edson, lá de Cachoeiro, que foi 
jogador de futebol. Esse é do tempo meu e do 
Ferraço, e eu tenho certeza de que o Ferraço 
lembra muito do Lareco. Foi um craque de 
futebol e faleceu na semana passada.  

Faleceu também o senhor Jair Tabajara, 
faleceu domingo, dia 25, agora, naturalmente 
ontem, e eu quero também requerer um minuto 
de silêncio.  

Além dessas duas pessoas que 
faleceram, eu quero também requerer um 
minuto de silêncio pelo falecimento de Thais 
Goldner Valim. Ela faleceu no dia 11, é irmã de 
uma grande amiga, a Letícia Goldner, que é 
secretária de Assistência Social da Prefeitura de 
Vila Velha. A Letícia fez um grande trabalho na 
nossa Apae de Vila Velha, e, hoje, ela é 
secretária municipal de Vila Velha. 

E também o senhor Humberto Monteiro. 
Ele era corretor de planos de saúde e também 
de plano odontológico. 

Para essas pessoas, senhor presidente, 
eu requeiro a V. Ex.ª um minuto de silêncio. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok. 
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Com a palavra, Danilo Bahiense. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 

Presidente, eu também quero depois. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – E o Capitão Assumção, 
presidente. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Boa tarde, presidente. Boa 
tarde, senhores deputados e deputadas e todos 
que nos assistem pela TV Assembleia.  

Presidente, eu quero solicitar um minuto 
de silêncio pelo falecimento do escrivão de 
polícia José Leandro Freitas. Uma pessoa muito 
boa, com relevantes serviços prestados à 
população do estado do Espírito Santo. Esse 
policial civil aposentado José Leandro Freitas 
veio a óbito, e que Deus conforte toda a sua 
família. 

E também gostaria de pedir um minuto 
de silêncio pelo falecimento de Raíssa da Silva, 
uma jovem, quase uma criança, de quinze anos 
de idade, que foi assassinada ali no município de 
Cariacica, supostamente pelo namorado, que já 
a vinha ameaçando e, inclusive, mandou vídeos, 
áudios ameaçadores, e essa menina estaria até 
escondida na casa de parentes, mas acabou 
sendo assassinada. Que Deus conforte toda a 
família. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Obrigado, Danilo. 
 Com a palavra o deputado Dary Pagung. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, deputado Marcelo Santos, senhoras 
e senhores deputados, quero, primeiro, 
cumprimentar todos que nos acompanham pela 
TV Assembleia, pelas redes sociais. 
 Quero, hoje, presidente, pedir um 
minuto de silêncio, primeiro para Giovana 
Kapiche, uma pessoa moradora do município de 
Baixo Guandu, que faleceu esse final de semana, 
vítima de um acidente de trânsito, e também 

para o senhor Manelito. Manelito foi taxista no 
município de Baixo Guandu por muitos anos. 
Esse morreu de Covid. E também para Hislei 
Ohnesorge, moradora aqui de Vila Velha, com 
trinta e seis anos de idade, uma jovem que 
faleceu de Covid. E também aproveitar e pedir 
um minuto de silêncio para o senhor Erasmo 
Antônio, morador do distrito de Vargem Alegre, 
em Santa Teresa. 
 Então, esses quatro pedidos de um 
minuto de silêncio eu gostaria de pedir neste 
momento. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Obrigado, Dary! 
 Com a palavra a ministra Iriny Lopes. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Boa tarde, 
presidente, boa tarde a todos os meus colegas, 
a todos que nos acompanham nesta sessão, aos 
servidores da Casa.  
 Eu quero pedir um minuto de silêncio 
para duas pessoas. Primeiro, quero 
homenagear, com este minuto de silêncio, o 
grande jornalista Alípio Freire, que foi um dos 
bastiões da resistência contra a Ditadura de 
1964 e que faleceu vítima de Covid ontem, no 
estado de São Paulo. 
 Segundo, eu quero manifestar minha 
indignação e fazer uma também homenagem a 
uma vítima de feminicídio que aqui já foi citada, 
a Raíssa Souza da Silva, de quinze anos, que 
morreu com uma bala de metralhadora 
disparada pelo seu ex-namorado.  

Então, é o ciúme e o sentimento de 
posse de homem sobre as mulheres que 
continua prevalecendo e nos envergonhando 
com esse grande número de feminicídio. 
 À família da vítima, toda a minha 
solidariedade, e a todas as mulheres. Por isso 
que a nossa frase continua: Nem tente me 
matar! É o nosso levante feminista. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Obrigada, ministra! 
 Com a palavra a deputada Raquel Lessa. 
  

A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Quero 
pedir um minuto de silêncio para duas pessoas. 
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Uma é Douglas Zanotelli, de São Gabriel da 
Palha. Ele é filho de uma grande amiga minha, 
Vera Zanotelli, jovem, morreu de acidente de 
carro em Minas Gerais. 

E a outra pessoa é o Filogônio Barbosa 
Aguiar, de Colatina, um grande pintor, um 
artista plástico, poeta, professor, e que já pintou 
mais de cinco mil telas.  

Então, são duas pessoas que nós 
queremos pedir este minuto de silêncio.  

Obrigada! 
 

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

Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção. 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, gostaria de me manifestar também. 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Presidente, eu também gostaria de me 
manifestar. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Quero solicitar a V. Ex.ª um 
minuto de silêncio em virtude do falecimento do 
sargento Elias Pereira Nascimento, que faleceu 
dia 22 de abril; sargento Kleber Evangelista de 
Araújo, trabalhou, nos últimos tempos, no 
Ciodes; capitão Pedro Mota, pessoa que, 
durante muito tempo, atuou no Corpo de 
Bombeiros. Comecei minha vida no Corpo de 
Bombeiros, onde tive o prazer de ter meus 
primeiros ensinamentos com o capitão Pedro 
Mota, então terceiro-sargento Pedro Mota. E, 
por fim, o soldado José Luiz Aguiar, com quem 
eu tive a oportunidade de trabalhar no 1.º 
Batalhão, conhecido como Dedé. 

Esses são os nossos registros de 
sentimentos, senhor presidente.  

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Obrigado, Assumção! 
Com a palavra o deputado Marcos 

Garcia.  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Boa 

tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores 

deputados e deputadas, e boa tarde a todos 
que, neste momento, nos assiste pelos 
(Inaudível).  
 Senhor presidente, mais (Inaudível) de 
muitos moradores (Inaudível). Desta vez 
tivemos (Inaudível). Eu gostaria de pedir um 
minuto de silêncio em homenagem ao Tiago 
(Inaudível), de trinta e dois anos, morador 
daqui, do nosso município de Linhares. 
Infelizmente o Tiago (Inaudível). Infelizmente, 
uma situação muito triste! Também quero 
registrar o falecimento aqui (Inaudível) Messias, 
(Inaudível) Hospital de Linhares. Infelizmente 
também (Inaudível). Também gostaria de pedir 
um minuto de silêncio (Inaudível), com 
cinquenta e sete anos, muito atencioso 
(Inaudível). Também, senhor presidente, muitas 
perdas... 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Marcos Garcia! 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Também 
gostaria de pedir um minuto de silêncio pela 
morte de Antônio Carlos Nascimento de 
Oliveira. O Antônio Carlos aqui era conhecido 
como Toé do bar, um comerciante muito 
querido aqui no bairro Santa Cruz, no nosso 
município de Linhares. Infelizmente todos esses 
morreram vítimas da Covid-19. Lamentamos 
muito essas perdas! 

Mas também, senhor presidente, quero 
registrar aqui mais um minuto de silêncio, quero 
prestar aqui a minha homenagem ao Marcelo 
Nunes Loureiro. Era conhecido aqui, no nosso 
interior de Linhares, morava em Sooretama, era 
conhecido como Babalu. O Babalu era irmão do 
ex-prefeito aqui, de Sooretama, o Esmael 
Loureiro. Infelizmente teve um ataque 
fulminante e não resistiu.  

Enfim, deixo aqui a nossa solidariedade a 
todos que sofrem neste momento pela perda de 
um ente querido.  

Deixo aqui o meu boa-tarde a todos, 
presidente! Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado, deputado Marcos 
Garcia!  
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Com a palavra agora o deputado 
Alexandre Xambinho. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Obrigado, presidente Marcelo Santos! Quero 
aqui pedir um minuto de silêncio, juntar-me aos 
colegas que fizeram o pedido e pedir 
especialmente para o amigo Brasilicio Chagas, 
mais conhecido como Brás, que esteve junto 
com a gente no nosso mandato como vereador, 
no nosso mandato como deputado estadual, era 
servidor do meu gabinete, e faleceu na última 
quarta-feira vítima da Covid. Brás, que era 
apaixonado pela cidade de Serra, era morador 
do bairro Barcelona, bairro onde eu moro, onde 
eu resido, deixa dois filhos e a sua esposa. Mais 
uma vítima desse vírus que vem destruindo 
muitas vidas e muitas famílias. 

E também quero registrar aqui e pedir 
um minuto de silêncio pelo Carlão, o João Carlos 
Souza, o Carlão do Bandes, lá do time do 
Oceania, do bairro Oceania. Também uma 
vítima da Covid-19, que veio a falecer nesse final 
de semana na cidade de Serra.  

Peço a vocês um minuto de silêncio em 
memória de todos, incluindo essas duas 
personalidades da cidade de Serra. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado, Xambinho!  
Eu também quero me somar às 

manifestações que todos os parlamentares 
fizeram, em nome de todas as famílias 
enlutadas, mas destacar aqui a crueldade da 
suspeita de assassinato daquela jovem, em que, 
por ciúme, o namorado a matou, feminicídio. E 
nós não podemos admitir, nos tempos de hoje e 
nem nunca, nós não estamos convivendo no 
período da idade da pedra, em que a pessoa por 
ciúme mate o outro. Não mate por nada, mas 
principalmente por ciúme! 

Mas, então, passamos ao minuto de 
silêncio. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Marcelo, Freitas! 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Deputado Ferraço pediu a palavra, deputado! 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Não tinha ouvido o Ferraço e 
nem o Freitas. Freitas falou por último, e o 
Ferraço eu não tinha ouvido, não!  

Com a palavra o deputado Freitas. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Marcelo, nobres colegas deputados e 
deputadas, muito boa tarde! Eu quero me 
somar a todos vocês, senhor presidente, neste 
pedido de um minuto de silêncio em 
homenagem póstuma a tantas pessoas. E eu 
quero render homenagem às famílias e um voto 
de profundo pesar à família do Nilton Polaco 
Barbosa, é o nosso saudoso Estrelinha. O 
Estrelinha foi vereador em São Mateus na 
década de 90, de 96 a 2000, um brilhante 
vereador. O Estrelinha foi vítima de um infarto 
fulminante no dia de ontem, em São Mateus, 
tinha cinquenta e seis anos de idade apenas. E 
Estrelinha deixa três filhas. Então, fica aqui 
nosso registro de pesar pelo passamento do 
Nilton Polaco Barbosa, o Estrelinha. 

E da mesma forma, nós queremos pedir 
esse minuto de silêncio, esse voto de pesar ao 
Hermes Antônio Perez. Hermes Antônio era da 
TV Star, em Nova Venécia. Infelizmente, o 
Hermes foi vítima dessa tão venal Covid-19. 
Jovem, deixa a esposa, Sara Alves de Oliveira, 
deixa três filhos, duas filhas e um filho. Fica aí o 
nosso lamento e nosso pesar pelo passamento 
do amigo Hermes Antônio Perez, de Nova 
Venécia. 

É isso, senhor presidente! 
 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Presidente! 
Gostaria também de um minuto de silêncio! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Quem? 
 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Luiz Durão! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Com a palavra, Ferraço. 

 Último deputado, Luiz Durão. 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Senhor presidente, senhores e senhoras 
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deputados, gostaria de pedir um minuto de 
silêncio, com grande tristeza, acusar a morte de 
dona Maria Silva, esposa de um ex-prefeito, e 
mãe do atual prefeito Dito, que deixa uma 
saudade muito grande e deixa a família de 
Muniz Freire enlutada, tendo em vista que ela 
foi uma guerreira em Muniz Freire com seu ex-
marido prefeito, e, agora, com o seu filho. 
Então, registramos aqui nossos maiores 
sentimentos a todos os seus familiares. 

Gostaria de registrar também a morte do 
Lareco. Como já disse o Doutor Hércules, um 
jovem de sessenta e poucos anos, chegando aos 
setenta, mas que trabalhou com a gente na 
prefeitura, grande desportista, e que deixa uma 
lacuna muito grande no seio da família 
cachoeirense. 

Por fim, o Valcélio Tirello dos Santos, que 
de Cachoeiro foi para São Francisco, e deixa a 
viúva e vários filhos, deixando um exemplo de 
trabalho e de guerreiro, que foi vítima e vencido 
pela Covid-19. 

Muito obrigado, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Ferraço. 

Com a palavra o deputado Durão, último 
inscrito. 
 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Quero pedir 
um minuto de silêncio para Marcelo Nunes 
Loureiro, conhecido como Babalu. Muito 
querido na comunidade de Sooretama, irmão de 
Esmael Loureiro, que não resistiu ao infarto 
fulminante. 

Quero também pedir um minuto de 
silêncio para o guarda municipal de Linhares, 
Jailton da Silva Messias, que há muitos e muitos 
anos vinha trabalhando nessa Guarda Municipal 
prestando grande serviço à comunidade 
linharense. 

Quero também pedir um minuto de 
silêncio para Edgar Brenner, uma pessoa muito 
querida na comunidade, que também não 
resistiu à Covid-19. 

Que Deus ilumine a todos e conforte as 
suas famílias. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Obrigado, deputado Luiz Durão. 

Então, neste momento, a pedido dos 
senhores parlamentares: Marcelo Santos, 
Madureira, Hércules, Danilo, Dary Pagung, Iriny 
Lopes, Raquel Lessa, Assumção, Marcos Garcia, 
deputado Alexandre Xambinho, Freitas, Ferraço 
e Luiz Durão, façamos todos um minuto de 
silêncio. (Pausa) 
 

(A Casa presta homenagem) 
 

Obrigado a todos. 
Primeira parte do Expediente, para 

simples despacho. 
 
1. Ofícios de Origem Externa n.os 

01/2021 e 058/2021, do secretário de Estado 
de Economia e Planejamento, solicitando o 
envio das informações abaixo relacionadas, 
com anexos, tendo em vista a elaboração do 
Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 
2022, a ser enviado à Assembleia Legislativa 
até 30 de setembro do corrente exercício, e 
considerando a necessidade de atender o 
estabelecido no parágrafo único do art. 22 da 
Lei n.º 4.320/64. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106690&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOE/106690-
202104221718198817-assinado.pdf#P106690 
 

Ciente. À Comissão de Finanças. 
 

2. Mensagens n.os 03/2021-047/2021, 
do governador do Estado, solicitando 
designação de data e hora para 
comparecimento, em conformidade com o 
disposto no art. 91, XVII da Constituição 
Estadual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106584&arquivo=Arqui
vo/Documents/MGE/106584-
202104161725559176-assinado.pdf#P106584 
 

Ciente. À secretaria. 
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3. Mensagem n.º 038/2021, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 129/2021, que altera a ementa e a 
Lei n.º 10.787, de 18 de dezembro de 2017, que 
institui o Fundo Estadual de Apoio à Ampliação 
e Melhoria das Condições de Oferta da 
Educação Infantil no 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=106493&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/106493-
202104131849040514-assinado.pdf#P106493 

 
Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Educação e de Finanças.  
 

4. Mensagem n.º 039/2021, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 130/2021, que regulamenta, no 
âmbito do Poder Executivo Estadual, o 
Conselho de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - 
CACS/Fundeb, de acordo com os artigos 33 e 34 
da Lei n.º 14.113, de 25 de dezembro de 2020, 
e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106494&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/106494-
202104131850464421-assinado.pdf#P106494 

 
Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Educação e de Finanças.  
 

5. Mensagem n.º 045/2021, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 134/2021, que dispõe sobre a ação 
governamental para garantir a efetiva 
continuidade do Programa de Inovação 
Educação Conectada no âmbito da Secretaria 
de Estado de Educação, 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=106558&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/106558-
202104151926510529-assinado.pdf#P106558 
 

Junte-se ao Projeto de Lei n.º 433/2020.  
 

6. Mensagem n.º 046/2021, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 139/2021, que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel ao município de Vila 
Velha - ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106582&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/106582-
202104161721230732-assinado.pdf#P106582 
 

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

7. Projeto de Lei n.º 146/2021, do 
deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 
proibição da cobrança de juros e/ou multas 
sobre dívidas referentes aos serviços públicos 
essenciais de fornecimento de água, 
tratamento de esgoto e energia elétrica 
contraídas no período de calamidade pública. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106637&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/106637-
202104201141192931-assinado.pdf#P106637 
 

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

8. Projeto de Lei n.º 147/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, que institui a 
Política Estadual de Agroecologia, Produção 
Orgânica e de Extrativismo Sustentável 
Orgânico, e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380038003700320034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106597&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/106597-
202104191141217870-assinado.pdf#P106597 
 

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

9. Projeto de Lei n.º 148/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
dispõe sobre a prestação de assistência 
religiosa através da capelania voluntária nos 
estabelecimentos que relaciona, no Estado do 
Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106651&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/106651-
202104201551182017-assinado.pdf#P106651 
 

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

10. Projeto de Lei n.º 149/2021, do 
deputado Capitão Assumção, que obriga as 
empresas prestadoras de serviços relacionados 
a máquinas de cartão a disponibilizarem 
equipamentos adaptados para pessoas com 
deficiência visual no Estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106653&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/106653-
202104201609020165-assinado.pdf#P106653 
 

Junte-se ao Projeto de Lei n.º 688/2019. 
 

11. Projeto de Lei n.º 150/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
institui Política Estadual de Incentivo ao uso de 
veículos automotores movidos à propulsão 
elétrica ou híbridos 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=106656&arquivo=Arqui

vo/Documents/PL/106656-
202104201651243972-assinado.pdf#P106656 
 

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

12. Projeto de Lei n.º 151/2021, da 
deputada Iriny Lopes, que considera grupo 
prioritário para o Plano Operacional da 
Estratégia de Vacinação para o combate e 
erradicação do vírus SARS-COV2 – COVID-19, os 
Trabalhadores Portuários Avulsos 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=106660&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/106660-
202104201841223651-assinado.pdf#P106660 
 

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

13. Projeto de Lei n.º 152/2021, do 
deputado Capitão Assumção, que proíbe os 
agentes públicos do Estado do Espírito Santo 
de realizar retenção ou apreensão de 
mercadorias, bens ou equipamentos de 
comerciantes, na forma que menciona. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106679&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/106679-
202104221509251613-assinado.pdf#P106679 
 

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

14. Projeto de Lei n.º 153/2021, do 
deputado Vandinho Leite, que declara de 
utilidade pública o Instituto Galante do 
Município de Marataízes (ES). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106701&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380038003700320034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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vo/Documents/PL/106701-
202104231454028346-assinado.pdf#P106701 
 

À Comissão de Justiça na forma do artigo 
276, do Regimento Interno.  
 

15. Projeto de Lei n.º 154/2021, do 
deputado Bruno Lamas, que acrescenta item ao 
Anexo II da Lei n.º 10.975, de 14 de janeiro de 
2019, denominando Rodovia WALLACE 
BRECIANI, o Contorno de Jacaraípe, trecho de 
8,5 km, entre a Avenida Minas Gerais, em 
Jacaraípe, até a região de Nova Almeida. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106716&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/106716-
202104231921158080-assinado.pdf#P106716 
 

À Comissão de Justiça na forma do artigo 
276, do Regimento Interno. 

 

16. Projeto de Lei n.º 155/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, que autoriza ao 
Governo do Estado do Espírito Santo a realocar 
recursos orçamentários para aquisição de 
vacinas contra a Covid-19 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=106713&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/106713-
202104231836331770-assinado.pdf#P106713 
 

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

17. Projeto de Lei n.º 156/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, que dispõe sobre 
os cuidados obrigatórios nos procedimentos de 
impermeabilização de bens móveis com 
produtos à base de solvente inflamável, no 
Estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106732&arquivo=Arqui

vo/Documents/PL/106732-
202104252024572506-assinado.pdf#P106732 
 

Junte-se ao Projeto de Lei n.º 581/2019. 
 

18. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
14/2021, da Mesa Diretora, reconhecendo para 
os fins do disposto no art. 65 da Lei 
Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio 
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade 
pública no município de Santa Leopoldina/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=106703&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/106703-
202104231505576487-
assinado(16220).pdf#P106703 
 

Da mesma forma, o Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 15/2021. 
 

19. Projeto de Decreto Legislativo nº 
15/2021, da Mesa Diretora, reconhecendo para 
os fins do disposto no art. 65 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 
2000, a ocorrência do estado de calamidade 
pública no Município de Vila Velha/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=106708&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/106708-
202104231641479272-
assinado(16222).pdf#P106708 
 

Todos com despacho: às Comissões de 
Justiça, de Saúde e de Finanças. 
 

20. Emenda modificativa n.º 01/2021, 
do deputado Sergio Majeski, ao Projeto de Lei 
n.º 134/2021, de autoria do Governo do 
Estado, que dispõe sobre a ação 
governamental para garantir a efetiva 
continuidade do Programa de Inovação 
Educação Conectada no âmbito da Secretaria 
de Estado de Educação, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380038003700320034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106564&arquivo=Arqui
vo/Documents/EM/106564-
202104161209135938-assinado.pdf#P106564 
  

Junte-se ao Projeto de Lei n.º 134/2021. 
 

21. Emenda modificativa n.º 02/2021, 
da deputada Iriny Lopes, ao Projeto de Lei n.º 
134/2021, de autoria do Governo do Estado, 
que dispõe sobre a ação governamental para 
garantir a efetiva continuidade do Programa de 
Inovação Educação Conectada no âmbito da 
Secretaria de Estado de Educação, 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=106580&arquivo=Arqui
vo/Documents/EM/106580-
202104161716223538-assinado.pdf#P106580 
 

Junte-se ao Projeto de Lei n.º 134/2021. 
 

22. Requerimento de Informação n.º 
053/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, sobre 
porcentagem da população do Estado do 
Espírito Santo que fora vacinada dentre outras 
matérias correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106626&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/106626-
202104191712407848-assinado.pdf#P106626 
 

Oficie-se. 
 

23. Requerimento de Informação n.º 
054/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, sobre a 
quantidade de kit intubação disponível no 
depósito da Secretaria de Saúde do Estado do 
Espírito Santo, dentre outras matérias 
correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106645&arquivo=Arqui

vo/Documents/RQI/106645-
202104201512134777-assinado.pdf#P106645 
 

Oficie-se. 
 

24. Requerimento de Informação n.º 
055/2021, do deputado Delegado Danilo 
Bahiense ao secretário Chefe da Casa Civil, para 
informar quais Emendas Parlamentares de sua 
autoria foram atendidas no ano de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106659&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/106659-
202104201747046235-assinado.pdf#P106659 
 

Oficie-se. 
Segunda parte do Expediente sujeita à 

deliberação.  
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) – Pela ordem, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Pela ordem, Delegado Danilo 
Bahiense!  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) – De comum acordo com o líder 
do Governo, eu gostaria que V. Ex.ª retirasse de 
pauta o item 31, nosso Requerimento de 
Urgência n.º 066/2021, que deverá ser 
apresentado na próxima segunda-feira.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Defiro.  
 
 25. Requerimento de Urgência n.º 
059/2021, do deputado Luiz Durão, líder do 
PDT, ao Projeto de Lei n.º 75/2021, de sua 
autoria, que obriga as empresas responsáveis 
pelo transporte coletivo no Estado do Espírito 
Santo a instalar, manter e abastecer dispenser 
de álcool em gel 70% nos ônibus que realizam o 
transporte de passageiros, na forma que 
especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380038003700320034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106506&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/106506-
202104141218430832-assinado.pdf#P106506 
 
 Em votação.  

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

26. Requerimento de Urgência n.º 
060/2021, do deputado Delegado Danilo 
Bahiense e outros ao Projeto de Lei n.º 
133/2021, de sua autoria, que considera 
essencial o serviço de fornecimento de sinal de 
internet e proíbe o corte dos referidos serviços 
durante o período em que estiver em vigor o 
plano de contingência, referente ao SARS-COV2 
- novo coronavírus - 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=106586&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/106586-
202104171837306995-
assinado(16207)(16208).pdf#P106586 
 

Em votação.  
 Os deputados e deputadas que aprovam, 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 
 Aprovado.  
  

27. Requerimento de Urgência n.º 
061/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, ao Projeto de Lei n.º 129/2021, de 
autoria do governador do Estado, Mensagem 
n.º 38/2021, que altera a ementa e a Lei n.º 
10.787, de 18 de dezembro de 2017, que 
institui o Fundo Estadual de Apoio à Ampliação 
e Melhoria das Condições de Oferta da 
Educação Infantil no 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=106592&arquivo=Arqui

vo/Documents/RU/106592-
202104190944432339-assinado.pdf#P106592 
 
 Em votação.  
 Os deputados que aprovam, 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  
 

28. Requerimento de Urgência n.º 
062/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, ao Projeto de Lei n.º 130/2021, de 
autoria do governador do Estado, Mensagem 
n.º 39/2021, que regulamenta, no âmbito do 
Poder Executivo Estadual, o Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - CACS/FUNDEB, de 
acordo com os artigos 33 e 34 da Lei n.º 14.113, 
de 25 de dezembro de 2020, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106593&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/106593-
202104190945579059-assinado.pdf#P106593 
 

Em votação.  
Os deputados que o aprovam, 

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

Aprovado.  
 

29. Requerimentos de Urgência n.os 063 
e 064/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, e do deputado Gandini, líder do 
CIDADANIA, ao Projeto de Lei n.º 134/2021, de 
autoria do governador do Estado, Mensagem 
n.º 45/2021, que dispõe sobre a ação 
governamental para garantir a efetiva 
continuidade do Programa de Inovação 
Educação Conectada no âmbito da Secretaria 
de Estado de Educação, 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=106594&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380038003700320034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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vo/Documents/RU/106594-
202104190947275468-assinado.pdf#P106594 
  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106622&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/106622-
202104191608190885-assinado.pdf#P106622 

 
Em votação.  
Os deputados que os aprovam, 

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

Aprovados os dois requerimentos de 
urgência. 
 

30. Requerimento de Urgência n.º 
065/2021, do deputado Renzo Vasconcelos, 
líder do PP, ao Projeto de Lei n.º 021/2021, de 
sua autoria, que institui a Política Estadual de 
Valorização da Vida, a ser implementada na 
Rede Estadual de Ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106591&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/106591-
202104190908435416-assinado.pdf#P106591 
 

Em votação.  
Os deputados e deputadas que o 

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

Aprovado. 
Item n.º 31, a pedido do autor, baixado 

de pauta, e eu deferi que seja reincluído na 
pauta da próxima segunda-feira. 
 

(31. Requerimento de Urgência 
n.º 066/2021, do deputado 
Delegado Danilo Bahiense)  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Próxima segunda-feira, por 
favor, mês de maio. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANOS – 

PODEMOS) – Próxima segunda-feira? 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Exato. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANOS – 

PODEMOS) – Próxima segunda-feira. 
Do item 32 ao item 63, tratam-se de 

indicações das senhoras e senhores deputados, 
e os colocarei em votação em conjunto.  
 

32. Indicação n.º 960/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para construção de academia popular na Rua 
Sergipe, bairro de Fátima, no município de 
Nova Venécia/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=106634&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106634-
202104201103274598-assinado.pdf#P106634 
   

33. Indicação n.º 961/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para construção de academia popular no 
distrito de Mundo Novo, no município de Dores 
do Rio Preto/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106635&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106635-
202104201106538509-assinado.pdf#P106635 
  

34. Indicação n.º 962/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para conceder isenção do ICMS na aquisição de 
computadores - Desktop ou Notebook- para os 
alunos das escolas públicas e privadas 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=106636&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106636-
202104201110486483-assinado.pdf#P106636 
  

35. Indicação n.º 963/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para a inclusão dos Oficiais de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380038003700320034003A00540052004100, 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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Justiça 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106640&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106640-
202104201258599911-assinado.pdf#P106640 
 

36. Indicação n.º 964/2021, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para instalação de redutores de 
velocidade eletrônico e faixa de pedestres na 
ES 080, Rodovia Gether Lopes de Farias no Km 
154, na entrada da comunidade Córrego 
Cascatinha, conhecida como Ponte da Balança, 
no município de Colatina/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=106648&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106648-
202104201517268377-assinado.pdf#P106648 
 

37. Indicação n.º 965/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para disponibilizar os Kits de intubação 
usado no combate ao Covid-19 para todos os 
hospitais estaduais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106647&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106647-
202104201515172593-assinado.pdf#P106647 
 

38. Indicação n.º 966/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para manutenção do 
funcionamento de floriculturas e similares que 
se enquadram no conceito de atividade 
agropecuária. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106655&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106655-
202104201641204740-assinado.pdf#P106655 
 

39. Indicação n.º 967/2021, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 

do Estado, para doação de caminhão ¾, 
carroceria de madeira, traçado, para a 
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano/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=106665&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106665-
202104211607188973-assinado.pdf#P106665 
  

40. Indicação n.º 968/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para solicitar a transformação da 
energia monofásica para trifásica, nos trechos 
que relaciona, no município de Santa Maria de 
Jetibá/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=106666&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106666-
202104211640380581-assinado.pdf#P106666 
  

41. Indicação n.º 970/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para instalação de Torre de Telefonia 
Móvel e Internet para atender o distrito de 
Sayonara, no município de Conceição da 
Barra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106678&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106678-
202104221436037817-assinado.pdf#P106678 
  

42. Indicação n.º 971/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para ampliação do auxílio anunciado 
pelo Governo do Estado para aquisição de 
notebook e contratação de internet para que 
também possa abranger o Cargo de Agente de 
Suporte Educacional - ASE. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106680&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106680-
202104221518391470-assinado.pdf#P106680 
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digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
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43. Indicação n.º 972/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para inclusão dos Agentes de Suporte 
Educacional do Estado do Espírito Santo no 
grupo prioritário de vacinação da 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=106682&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106682-
202104221541574937-assinado.pdf#P106682 
 

44. Indicação n.º 973/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para aplicação de Revsol com 
aproximadamente 25 quilômetros, na 
comunidade de Sobreiro/Alto Sobreiro, no 
município de Itaguaçu/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=106683&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106683-
202104221544166036-assinado.pdf#P106683 
 

45. Indicação n.º 974/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de um caminhão 
equipado com um reservatório para transporte 
de água, (caminhão pipa), para atender o 
Sindicato Rural de Jaguaré no combate a 
incêndios, município de Jaguaré/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106685&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106685-
202104221645234241-assinado.pdf#P106685 
 

46. Indicação n.º 976/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de 01 (uma) ambulância 
para atender a comunidade de Sayonara, 
município de Conceição da Barra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106689&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106689-
202104221717243816-assinado.pdf#P106689 

  
47. Indicação n.º 977/2021, do 

deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para a limpeza dos bueiros e bocas de 
lobo, entre a Rodovia Norte Sul e o Status 
Motel, no trecho que corta o bairro Jardim 
Limoeiro, Serra, dentre outras matérias 
correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106693&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106693-
202104221839540020-assinado.pdf#P106693 
  

48. Indicação n.º 978/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para liberação imediata de valores 
oriundos de execuções trabalhistas, transitadas 
em julgado, diretamente na conta bancária dos 
beneficiários, sem a necessidade de saque 
pessoal em agências bancárias, em decorrência 
dos frequentes transtornos e paralisações das 
atividades bancárias, causados pela crise 
sanitária fruto da pandemia de COVID-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106694&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106694-
202104222008379358-assinado.pdf#P106694 
 

49. Indicação n.º 979/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para serviços de manutenção na 
calçada danificada em que está localizado o 
abrigo de ônibus da avenida Coronel José 
Martins Figueiredo, em Tabuazeiro, Vitória/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=106698&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106698-
202104231328355887-assinado.pdf#P106698 
 

50. Indicação n.º 980/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de 01 (uma) ambulância 
para atender o distrito Monte Carmelo do Rio 
Novo, município de Alto Rio Novo/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380038003700320034003A00540052004100, Documento assinado 
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Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106700&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106700-
202104231358267022-assinado.pdf#P106700 
 

51. Indicação n.º 981/2021, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para instalação de um redutor de velocidade 
na rodovia ES 010, no KM 4, entre o bairro 
Pedrinhas e o DPM da Barra do 
Sahy/Aracruz/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=106704&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106704-
202104231535574341-assinado.pdf#P106704 
  

52. Indicação n.º 982/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, requerendo o aumento do efetivo da 
equipe especializada da Delegacia 
Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa 
(DHPP), no município de Serra/ES, em no 
mínimo 50% (cinquenta por cento). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106719&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106719-
202104232208449243-assinado.pdf#P106719 
  

53. Indicação n.º 983/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, requerendo aquisição de viatura para a 
Delegacia de Polícia Civil de Jacaraípe, no 
município de Serra/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=106721&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106721-
202104232218000973-assinado.pdf#P106721 
  

54. Indicação n.º 984/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 

Estado, requerendo aumento do número do 
efetivo de policiais civis para atender a 
demanda da Delegacia de Jacaraípe, Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106720&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106720-
202104232213565187-assinado.pdf#P106720 
  

55. Indicação n.º 985/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, requerendo a reforma e ampliação da 
Delegacia de Polícia Civil em Jacaraípe, 
Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106722&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106722-
202104232222176292-assinado.pdf#P106722 
  

56. Indicação n.º 986/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, requerendo a reforma e ampliação do 
2.º Pelotão da 14.ª CIA Independente de Polícia 
Militar, localizado na Avenida Todos os Santos, 
Jacaraípe, Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106723&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106723-
202104232244312572-assinado.pdf#P106723 

  
57. Indicação n.º 987/2021, do 

deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, requerendo a ampliação da 14.ª CIA 
Independente de Polícia Militar, em Feu Rosa, 
Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106724&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106724-
202104232251507894-assinado.pdf#P106724 
  

58. Indicação n.º 988/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380038003700320034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Estado, requerendo o aumento do efetivo de 
policiais militares e civis para atender o 
município de Serra. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106725&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106725-
202104232308360260-assinado.pdf#P106725 
  

59. Indicação n.º 989/2021, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado, para a reabertura gradual das 
agências do Detran-ES, e em caso de sua 
impossibilidade, a redução do valor das taxas 
cobradas pelo Detran-ES, enquanto durar o 
período de pandemia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106726&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106726-
202104241144330652-assinado.pdf#P106726 
  

60. Indicação n.º 990/2021, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para o reforço da segurança pública 
para os produtores de café e municípios 
cafeicultores durante o período de colheita e 
distribuição que se inicia no mês de maio de 
2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106729&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106729-
202104251648053776-assinado.pdf#P106729 

  
61. Indicação n.º 991/2021, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, que determine que os veículos de 
comunicação de órgãos públicos do Estado do 
Espírito Santo divulguem em seus diversos 
canais de comunicação, dicas e informações 
sobre cuidados com a saúde mental. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106731&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/106731-
202104251757278557-assinado.pdf#P106731 
  

62. Indicação n.º 992/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para a implantação de medidas 
informativas e protetivas à gestante e à 
parturiente contra quaisquer tipos de atos 
caracterizados como violência obstétrica 
praticados no Estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106727&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106727-
202104250051174209-assinado.pdf#P106727 
  

63. Indicação n.º 993/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, requerendo a prioridade da oferta de 
cirurgia plástica reparadora, no âmbito dos 
serviços públicos de saúde do Estado do 
Espírito Santo, às mulheres vítimas de agressão 
física devido ao gênero. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106728&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/106728-
202104250153023667-assinado.pdf#P106728 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

  

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queria discuti-las, 

em votação.  
Os deputados que as aprovam, 

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

Aprovadas. 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 
ordem, senhor presidente! 

 

O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 
Pela ordem, senhor presidente! 

 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Pela ordem, 
senhor presidente! 
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O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – Eu 
gostaria de justificar meu voto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Vamos lá.  
Pela ordem, quem foi pedido primeiro? 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Torino Marques.   
 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Luiz Durão. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Durão. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Torino. 
 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

Renzo Vasconcelos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Renzo. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Eu fui 

o primeiro a pedir, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Os humildes serão exaltados.  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Mas, 

eu prefiro ser o primeiro... (Inaudível). 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Torino. 
Mais quem? 
Durão, Renzo, Torino e mais quem? 

(Pausa) 
Mais ninguém? (Pausa) 
Vou encerrar as inscrições.  
Apenas três inscritos para se manifestar. 
Com a palavra Luiz Durão.  
 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Presidente, 

eu solicito a V. Ex.ª que determine a inclusão, no 
Expediente da próxima sessão, o requerimento 
de urgência ao Projeto de Lei n.º 58/2021, de 
minha autoria, que estabelece o direito de o 
cliente consumidor receber laudo dos 

responsáveis técnicos ou profissionais 
devidamente habilitados acerca da conclusão da 
construção, na forma que especifica. Informo 
que o requerimento de urgência, apesar de 
protocolado no dia 09/03/2021, até a presente 
data ainda não foi incluído no Expediente para 
votação.  

Na certeza de poder contar com o apoio 
de V. Ex.ª, desde já registro meu muito 
obrigado! 

 

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

Próximo, Renzo Vasconcelos.  
 

O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – Boa 
tarde, senhor presidente Marcelo Santos, meu 
amigo; nobres deputados!  

Quero agradecer desde já o voto de 
todas as excelências nas nossas indicações, 
urgência de projeto, mas uma indicação, 
especificamente, eu não poderia deixar de citar 
e agradecer o voto favorável. Todos nós 
estamos vendo a demanda de saúde 
aumentando pela Covid-19, graças a Deus o 
número de vacinados crescendo 
esporadicamente, e nós estamos vendo algumas 
categorias específicas, como os policiais, tanto 
militares como os civis... Nós tivemos aqui uma 
indicação também pelos agentes penitenciários, 
pelos professores, que agora começam. E já fica 
de antemão, senhor presidente, se V. Ex.ª assim 
achar também viável, a indicação foi para a 
vacinação de todos os professores, da rede 
estadual, da rede municipal, das escolas 
particulares. Infelizmente, a lista do Estado 
enviada pode ter tido um pequeno erro, só 
estão sendo contemplados os professores 
estaduais.  

Mas, na Indicação específica, n.º 963, a 
gente contempla os oficiais de Justiça, por 
entender que o serviço é indispensável ao 
funcionamento de uma ampla defesa, de uma 
justiça justa e digna para todos. Lembrando que 
os mesmos oficiais têm o poder de polícia. Se 
nós estamos contemplando a categoria dos 
policiais, devem ser diretamente também 
contemplados.  

São mais de um milhão de diligências por 
ano, entre os estaduais e federais - são 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380038003700320034003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 30 de abril de 2021 Diário do Poder Legislativo - 45 

seiscentos e trinta e um oficiais -, e mais de 
quarenta e sete mil mandados por mês. 
 Então, esta Casa, que nunca se furtou de 
sua obrigação, que transmite ao Governo do 
Estado todas as demandas. Eu sei que ninguém 
tem em detrimento do outro o direito, mas a 
gente precisa resguardar. 
 Nós estamos discutindo aqui o 
fechamento de algumas comarcas, tirar do 
cidadão do interior o direito da ampla defesa, o 
direito constitucional de ter uma justiça, e que 
faça justiça de fato. Aí está um dos princípios e 
um dos inícios para manter essa justiça.  

Então fica já também, de antemão, de 
novo, o pedido para o presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador Ronaldo, que reveja o 
posicionamento. Mas fica aqui, e eu quero 
parabenizar esta Casa de Leis por essa indicação 
para a imunização dos oficiais, tanto estaduais 
como federais. 
 Obrigado, presidente; obrigado aos meus 
nobres pares.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Obrigado, Renzo. 
 Agora, o último, que para mim é o 
primeiro, deputado Torino Marques. O último, e 
é o primeiro. 
 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – Boa 
tarde, Marcelo. Não sabe do meu carinho por V. 
Ex.ª! Boa tarde a todos.  
 Agora são três horas e trinta e dois 
minutos. Estamos na sessão da Assembleia 
Legislativa, sessão virtual. Muito obrigado pelo 
carinho, pela audiência e pela sua visão quanto 
à política do Espírito Santo. Eu acho que todos 
nós temos que acompanhar todo o desenrolar 
do que está acontecendo no estado do Espírito 
Santo, no âmbito da política.  

Hoje, dia 26 de abril, estamos no início 
de mais uma semana, na tarde de segunda-feira. 
Estou olhando aqui pela janela, está bem 
chuvosa. 
 E foi uma indicação que eu fiz – senhor 
presidente e público que nos assiste, além de, 
claro, os deputados que fazem parte da plenária 
virtual, neste exato momento –, a Indicação de 
n.º 60, que foi lida na segunda parte do 

Expediente. Diante do enfrentamento da Covid-
19, o nosso estado, por meio dos nossos 
queridos trabalhadores e iniciativa privada 
também, não tem deixado a economia parar, de 
forma alguma, apesar das dificuldades 
enfrentadas e da não ajuda por parte do 
Governo do Estado. 
 Como todos aqui sabem, o nosso PIB 
deve muito ao agronegócio, e especialmente 
aos cafeicultores. Como membro efetivo da 
Comissão de Agricultura, eu tenho muito zelo, 
não posso deixar de dar atenção aos nossos 
agricultores também, e também, claro, aos 
cafeicultores. 
 Na semana passada, senhoras e 
senhores, eu recebi diversas reclamações do 
povo lá de Ibatiba, de Santa Clara do Onofre, 
Santa Clara de Onofre, sobre a ação de 
criminosos que estão iniciando os furtos e 
roubos na região, ou nas regiões produtoras de 
café. 
 Todos os anos, a gente presencia esse 
aumento da criminalidade contra esses 
trabalhadores, justamente com o início da 
colheita do café, que é agora no mês de maio, 
está por vir aí. 
 Os bandidos são espertos, organizados, 
sim, e sabem muito bem que começa a girar 
dinheiro nessa época e se aproveitam do fato de 
que há pouco policiamento e efetivo policial nas 
regiões. Pouquíssimo policiamento e também 
efetivo policial na região, que não tem, 
especialmente nas estradas rurais. 
 As denúncias são de criminosos de mão 
armada, senhoras e senhores, ameaçando e 
roubando os produtores e também os 
trabalhadores. O medo é tanto que eles 
ameaçam até mesmo a não trabalhar na lavoura 
e perder toda a produção de café que está nos 
pés.  
 Se eles são responsáveis pelo sucesso do 
nosso Produto Interno Bruto, nada mais justo 
que o Governo dê atenção a esse povo, 
destacando, então, também contingente maior 
de policiais e organizando ronda, blitzen e 
também outros meios de garantir a segurança 
no campo. 
 Recentemente, vimos essa necessidade 
também no combate ao roubo de gado. Eles 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380038003700320034003A00540052004100, Documento assinado 

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



46 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 30 de abril de 2021 

desossavam o gado ali dentro da propriedade 
mesmo e ninguém via, ninguém sabia e 
ninguém denunciava, porque as pessoas ficam, 
realmente, com muito medo. 
 Recentemente, vi essa necessidade no 
combate ao gado e, agora, iniciando a colheita 
do café, os mesmos bandidos migram para 
atacar os produtores de café. O grito – Pelo 
amor de Deus! – de socorro do povo do campo 
tem que ser reverberado por nós aqui na Casa 
de Leis, como representantes do povo capixaba. 
 Eu convido os meus colegas deputados 
da Comissão de Agricultura a fazerem o mesmo 
e a levantar essa bandeira cobrando da 
Segurança Pública, sim, uma resposta. E peço 
especialmente ao secretário de Segurança, que 
atenda aos pedidos dos agricultores de Santa 
Clara do Onofre, que relatam que há mais de 
vinte dias tem um grupo de criminosos 
atacando a olhos sanguíneos as residências dos 
trabalhadores, 
 Então, senhor presidente, muito 
obrigado pela minha fala. Essa foi a minha 
indicação que entrou na segunda parte do 
Expediente, n.º 60, uma atenção melhor aos 
produtores de café que estão sendo furtados 
dentro das suas propriedades. 
 Obrigado, senhor presidente! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, Torino Marques, 
último inscrito. 
 Passo aqui agora a uma determinação.  

Considerando o disposto no artigo 178 
do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
determino a juntada do Projeto de Lei n.º 
728/2019, de autoria do deputado Carlos Von, 
ao Projeto de Lei n.º 126/2019, de autoria do 
ex-deputado Euclério de Azevedo Sampaio 
Júnior - diga-se de passagem está sendo um dos 
melhores prefeitos deste estado -, por versarem 
matérias correlatas. 
 Passamos, então, ao primeiro item. 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
842/2019. 
 Em discussão o projeto. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

 Os deputados que aprovam, 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 
 Aprovado o parecer. Ao Arquivo Geral. 
 

Item n.º 2. Discussão prévia do Projeto 
de Lei n.º 957/2019. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu quero 
sim, Marcelo. 
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Os deputados que aprovam, 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado o parecer. Ao Arquivo Geral. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Marcelo, 

eu estou falando. Eu não estou conseguindo ser 
ouvida? 

Deputado Marcelo? 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Pois não. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu pedi 

para discutir o projeto, mas agora o senhor já 
votou. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Já votei. Já votei. Eu não ouvi a 
senhora. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Mas eu 

pedi.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – É, eu não ouvi. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Mas 

tudo bem. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado! 
Item n.º 3. Discussão especial, em 1.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 140/2018. 
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Não havendo deputado inscrito, a 
matéria segue para a 2.ª sessão. 

Neste momento, passamos à fase das 
Comunicações.  

Hoje no sistema de alternância aprovado 
pelo Plenário, as falas começam pelo deputado 
Engenheiro José Esmeraldo. Antes, porém, eu 
pergunto ao deputado Adilson Espindula se ele 
pode presidir a sessão. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

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

– PODEMOS) – Então, V. Ex.ª é o presidente e o 
primeiro da lista é o deputado José Esmeraldo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok. Agora são 15h38min.  
Passamos, então, para a fase das 

Comunicações. 
Com a palavra o ilustre deputado 

Engenheiro José Esmeraldo. (Pausa) 
Não respondendo, com a palavra o 

deputado Erick Musso, presidente. (Pausa) 
Com a palavra o ilustre deputado Freitas. 

(Pausa) 
Com a palavra o deputado Gandini. 

(Pausa) 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Opa! Presente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Freitas, dez 
minutos. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Adilson Espindula, nosso presidente ad hoc, 
satisfação cumprimentar os colegas mais uma 
vez, deputada Janete; deputado Danilo 
Bahiense; deputado Adilson Espindula, que nos 
preside; deputado Hércules; deputado 
Theodorico Ferraço, nosso decano, minha 
continência; deputado Luiz Durão; deputado 
Luciano Machado; deputada ministra Iriny 
Lopes; deputado Torino Marques. São os 
deputados que eu vejo na sala. Que alegria 
revê-los nesta segunda-feira! E eu quero, 
deputado Rafael Favatto, deputado Marcos 
Mansur, deputado presidente Erick Musso... 

O SR. ERICK MUSSO – (REPUBLICANOS 
10) – Vou cumprimentar o deputado Freitas e 
agradecer ao deputado Adilson por estar 
tocando brilhantemente esta sessão. 

Pode continuar. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Quero fazer uma 

observação que, do meu ponto de vista, é uma 
observação importante que nós, enquanto 
representantes da sociedade espírito-santense, 
nós precisamos sensibilizar, com uma liderança 
inconteste, apesar de que vivemos num 
momento de uma política extremamente 
polarizada no nosso país, de extremos, de 
radicais, pessoas que às vezes não têm o 
equilíbrio de observar que nós estamos em um 
momento de tomar decisões, que os chefes de 
Executivos que são eleitos para tomar decisões, 
sem importar no momento dessa decisão se 
essa decisão vai desagradar uma parte, vai 
desagradar outra, mas é importante que um 
líder tenha capacidade, equilíbrio, ponderação, 
para tomar decisões. 
 E eu quero falar de uma decisão tomada 
pelo governador Renato Casagrande lá no início 
dessa pandemia, um ano atrás, no mês de abril 
do ano passado, e uma decisão forte, que fez 
com que ele apanhasse muito naquele tempo e 
que agora a gente observa que a decisão foi 
muito acertada, que a decisão vem deixando um 
legado extraordinário para o povo do Espírito 
Santo. E o tempo marcará isso, que o 
governador decidiu não abrir hospital de 
campanha naquele tempo. Uma decisão difícil, 
uma decisão no calor de um momento em que 
os outros estados, estados grandes, estados 
protagonistas da economia do país tomavam 
decisão de abrir hospital de campanha, como o 
estado de São Paulo, como o estado do Rio de 
Janeiro, como o estado de Minas Gerais 
tomaram decisões de abrir hospital de 
campanha. E no calor daquele momento, de 
uma pandemia que chegava, que ninguém sabia 
como fazer a gestão desse mal que assola o 
mundo todo, e o governador Renato 
Casagrande, com a sua habilidade, com o seu 
senso crítico, muito bem assessorado, tomou 
uma decisão difícil, de não abrir os hospitais de 
campanha. 
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E que ele precisava colocar leitos de UTI, 
de enfermaria, leitos exclusivos de Covid em 
cada canto deste estado. Que o nosso povo não 
mora somente na Região Metropolitana, que o 
nosso povo não mora em um único local. E 
como que vai tomar uma decisão de abrir um 
hospital de campanha que vai chegar para uma 
localidade? E como transportar, fazer a remoção 
dos pacientes de todo estado para aquele local? 
E como ter todos os profissionais de saúde 
naquele local do hospital de campanha? 

Então, uma decisão difícil, mas uma 
decisão corajosa e acertada. E decidiu abrir 
leitos de Covid exclusivo estado afora. E agora a 
gente pode observar que passou-se um ano, o 
estado do Espírito Santo é o estado que tem o 
maior volume de leitos de UTI proporcional a 
sua população. E eu consigo olhar um pouco 
adiante e ver que não há mal que para sempre 
dure como também não há bem que não se 
acabe. Muito ali na frente nós seremos o estado 
com a maior capacidade de assistência à saúde 
dos capixabas. 

Já somos, já somos, uma vez que, graças 
a Deus, com todas as dificuldades, com todo 
desafio imposto por essa tão venal pandemia, 
aos nossos irmãos capixabas não faltou 
assistência, leito, mesmo que numa remoção de 
uma região para outra, mas não faltou o leito de 
UTI. O Governo tem sido, caminhando à frente 
da pandemia, abrindo leitos e mais leitos. E aqui 
eu quero dar um testemunho: a região onde 
moramos, a região onde mora o Marcos Garcia, 
a região onde mora o Luiz Durão, a região onde 
moro eu, deputado Freitas, nós temos um 
volume de leitos de enfermaria de Covid, de 
leitos de UTI, jamais imagináveis. 

O que abriu de leitos de UTI no 
município de Linhares, o que abriu de leitos de 
UTI no município de São Mateus e o que ainda 
tem possibilidade de abrir, nós estamos lutando 
para abrir alguns leitos de UTI em Nova Venécia 
para dar assistência ao nosso povo, para acolher 
o nosso povo, com dignidade, com humanismo, 
com carinho, com dedicação. E aí é importante 
observar a postura, o equilíbrio, a habilidade de 
apanhar como se nunca apanhou neste estado, 
mas não perder a postura, o equilíbrio, o 
respeito até a quem não compreende. Salve o 

Espírito Santo, salve o governador Renato 
Casagrande nesse tempo de pandemia, nesse 
tempo de gestão difícil, nesse tempo de gestão 
desafiadora, e salve a saúde do povo capixaba. 
 

O Sr. Dr. Rafael Favatto - (PATRIOTA) - 
Deputado Freitas, me permita um aparte? 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Já concluo senhor 

presidente. E é importante observar, vivemos 
em momento difícil, mas colheremos os frutos 
da austeridade, da decência, da ética e da forma 
honesta, competente, de fazer gestão. 

Parabéns ao governador Renato 
Casagrande e parabéns deputado Rafael Favatto, 
aos servidores da saúde do Espírito Santo, 
abnegados, vocacionados e com muita 
determinação de ajudar o povo do Espírito 
Santo neste momento difícil. Tenho dito, muito 
obrigado. 

 
O Sr. Dr. Rafael Favatto - (PATRIOTA) - 

Deputado Freitas, eu não estou presidindo a 
sessão, o deputado Adilson que está presidindo. 
Eu pedi um aparte a V. Ex.ª na sua fala. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) – Eu concedo o 

aparte. 
 
O Sr. Dr. Rafael Favatto - (PATRIOTA) - Já 

concluído o seu discurso, mas não poderia 
deixar de falar, deputado Freitas, seu discurso foi 
assim, correto. Eu acho, como médico, 
profissional, já tenho falado isso, fui o primeiro 
deputado a falar que o hospital... o Espírito 
Santo não precisava de leitos nem de hospital de 
campanha. Na realidade o governador, aqui, 
com essa gestão, junto com secretário Nésio, 
abriu como se fosse uns seis, sete, oito, ainda 
não avaliei a questão, mas abrimos oito 
hospitais de campanha espalhados no estado. 
Com abertura dos leitos no Roberto Silvares, em 
Nova Venécia, com abertura dos leitos de 
Linhares, com abertura dos leitos nos hospitais 
particulares, o Hospital Vila Velha, Hospital 
Santa Mônica, Hospital Vitória; no Sul do estado 
o Hospital Evangélico de Marataízes, Hospital 
Litoral Sul, o Hospital Santa Casa de 
Misericórdia, Menino Jesus, ali em Itaoca, 
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Itaipava, na Região de Cachoeiro de Itapemirim; 
Guaçuí, e todas as regiões que o governador 
atingiu abrindo leitos, levando até, deputado 
Freitas, um conforto maior à população, onde os 
seus doentes assistidos, não precisavam sair de 
sua região. 

Se fosse montar um hospital de 
campanha, como muitos queriam, no Pavilhão 
de Carapina, imagina trazer os doentes de São 
Mateus até o Pavilhão de Carapina, deputado 
Freitas? O tanto de ambulância que estaria 
circulando neste estado, com um índice de 
acidente altíssimo, e todos os transtornos. A 
família, como ia receber notícia dos seus entes? 

Então, os leitos, de forma acertada no 
estado Espírito Santo, foram abertos de maneira 
regional, gerando assim, uma economia de 
gastos, porque não foi mobilizado uma estrutura 
que depois, quando acabar a pandemia, ela teria 
que ser desmobilizada por completo. E aí 
levando, também, um conforto à população. 

Então, na realidade, quando a notícia é 
para o caos, deputado Freitas, aí no momento a 
gente (Inaudível) um lado para o outro. A 
pessoa fala: Olha, não abriu o hospital de 
campanha! Mas não precisava. E a história vai 
provar isso. 

Só que nós, enquanto políticos, 
enquanto parlamentares sérios, cada um na sua 
esfera ideológica, nós temos que avaliar o 
momento que nós estamos vivenciando no 
estado do Espírito Santo. Como você falou, é o 
maior número de leitos per capita por 
habitantes no país. É um feito histórico. Muitas 
vidas estão sendo perdidas, sim, pela gravidade; 
pelas comorbidades; mas não por deixar de ser 
assistido; não por deixar de ter um profissional 
cuidando dele por trás, não por deixar de ter 
uma rede de saúde cuidando dessas pessoas 
atrás de cada doente que teve aqui no estado do 
Espírito Santo. 

Então, assim, é uma tristeza o número de 
mortos, mas é um conforto porque senão esse 
número seria muito maior, ainda, no nosso 
estado. Muito obrigado! 

  
O SR. FREITAS - (PSB) - Muito obrigado, 

Rafael Favatto, o discurso de V. Ex.ª, um 
especialista na área da saúde, e tem feito 

discurso extraordinário neste tempo. O aparte 
de V. Ex.ª engrandece o meu pronunciamento. 
Muito obrigado! 

O estado do Espírito Santo colherá os 
frutos dessa gestão austera, que vai deixar um 
legado muito eficiente para cuidar da saúde do 
nosso povo por muitos anos. 

Devolvo a palavra ao presidente Adilson 
Espindula. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Com a palavra deputado 
Gandini. 

 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Vou 

declinar, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com uma palavra nossa 
eterna ministra, deputada Iriny Lopes. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Muito 
obrigada, presidente. 
 Eu hoje, quero falar sobre a questão do 
feminicídio, porque todos nós ficamos 
barbarizados com o que aconteceu no último dia 
23, com a Raíssa da Silva, de quinze anos. Ela foi 
retirada da casa de seus pais pelo ex-namorado, 
que é o principal suspeito, o Guilherme 
Mamede. Ela foi retirada da casa de seus pais e 
encaminhada à casa de um dos tios dela, onde 
ela foi morta algumas horas depois. 
 A Sesp tem demonstrado, através de 
dados que comprovam, que há o crescimento do 
feminicídio no nosso Estado. Então, nós vamos 
ver que, em 2019, foram registradas noventa e 
uma mortes violentas aqui; em 2020, cento e 
duas mortes violentas, segundo o mapa de 
mortes violentas de mulheres no Espírito Santo. 
 Do Ministério Público do Estado, até o 
mês de abril deste ano, já ocorreram vinte e 
nove feminicídios. 
 O feminicídio, é bom lembrar, foi 
tipificado como crime, por meio da Lei n.º 
13.104/2015, até então, os assassinatos contra as 
mulheres eram considerados um assassinato 
como outro qualquer. O Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, mostrou que mil, trezentos e 
vinte e seis feminicídios foram registrados no 
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país em 2019. Esse tipo de crime cresceu 
quarenta e três por cento desde 2016, primeiro 
ano inteiro de vigência da lei do feminicídio. 
 A violência contra as mulheres, 
lamentavelmente, tem esse crescimento, 
sobretudo, após a chegada do genocida à 
Presidência, seja por suas declarações 
misóginas, e aí, eu quero fazer uma referência à 
última declaração feita pelo presidente da 
República, que não tem consciência da liturgia 
do seu cargo e comete esse tipo de barbaridade 
que eu vou citar aqui agora. 

O PL n.º 130/2011, período em que eu fui 
ministra, e que no meu período eu dei 
prioridade para a qualificação e a igualdade de 
mulheres no mundo do trabalho. Então, esse PL 
que coloca a igualdade de salários, foi aprovado 
no Congresso e, sabem qual foi a frase do 
genocida, porque não tem outro termo para 
qualificá-lo? Foi que as mulheres, dessa forma, 
terão muita, será quase impossível para as 
mulheres trabalharem, se tiverem o salário 
igual! 
 Então, assim, essa postura machista, 
aliada ao desmonte de toda rede de proteção 
que existia e funcionava, e esse desmonte feito 
pela ministra Damares Alves, tem levado ao 
aumento, por ausência de políticas públicas, ao 
aumento do feminicídio. 
 Então, assim, os movimentos de 
mulheres ainda alertam que, se houver, - Ah, 
gente, ser mulher é isso aqui, fazer três coisas ao 
mesmo tempo, e ter que fazer todas bem-feitas -
. A vida é assim. 
 A ministra Rosa Weber suspendeu essa 
facilidade de uso, compra e acesso de armas de 
fogo; o movimento de mulheres alerta que, se 
forem, se essa decisão da ministra Rosa Weber, 
ela for alterada, vai crescer o número de 
mulheres mortas no nosso país, porque a 
principal arma para matar as mulheres são as 
armas de fogo. É importante que a gente lembre 
que o Brasil é o quinto país no mundo em 
homicídio de mulheres, portanto, feminicídios. 
Nós podemos comparar com vários países. O 
Brasil mata quarenta e oito vezes mais do que na 
Inglaterra, mata vinte e quatro vezes mais do 
que na Dinamarca, mata dezesseis vezes mais do 
que na Escócia ou no Japão. 

 Então, é por isso que eu quero 
aproveitar também, encerrando aqui a minha 
fala, para fazer um convite. No próximo dia 30, 
às 19h, via on-line, nós faremos o lançamento, 
aqui no estado do Espírito santo, de um 
movimento que é nacional, chamado Levante 
Feminista contra o Feminicídio. E aqui nós 
vamos lançar o Levante Feminista Capixaba 
contra o Feminicídio. Contamos com a presença 
de todas e de todos que têm compromisso com 
a vida das mulheres e que repudiam esse ato 
inominável que é o assassinato de mulheres, 
especial e exclusivamente pelo fato de serem 
mulheres.  
 Muito obrigada, senhor presidente, 
devolvo a palavra à Mesa.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Com a palavra a ilustre 
deputada Janete de Sá.  
  
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado Adilson, que preside esta sessão, 
nobres deputadas e deputados e todos que nos 
assistem, eu também quero falar nessa mesma 
linha. Todos os dias a gente tem aberto os 
jornais de grande circulação do nosso estado e a 
informação não deixa de configurar nas páginas 
desses jornais, desses instrumentos de 
comunicação, que é a matança de mulheres no 
Espírito Santo.  

Nesse final de semana, foram mais duas, 
o que já foi registrado aqui nesta sessão de hoje, 
mas faço questão de também registrar.  
 No sábado, nós tivemos a morte de 
Fabiana Teles de Paula, de apenas 33 anos, uma 
moradora de rua que vivia em vulnerabilidade, 
que estava nas calçadas de Guarapari dormindo, 
junto com seu companheiro, e foi alvejada com 
nove tiros na região do tórax e abdômen e 
assinada. É mais um registro de homicídio de 
mulheres. Não sabemos ainda a causa, o que 
motivou o homicídio dessa mulher, mas é mais 
um registro num número que cresce cada vez 
mais de mulheres assassinadas no Espírito 
Santo.  
 E o caso da Raíssa da Silva Souza, que é 
de Cariacica, minha terra natal, de Vila 
Prudêncio, uma menina de apenas quinze anos, 
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que é assassinada, caracterização clara de 
feminicídio, pelo seu namorado, com quem ela 
já vivia desde os treze anos de idade, já convivia 
maritalmente com essa pessoa e, certamente, 
por questão de desavenças, ou problemas, que 
a gente sabe, conjugais, esse rapaz, que 
também é outro jovem, matou a sua 
companheira.  
 Quero aqui, junto com minhas colegas e 
meus colegas, fazer esse registro para que fique 
nos anais desta Casa e dizer que é inadmissível o 
que tem acontecido no nosso país, o que tem 
acontecido aqui no Espírito Santo, que é essa 
matança de mulheres. Nós já somamos trinta e 
um homicídios de mulheres no estado do 
Espírito Santo, sendo que dez deles já foram 
caracterizados como feminicídio, onde há um 
agravamento da pena por conta de homicídio da 
mulher na caracterização de feminicídio, por se 
tratar de alguém da família e por ter 
assassinado por questões de gênero, por 
questão da convivência entre homem e mulher. 
Então fica aqui o meu registro.  
 A outra questão também que quero 
registrar nesta tarde, porque não estava a 
tempo, porque estava numa consulta médica, é 
a morte de nosso colega de trabalho, trabalhou 
comigo durante muito tempo: Jocimar Alves da 
Silva, morador de Vila Velha, que também foi 
vítima de Covid. Quero também registrar, 
dentro do minuto de silêncio que foi pedido e já 
foi concedido por esta Mesa, também em favor 
deste grande companheiro, servidor público: 
Jocimar Alves da Silva, que trabalhava junto 
conosco. Jacimar, desculpa.  
 Quero, por fim, registrar a minha 
preocupação com o que está acontecendo na 
área rural. Oficialmente, no dia 14 de maio, é a 
abertura oficial da colheita de café no estado do 
Espírito Santo. Nós, que somos grandes 
produtores de café arábica e de café conilon, 
iniciamos o período da colheita e nesse período 
é que acontecem muita violência, muitos roubos 
no interior do nosso estado, roubo de saca de 
café, de animal, mas, especialmente, do café.  
 Nós tivemos um registro, nesse final de 
semana, em Aracruz. Desculpa, no dia 22 de 
abril. Onde três irmãos e funcionários de uma 
fazenda em Jacupemba, no município de 

Aracruz, viveram momentos de terror na 
madrugada de quarta-feira. Cerca de dez 
bandidos já sabiam da colheita, das sacas de 
café que tinham naquela propriedade e fizeram 
todos reféns, por cerca de três horas e meia. E 
ainda por cima, foram obrigados pelos 
meliantes a carregarem as sacas de café do 
armazém para um caminhão. Foram roubadas 
sessenta e duas sacas de café, uma moto, 
dinheiro e equipamentos. Só não levaram um 
caminhão e uma saveiro porque ficaram 
atolados no local.  
 Também, na mesma direção, nós fomos 
surpreendidos, na área nossa de Santa Teresa, 
em Várzea Alegre, um local pacato, com a 
morte, o assassinato de um pequeno produtor 
rural, idoso, de 70 anos, denominado Erasmo 
Antônio Ghisolfi, que foi morto a pauladas, na 
noite de sábado, dia 24 último, depois de flagrar 
três criminosos roubando porcos dentro de sua 
propriedade.  
 Eu estou falando tudo isso para justificar 
a minha indicação ao Governo. Essa indicação é 
uma indicação antiga. Já tivemos outros 
deputados que fizeram nessa direção, a 
Comissão de Agricultura também já fez, que é a 
necessidade, com a maior brevidade possível, 
de ser estabelecida a patrulha rural. Ela não 
precisa ser criada. Nós temos o patrulhamento 
efetivo nos municípios do interior, mas que 
parte dele seja treinada para esse 
patrulhamento rural, necessário, especialmente 
nesse período de pandemia, mas, precisamente 
no período da colheita do café, onde o bandido 
sabe que tem café colhido naquela propriedade, 
que tem sacas e ele vai roubar esse produto 
para fazer dinheiro desse produto, do trabalho 
sacrificado do pequeno produtor rural, que já 
tem amargado um prejuízo enorme e agora se 
vê refém de uma bandidagem no interior do 
estado.  
 Então, eu quero clamar ao governador 
do estado, com a maior brevidade possível, 
porque dia 14 começa oficialmente a colheita de 
café no Espírito Santo, que ingresse com a 
patrulha rural nos moldes que é feita, na época, 
a Operação Verão, onde o patrulhamento 
ostensivo vem para a nossa orla marítima, vem 
para a nossa região de praia para poder dar uma 
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assistência à população nos balneários e aos 
turistas.  

Nesse período da colheita de café, onde 
muitas pessoas vêm de outros estados, atraídas 
para esse trabalho temporário e muita gente 
também do nosso estado vai para a colheita do 
café, é um período de uma necessidade enorme 
de se colocarem policiais de nosso efetivo 
compondo essa patrulha rural para dar essa 
assistência ao povo do nosso interior do estado, 
que está sofrendo, que está amargando prejuízo 
e ainda está refém da bandidagem e dos ladrões 
que vêm de fora, deputado Adilson – você, que 
também é de comunidade rural, que é lá de 
Santa Maria de Jetibá – que vêm de fora para 
roubar o trabalho árduo, sacrificado, o lucrinho 
que o nosso produtor tem nesse período em 
que ele está fazendo a colheita do café.  
 Então, fica aqui o meu clamor, o meu 
pedido, junto com a Comissão de Agricultura 
para que seja estabelecido, com a maior 
brevidade possível, antes do dia 14, esse 
patrulhamento rural necessário à garantia da 
segurança da população dos produtores rurais, 
que estão na roça, garantindo o alimento da 

cidade e que precisam muito, muito dessa 
atenção do Governo e dessa segurança. Fica o 
meu registro!  

Eu quero agradecer ao presidente, que 
ora está à frente dos trabalhos da Casa, por 
esta oportunidade. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Parabenizo V. Ex.ª, 
deputada Janete de Sá, pela sua belíssima fala. 
Faço das suas palavras a minha, 
principalmente em relação a esse triste 
episódio que aconteceu na comunidade de 
Várzea Alegre, no município de Santa Teresa. 

Teria o direito, agora, de fazer uso da 
palavra o nosso amigo, colega deputado, 
Luciano Machado, que está acompanhando 
esta sessão virtualmente, mas que passou por 
uma cirurgia oral e está com dificuldade para 
falar e por isso ele está declinando de fazer o 
uso da palavra. 

Com a palavra o ilustre deputado Luiz 
Durão. 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Presidente 
desta Casa, deputado Adilson Espindula, 
deputadas e deputados, servidores desta Casa, 
imprensa e público que nos assiste, uma boa 
tarde a todos! 

Apresentei a Indicação n.º 962/2021, 
solicitando ao excelentíssimo governador que 
seja encaminhado projeto para esta Casa de Leis 
concedendo isenção do ICMS na aquisição de 
computadores para os alunos das escolas 
públicas e privadas do estado do Espírito Santo, 
a cada quatro anos contados da primeira 
compra, mediante prévia comprovação de 
matrícula e frequência às aulas.  

Considerando a tendência de ser 
mantido o sistema de aulas remotas durante e 
após a pandemia, mesmo que de forma híbrida, 
a presente indicação tem por objetivo incentivar 
a educação e facilitar o acesso dos alunos ao 
mecanismo moderno de ensino, tendo em vista 
que um computador adequado faz toda a 
diferença no aprendizado, oportunizando 
consequentemente o melhor aproveitamento 
dos alunos. 

Atualmente os computadores estão com 
valores muito elevados, principalmente pela alta 
do dólar, situação que os tornam menos 
acessíveis aos alunos, afetando diretamente no 
aprendizado remoto, considerando que a 
pandemia além de colocar em risco a vida das 
pessoas, também está atingindo seriamente a 
economia familiar. 

Diante do exposto, após comprovado 
relevante interesse público da matéria, solicito o 
apoio dos nobres pares no sentido de a 
presente indicação ser aprovada por este Poder 
Legislativo Estadual. Bem como, desde já, peço 
apoio do governador do Estado, no sentido de 
que seja atendida a indicação deste deputado. 

Meu muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok! 
Com a palavra o deputado Marcelo 

Santos. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Marcos 

Garcia. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Marcos 

Madureira. (Pausa) 
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Com a palavra o deputado Pr. Marcos 
Mansur. (Pausa) 

Com a palavra... 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Senhor presidente, Marcos Mansur, presente 
aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok, deputado! Tem dez 
minutos. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Está voltando a internet aí. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Deputado Adilson, pela ordem! Cinco minutos, 
deputado Adilson. 

  
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Cinco minutos, presidente! 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – São 

cinco minutos. Não são dez! 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – É 

isso aí, Majeski! Muito bem! Muito bem, 
Majeski! 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Deixa os dez! Deixa os dez! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o deputado 
Marcos Mansur. Mansur, você está com a 
palavra. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Obrigado! Obrigado! 
Minha palavra, na verdade, é rápida, 

deputado Hércules, a quem eu saúdo, deputado 
Sergio Majeski, a quem também eu saúdo, e aos 
demais e nobres pares. Minha fala é no sentido 
da minha preocupação em relação à saúde. Nós 
estamos colocando aqui a nossa Casa e as 
nossas reuniões. As nossas sessões têm tido 
profícuas e profundas discussões acerca deste 
momento que nós estamos atravessando, da 
Covid, mas é uma preocupação muito grande e 

que nós precisamos aqui estar tratando, para 
que não deixemos a população morrer por 
doenças que não sejam a Covid. Esse também é 
um desafio que a gente precisa encarar. A nossa 
Secretaria de Saúde precisa estar atenta, o 
Governo precisa estar atento. 

Eu quero aqui até chamar a atenção dos 
amigos, nossos amigos, nós que fazemos parte 
da base, temos esse dever de estar chamando a 
atenção para esse detalhe. Os nossos hospitais, 
e o nosso Sistema de Saúde, na verdade, está 
abarrotado de uma fila de cirurgias que têm sido 
chamadas de eletivas, aquelas que não são 
emergenciais. Mas acontece que, nesse bojo, 
por exemplo, os prontos-socorros dos hospitais 
estão abarrotados, lotados de pessoas 
acidentadas, necessitadas de fazerem uma 
cirurgia ortopédica. Os nossos hospitais estão 
com quartos lotados, tem pessoas que estão 
ocupando um quarto de hospital há mais de 
trinta dias, com as cirurgias sendo adiadas, 
sendo postergadas, e são tratamentos 
importantes, tratamentos de câncer, por 
exemplo, e estão sendo deixados dentro dessa 
fila não prioritária também. E a gente sabe que 
o câncer é extremamente agressivo, a 
multiplicação celular das células cancerígenas é 
de velocidade grande, de velocidade rápida. 

Então, fica aqui minha palavra de 
preocupação em nome das milhares de pessoas 
que estão aqui, nos nossos hospitais do estado 
do Espírito Santo, do Norte, do Centro, do Sul, 
esperando, estão na fila aguardando aí um 
posicionamento do Estado, uma alternativa. 
Agora nós estamos com um problema. Tem 
gente que está indo para a sala de cirurgia e tem 
que voltar, porque chega lá e não tem a 
medicação adequada, não tem os instrumentos 
adequados. 

Então, fica aqui minha fala de 
preocupação em nome dessa população, em 
nome dessas pessoas que estão aguardando 
ansiosamente, e com risco de morrerem 
também se não forem atendidas e se não 
passarem pelas cirurgias por que precisam 
passar. 

Tem gente, por exemplo, eu conheço 
pessoas que estão fazendo já um quadro 
infeccioso, estão dois, dez, quinze dias, vinte 
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dias nos hospitais, com uma fratura exposta, 
com um problema lá, e estão fazendo já um 
quadro febril. Estão chegando para mim essas 
necessidades, assim como eu sei que também 
estão chegando para os demais colegas aí. 

Então, fica aqui meu pedido para que a 
nossa Secretaria de Saúde olhe também, com 
carinho, para essa questão que a gente... Apesar 
de estar dando a prioridade para o tratamento 
da Covid, mas existe hoje uma fila muito grande, 
uma demanda muito grande e reprimida nos 
nossos hospitais e também nas filas, 
aguardando com urgência, com emergência, 
trabalhos e procedimentos de saúde que não 
estão sendo feitos. 

Fica aqui a nossa palavra, fica aqui o 
nosso chamamento. É uma palavra de 
colaboração ao nosso Governo, é uma palavra 
de colaboração à Secretaria de Estado de Saúde. 

Muito obrigado, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok. 
Agora são 16h15min. 
Com a palavra a ilustre deputada Raquel 

Lessa. (Pausa) 
Deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa) 
Com a palavra o meu conterrâneo, 

ilustre deputado Sergio Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Obrigado, presidente! Boa tarde a V. Ex. ª, que 
preside a sessão neste momento, aos demais 
colegas que estão no plenário virtual, aos 
funcionários da Assembleia Legislativa e àqueles 
que nos assistem pela TV Assembleia. 

Claro que, às vezes, parece que a gente 
já está cansado de falar sobre a pandemia e não 
sei mais o quê. Mas na semana em que em 
grande parte dos municípios muitas atividades 
estão voltando, e em muitos municípios as aulas 
estão retornando, tudo isso é preocupante, né? 
Eu entendo a necessidade de retomar as 
atividades, mas como as pessoas vão retornar? 

Hoje, pela manhã, como muitas 
atividades estão voltando, eu estava 
caminhando pelo calçadão, antes das 7h, e 
observando como muitos ônibus estão andando 

lotados, socados de gente. Como é que a gente 
debela essa situação assim? 

Então, as pessoas agora, mais do que 
nunca, precisam tomar todos os cuidados. 
Todos os cuidados o tempo inteiro. A gente não 
pode correr o risco de ir ao portão da casa ou de 
ir ao saguão do prédio sem a máscara, e 
higienizar o tempo inteiro e fazer aquilo que é 
necessário. Eu tenho que trabalhar. 
Infelizmente, as pessoas precisam ir trabalhar. 
Agora, se há atividades que a gente pode 
postergar, pode fazer depois que for vacinado, 
depois que ampliar a vacinação, isso deve ser 
feito, porque é preocupante. 

Ontem, dia 25 de abril, fez um ano que a 
minha cunhada faleceu de Covid. Acho que, 
salvo engano, ela foi a primeira pessoa que 
morreu lá no município de Santa Maria de 
Jetibá. E no dia em que ela morreu, deputado 
Adilson, no dia em que ela morreu, deputado 
Hércules, aqui no Espírito Santo tinham morrido 
cinquenta e duas pessoas. Quer dizer, há um 
ano, cinquenta e duas pessoas tinham perdido a 
vida por Covid. Hoje, só aqui no Espírito Santo, 
são mais de nove mil, e mais de noventa ou 
cerca de noventa pessoas perdem a vida todos 
os dias. Na ocasião, no dia em que ela morreu, 
dia 25 de abril de 2020, o Brasil contava quatro 
mil e dezenove mortes. Hoje, nós temos cerca 
de quatrocentos mil mortos com cerca de três 
mil diários, chegamos ao pico de quatro mil 
mortes por dia. Isso é muito preocupante. 
Então, olha como essa tragédia se ampliou. 

E com a vacinação tão lenta quanto está 
ocorrendo, porque não interessa: Ah, o Espírito 
Santo é um dos estados que mais vacinou. Mas 

vacinou muito pouco! É lento do mesmo jeito, 
está muito lento. E a vacinação tem ampliado 
na primeira dose, a segunda dose o número 
de pessoas é muito pequeno. Portanto, os 
cuidados precisam ser gigantescos mais do 
que nunca, porque a quantidade de pessoas 
que estão morrendo... Só eu tenho três 
amigos, neste momento, internados na UTI 
em situação crítica. Todos os dias, a gente 
observa a quantidade de pessoas, de 
deputados que pedem minuto de silêncio para 
pessoas que morreram, em grande parte da 
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Covid-19. Então, assim, nós precisamos muito, 
com as atividades voltando, agora temos que 
ser rigorosíssimos com a questão dos 
protocolos: máscara, higienização etc. 

Eu ouvi hoje, deputado Adilson, as 
pessoas falando sobre a ampliação de leitos 
aqui no estado. Eu acho que o Estado 
conduziu bem essa história. Também acho 
que o Estado fez mais do que se tivesse um 
hospital de campanha, mas tem uma coisa 
que me preocupa e, talvez, nós temos vários 
médicos aqui e alguém que pudesse explicar, 
porque apesar dessa expansão toda, o Espírito 
Santo é um dos estados de maior índice de 
mortalidade do país. 

Há pouco tempo, eu vi uma estatística, 
de um desses institutos que pesquisam essas 
coisas, o Espírito Santo era o segundo do país 
em mortes na UTI, chegando a taxa de 
mortalidade, nas UTIs do Espírito Santo, acima 
de noventa por cento. Quer dizer, isso é muito 
elevado. Então, eu entendo, tenho o maior 
respeito pelo trabalho do secretário Nésio, acho 
que (Inaudível), agora, por que o Espírito Santo 
tem uma taxa de mortalidade tão elevada, 
muito acima da maioria dos estados brasileiros? 
Isso é preocupante, e a gente precisaria 
entender por que, aqui no Espírito Santo, o 
índice de mortalidade, sobretudo daqueles que 
são entubados, daqueles que vão para a UTI, é 
tão elevado. 

Então, assim, a nossa situação continua 
muito preocupante a despeito de que muitas 
atividades estão voltando ao normal. Acho uma 
temeridade que escolas estão sendo reabertas. 
Quer dizer, agora que os professores estão 
sendo vacinados, esperar mais vinte dias, mais 
um mês, não faria mais tanta diferença, e isso 
traria uma segurança muito maior, porque 
daqui a pouco, como muita gente às vezes é 
relapso com a situação, nós veremos 
novamente escolas sendo fechadas, municípios 
tendo que ser paralisados. 

Enfim, eu continuo com uma 
preocupação enorme em relação a isso quando 
eu observo os números aqui do estado, os 
números do país, e como essa situação e quanta 
gente conhecida, quanta gente querida está 

indo embora, está morrendo ou está internada 
nos hospitais em uma situação muito crítica. 

Então, era essa a minha reflexão para 
hoje, deputado Adilson. Muito obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Eu parabenizo V. Ex.ª pela 
sua fala. Realmente a sua cunhada foi a primeira 
vítima de Covid no município de Santa Maria de 
Jetibá, a qual eu presto as minhas condolências 
a V. Ex.ª, aos seus familiares. Um ano de 
saudade é uma dor que não passa nunca. Tenho 
falado sempre que é muito difícil a gente já 
perder um ente querido por uma outra doença 
qualquer, mas agora, pela Covid, a dor é muito 
maior. E, principalmente, porque essas perdas 
de todas essas vidas poderiam ter sido já 
evitadas. 
(Inaudível). 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, esta Casa não deve nunca se sentir 
cansada de falar em vacina, de falar em UTI, de 
falar em vidas preciosas que o Espírito Santo 
está perdendo. 

Por exemplo, que se convoque o 
secretário da Saúde para dizer qual o programa 
que ele fez até hoje para preparar equipes para 
comandar UTI, qual foi a providência do 
secretário da Saúde para preparar o médico, a 
enfermeira, o seu quadro de funcionários, 
porque a estatística daqueles que estão 
morrendo em UTI no Espírito Santo é 
assustadora. Um verdadeiro genocídio! 

Eu vi um relato hoje de um médico 
responsável, que não tem remédio hoje para 
intubação e que está pedindo, inclusive, lugar 
para dezoito, vinte doentes, porque ele não tem 
como atender aqui no Sul do estado. 

Então, quando se desce aqui de 
helicóptero e se fala que construímos, abrimos 
uma UTI, será que nessa UTI tem médicos 
capazes? Tem equipe de funcionários? Tem 
remédios? Ou é política barata, política que 
envergonha o Espírito Santo e a quem tem 
responsabilidade pela vida dos capixabas? 

Eu agora pergunto por que não baixou 
ainda em Domingos Martins, onde o hospital 
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Artur Gerhardt Santos já preparou uma equipe, 
está toda preparada. Só falta o Governo 
autorizar o seu funcionamento, porque já 
conseguiu recursos com o Governo Federal, já 
está preparado. Por que não atende a Domingos 
Martins? Será que é porque nós reclamamos? 
Que política desgraçada e sem-vergonha é esta? 
Política descarada! 

O povo de Domingos Martins não pode 
pagar esse preço. E olha que eu falo com muita 
moral, porque nem eu e nem a Norma, que 
conseguiu todo o equipamento e recursos para 
o hospital, tivemos votos em Domingos Martins. 
Será que não podemos também trabalhar por 
amor à vida? Por que o Governo está cego, de 
braços cruzados, com as reclamações que 
estamos fazendo para o hospital de Domingos 
Martins, que o Ministério Público fez uma 
intervenção e está acertando? O hospital está 
preparado para oferecer ao Governo. 

Agora pergunto também: a Secretaria de 
Saúde, quando abre mais leitos em hospitais e 
UTI, ela preparou outra equipe ou é a mesma 
equipe? Porque o Ministério manda que não 
pode uma equipe atender mais de dez pessoas.  

O respirador móvel, todos nós estamos 
correndo atrás. Isso é para salvar a vida ali na 
enfermaria ou em qualquer lugar. Mas a 
intubação, senhor presidente, senhoras e 
senhores deputados... De intubação em UTIs do 
Espírito Santo, em cada dez estão morrendo seis 
a oito pessoas.  

Seria o excesso? Porque o Governo 
Federal está mandando dinheiro abundante 
para pagar UTI, e o Governo do Estado tem 
vergonha de dizer que recebe dinheiro do 
Governo Federal. Não vejo notícia nenhuma; 
nunca vi o secretário da Saúde agradecer as 
vacinas que recebe do Governo Federal. 

O dinheiro que implanta esta própria 
UTI, e como já é de conhecimento do gestor do 
Espírito Santo, pode ter essa autorização para 
implantar a UTI?  

E os remédios que estão faltando? É 
culpa do gestor do Espírito Santo, responsável 
pelo SUS, ou apenas culpa do Governo Federal? 
Ou culpa dos hospitais ou culpa dos secretários 
estaduais de Saúde? É preciso parar com essa 
palhaçada de querer acusar o Governo Federal 

de tudo que está acontecendo. Nós temos que 
dividir a nossa responsabilidade. Por exemplo, 
os Estados Unidos estão anunciando hoje que 
vão doar sessenta milhões de doses da Oxford.  

Que tal, senhor presidente, vamos pedir 
ao ilustre deputado Hércules, esse lutador 
incansável pela saúde, que faça um 
requerimento ao embaixador americano para 
dizer: Manda um milhão de doses para o 
Espírito Santo que resolve todo o nosso 
problema.  

Que tal, se pegarmos hoje o dinheiro que 
estava endereçado para o Detran, aquela 
famosa licitação que o Ministério Público 
paralisou, de quase cento e quarenta, cento e 
trinta e nove milhões de reais para brincar de 
câmera de segurança, pegar esse dinheiro e 
comprar a vacina? 

Hoje demos entrada no Projeto n.º 155, 
autorizando o Governo a levar esse dinheiro do 
Detran para a Secretaria da Saúde e comprar a 
vacina. Porque hoje fiquei assustado quando vi 
que está prestes a ser autorizada a importação 
de quatro milhões e meio de doses da Sputnik 
pelo Maranhão, pelo Piauí e mais outro estado, 
e não vi lá o Espírito Santo preocupado; não deu 
entrada a essas importações. E me preocupa 
isso, sinceramente.  

 
O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – 

Permite-me um aparte, deputado? 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Deputado Hércules, com o maior prazer, 
deputado. 

 
O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Muito 

obrigado. 
Deputado Ferraço, quero dizer a V. Ex.ª 

que a Comissão de Saúde poderá encaminhar 
esse documento.  

Agora, só fico triste com a liderança do 
Governo, com os deputados do partido do 
governador. Têm que dar uma resposta!  

Como presidente da Comissão de Saúde, 
isso me incomoda. As denúncias que V. Ex.ª está 
fazendo têm que ter uma resposta, e conclamo 
o líder, o deputado Dary, o deputado Marcos 
Garcia e os deputados do partido do 
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governador, porque quem cala consente. Então, 
se não dão resposta a isso, é muito lamentável.  

Como presidente da Comissão de Saúde 
exijo que dê resposta, que o Governo dê 
resposta às demandas que V. Ex.ª está fazendo. 

Obrigado pelo aparte, deputado Ferraço. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Inclusive, deputado Hércules, que o Governo 
venha a público e diga quantos foram 
internados em UTIs no Espírito Santo e quantos 
foram intubados, conseguiram sair e estão 
vivos. Se foram três mil, quatro mil, cinco mil 
pessoas, quantos viveram ou estão de baixo da 
terra enlutando as famílias? 

Deputado, com a maior sinceridade, 
temos proclamado a união de todos nós, mas 
esconder uma verdade que está hoje no coração 
do povo do Espírito Santo é muito difícil. É difícil 
esconder uma coisa que nós temos que lutar. E 
esta Casa, deputados Hércules, tem sido 
dignificante, tem sido extraordinária, e tem que 
tocar nesse assunto.  

Há poucos minutos o nosso ilustre 
deputado Sergio Majeski falou que não quer 
que o povo se sinta cansado da Assembleia falar 
tanto de Covid. Não, deputado, V. Ex.ª não vai 
se cansar nunca! Nós não vamos nos cansar 
nunca! Vamos dizer ao povo do Espírito Santo 
que esta Casa tem deputados que têm coragem 
de falar a verdade. Falar a verdade com 
respeito; falar a verdade para quem precisa 
ouvir e está dormindo e pensando que o 
deputado é trouxa e não está vendo o que está 
acontecendo com o Espírito Santo. 

Então é necessário, senhor presidente, 
senhoras e senhores deputados, que a gente 
encha - vamos encher - os nossos pulmões e 
dizer que o povo tem orgulho de ter os 
deputados que brigam, que lutam em favor da 
saúde pública sem nenhum interesse político-
partidário, sem nenhum interesse em aparecer 
na imprensa nacional ou internacional. Mas, por 
que ainda não entrou na Justiça para comprar a 
vacina Sputnik, como entrou o Maranhão? E 
hoje o ministro Lewandowisk deu prazo até o 
final do mês para que a Anvisa se pronuncie. 

E vamos assistir, então, aos três estados 
do país comprando vacina, e o Espírito Santo - 

que está cheio de dinheiro, que tem mais de um 
bilhão e quinhentos milhões em caixa - falar que 
não tem vacina porque o Governo federal está 
mandando pouco. Mas todas as vacinas que 
vêm para o Espírito Santo são pagas pelo 
Governo federal! E que nenhuma (Inaudível). 

Então é momento realmente de união, 
mas é momento de responsabilidade. Que esta 
Casa dê o exemplo e saiba gritar, lutar, pular em 
defesa da vida no Espírito Santo, que está muito 
acima dessas políticas de nomeação de cargos, 
de favores pessoais. 

Vamos lutar, meus amigos! Deputados, 
vamos lutar pelo Espírito Santo falando a 
verdade! E temos a tribuna desta Casa! Como 
fizemos na semana passada, quando mandamos 
um ofício para o ministro da Justiça pedindo 
apoio ao Governo do Estado para a segurança 
pública, principalmente em Vitória que se 
tornou a capital... (Inaudível). 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Você pode concluir, 
deputado? 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) - 

Muito obrigado, deputado! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o deputado 
Torino Marques. (Pausa) 

Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. (Pausa) 

Seria eu, estou presidindo; com a palavra 
o deputado Alexandre Xambinho. (Pausa) 

Com a palavra o deputado Bruno Lamas. 
(Pausa) 

Com a palavra o ilustre deputado, nosso 
amigo Capitão Assumção. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) - Obrigado, presidente deputado 
Adilson Espindula. 

Venho, nesta tarde, mais uma vez, falar 
do que está acontecendo com os indefesos 
comerciantes do estado do Espírito Santo.  

Deputados, pela manhã, fiz uma 
denúncia na Comissão de Segurança onde o 
próprio deputado Danilo Bahiense, que está 
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presente agora na sessão, endossou a nossa 
fala. 

Dia 19 de abril, um pequeno comerciante 
de Serra, do bairro Porto Canoa, foi aviltado por 
fiscais do Procon e fiscais da Vigilância Sanitária. 
Aviltado. A senhora - não sei o nome dela e 
quero descobrir quem é essa senhora - chegou 
de forma arrogante para ele já dizendo: Está 
aberto? Não quis saber de nada.  

E ele tentando, pela última vez, trazer o 
sustento para dentro da sua casa, pois toma 
conta da mãe idosa, toma conta da esposa que 
está grávida e sustenta outras pessoas - garçom, 
cozinheiro e tudo. E foram de uma brutalidade 
tão grande que ele se desesperou, deputados. 
Não desobedeceu nem desacatou nenhuma 
autoridade, mas se desesperou e falou que era o 
último dia, que a ele só restava fazer algo que a 
Polícia ia fazer vista grossa, que era ir para o 
tráfico de drogas.  

Um homem que passou a vida inteira 
trabalhando para trazer o sustento para dentro 
de casa - vê que absurdo, deputado - falar que 
era melhor estar no tráfico de drogas porque 
sabia que não ia ser molestado pela segurança 
do Espírito Santo. Isso foi dia 19. E diante 
daquele clamor público, porque muitas pessoas 
estavam em volta, eles desistiram de abordar 
aquele cidadão de nome Jarbas Silva. 

Mas, no sábado, a coisa foi pior. Por que 
foi pior? O vídeo dele ganhou dimensão 
internacional; não somente ficou no Brasil, mas 
foi para todos os países onde existem imigrantes 
brasileiros. E foi circulando aquilo, para mostrar 
a covardia que está acontecendo no Espírito 
Santo. E hoje reporto, também, para os 
senhores. 

Muitos deputados falaram pedindo, 
clamando por segurança pública, mas só que a 
segurança pública está perseguindo o 
trabalhador. 

Dia 24, sábado à noite, voltava a 
fiscalização. Parecia, deputado Theodorico 
Ferraço, um batalhão pronto para ir para a 
guerra. Viaturas da Polícia Militar, viaturas do 
Corpo de Bombeiros, guarda municipal, 
fiscalização municipal, fiscalização da Vigilância 
Sanitária e Procon. 

Só que ele gravou, deputados, o cidadão 
corajoso Jarbas Silva gravou quando dois fiscais 
entram e ele pergunta: o que está acontecendo? 
O quê? Qual o crime que ele está cometendo? 
Nós sabemos que esse decreto não pode ser 
superior a Constituição Federal. E quem comete 
esse crime está entrando na lei de abuso de 
autoridade, a Lei 13.869, que os deputados 
federais e, inclusive, a deputada Norma Ayub, 
participaram dessa lei, lá em Brasília, da lei de 
abuso de autoridade. Mas ele gravou no 
momento que eles tentavam desarticular a 
tranquilidade dele colocando-o como um 
criminoso. E ele não fez isso. Mas eles 
insistiram. E, abruptamente, saíram de dentro 
do estabelecimento dele e foram falar para os 
policiais militares que eles tinham sido 
ofendidos, deputados. Quando, na verdade, o 
vídeo comprova, exatamente, que eles 
articularam tudo. 

Não sei o nome desse cidadão. Vou 
tentar descobrir o nome desse cidadão, lá do 
Procon, durante essas duas próximas sessões, 
para que ele seja responsabilizado por essa 
atrocidade que tem sido acometida sobre os 
trabalhadores do Espírito Santo. Esse algoz do 
Procon, juntamente com essa senhora da 
fiscalização desse órgão sanitário pernicioso, da 
fiscalização sanitária. 

Mas, senhores, o que está acontecendo, 
hoje, no estado do Espírito Santo, é a falta de 
policiamento para proteger o cidadão. Mas está 
sobrando policiamento para perseguir 
trabalhador. Uma grande covardia que 
precisamos tomar uma posição firme, 
deputados.  

Quem paga o salário desses funcionários 
públicos, quem para o salário dos deputados 
estaduais, federais, senadores, presidente da 
República, juízes, magistrados, Ministério 
Público e toda a sorte de pessoas voltadas ao 
serviço público é o pobre do comerciante, que 
está sendo perseguido porque está trazendo o 
pão para dentro de casa. Tentando trazer. Uma 
covardia. 

E falei, hoje cedo, presidente, para 
finalizar, que eu gostaria imensamente de 
montar uma comissão, uma pequena comissão, 
para que os senhores pudessem ver, in loco, a 
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covardia que está acontecendo durante as 
abordagens. 

Esses fiscais extrapolaram todos os 
limites de sensatez. Eles não estão lidando com 
criminosos da pior espécie. Estão lidando com 
pessoas sérias, que se matam diariamente para 
trazer o sustento e entregam cinco meses dos 
seus rendimentos à União, ao Estado e ao 
Município. E o que eles estão recebendo em 
troca? Perseguição e humilhação; sendo 
abordados como se fossem criminosos de alta 
periculosidade. 

Então, senhores deputados, só temos 
uma resposta para dar para esses cidadãos. Nós, 
como deputados da décima nona legislatura, 
temos que no opor a esses atos e decretos 
legislativos que agem contra a Constituição 
Federal, que fala do direito do trabalho. E, 
principalmente, alertar a todos esses fiscais e 
aos policiais que estão ali dando suporte para 
fiscalização que não cedam à fiscalização, que a 
Lei n.º 13.869 vai alcançar todos eles porque é 
abuso de autoridade. 

Esse é o meu pronunciamento para esta 
tarde, senhor presidente. Eu agradeço muito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Eu parabenizo V. Ex.ª, 
deputado, e estou numa expectativa muito 
grande também. Se Deus quiser, essa pandemia 
vai passar, e vai passar em breve, para que a 
gente possa dar andamento àquela frente 
parlamentar, de autoria de V. Ex.ª, em defesa do 
combate aos crimes em zonas rurais, 
principalmente nos municípios no interior. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Pode contar comigo, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Ok.  

Passo a palavra ao deputado Carlos Von. 
(Pausa) 

Deputado Coronel Alexandre Quintino. 
(Pausa) 

Deputado, líder do Governo, Dary 
Pagung. (Pausa) 

Com a palavra o ilustre deputado 
Delegado Danilo Bahiense. 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Boa tarde, presidente, boa 
tarde, senhoras e senhores deputados, boa 
tarde a todos que nos assistem pela TV 
Assembleia. 

Eu inicio a minha fala aqui 
parabenizando a colocação, a fala do nosso 
amigo, Capitão Assumção. 

Capitão Assumção, trabalhei na Polícia 
Civil por trinta e três anos, eu nunca vi prender 
trabalhador. Olha que eu já prendi mais de vinte 
mil pessoas e prendi dezenas ou centenas de 
pessoas por vadiagem, mas não por estar 
trabalhando. Era conhecido nos meios policiais 
como jacaré, que é contravenção penal, e tirei 
muita gente de circulação por estar na 
vadiagem, mas não trabalhando. Com certeza, 
Capitão Assumção, esses servidores serão 
alcançados pela lei de abuso de autoridade. 

O STF, com a Súmula 11, proibiu, 
inclusive, algemar vagabundo. Agora, você vê, 
estão algemando trabalhadores, pessoas de 
bem. 

O deputado Theodorico Ferraço fez um 
pedindo ao ministro da Justiça para nos auxiliar 
aqui na Segurança. Agora, olha só, eu falei hoje, 
pela manhã, Assumção – e repito agora –, lá no 
bairro Divino Espírito Santo, agora, semana 
passada, me procuraram, várias pessoas me 
procuraram pedindo providências porque 
juntaram-se dez viaturas: Polícia Civil, Polícia 
Militar, Bombeiro, todo mundo, para fechar um 
boteco que tinha oito pessoas do lado de fora. 
Do lado de fora da calçada tinha umas oito 
pessoas e a porta do estabelecimento fechada. 
As portas fechadas, quer dizer, arriadas, sem 
acesso às pessoas. 

Na mesma rua, uma farmácia assaltada 
por quatro elementos, mas não tinha polícia. E 
desse jeito, não vai ter polícia para fazer o 
serviço que ela teria que fazer que é proteger a 
sociedade. 

Você vê, na Polícia Civil, mil e oitocentos 
policiais a menos, uma defasagem de três mil, 
oitocentos e trinta para 2030. Na Polícia Militar, 
dois mil e oitocentos; Bombeiros, falta mais um 
monte. Mas para fazer esse serviço aí está 
tendo policial. E vai dar problema porque vão 
ser responsabilizados e tenham certeza, muitos 
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servidores vão perder os seus empregos, vão ser 
expulsos, processados e presos. Ordem ilegal 
não se cumpre, um decreto não pode ser maior 
do que a Constituição do Brasil. 

O segundo assunto, presidente, gostaria 
de falar aqui sobre o assassinato de Raissa. Nós 
estamos consternados aqui com o assassinato 
da jovem Raissa da Silva, que só tinha quinze 
anos. Fato que aconteceu lá em Cariacica, no 
último sábado. 

O suspeito do crime, o namorado de 
vinte e quatro anos, mandou áudios, mandou 
uma série de áudios ameaçando a menina. Ela 
foi tirada de casa, foi colocada na casa de um tio 
e foi assassinada com um tiro de metralhadora, 
arma caseira. 

Nos deixa chocado que o relato do crime 
aponta o uso de uma arma caseira nesse 
assassinato. São armeiros que contribuem para 
o crime. 

Eu me recordo, Capitão Assumção e 
Theodorico Ferraço, na década de 80 ainda, 
prendendo armeiros que fabricavam armas que 
eram utilizadas no crime. Mas a arma legal, ela 
não é utilizada no crime. 

Eu fui delegado da Delegacia de 
Explosivos, Armas e Munições, autorizei o 
registro de centenas de armas, dei dezenas ou 
centenas de portes de armas para quem tinha o 
direito de portar uma arma. Nenhuma dessas 
armas, Theodorico Ferraço, foi utilizada em 
crime contra o patrimônio, e somente em um 
caso, que eu tenho conhecimento, uma arma 
onde eu concedi o porte de arma foi usada em 
um crime doloso contra a vida, em Venda Nova 
do Imigrante. O cidadão foi à delegacia, se 
apresentou e entregou a arma, aí ficou fácil de 
elucidar o crime. 

Apelamos para que as famílias fiquem 
atentas aos sinais de relacionamentos abusivos, 
especialmente em idade de formação como na 
adolescência. Por falta de conhecimento, em 
tais situações, meninas e meninos ficam com a 
ilusão de que haverá mudança no 
comportamento ou na postura do parceiro, 
especialmente quando trata-se de alguém mais 
velho. Como nesse caso aqui, uma menina de 
quinze anos com o assassino de vinte e quatro 
anos. 

É preciso destacar a importância da 
família e das instituições bem embasadas, como 
o Estado, a escola, a igreja, para a proteção 
social. É oportunidade para que não haja 
qualquer glamorização do crime. Além disso, 
mecanismos como o Disque-Denúncia, 181, o 
trabalho da Divisão Especializada de 
Atendimento à Mulher, comandada pela 
delegada doutora Cláudia Dematté, fazem a 
diferença. E as ações feitas no anonimato já 
conseguiram salvar inúmeras mulheres. 

Nós, da Comissão de Proteção à Criança 
e ao Adolescente e de Políticas sobre Drogas, 
também estamos disponíveis para auxiliar o 
recebimento de denúncias e contato com 
conselhos que podem auxiliar na condução de 
crianças e de adolescentes que necessitem de 
maior proteção. 

Neste ano, senhores, vinte e oito 
adolescentes foram assassinados no primeiro 
trimestre de 2021. Isso dá em torno de um 
crime a cada três dias. Muitas vidas ceifadas 
prematuramente. Não podemos perder os 
jovens assim tão cedo, em idade muito tenra. 

Em 2019, deputado Theodorico, oitenta 
e nove homicídios de mulheres; 2020, cento e 
um; 2021, já estamos com trinta e um 
homicídios. Só na Grande Vitória, foram 
quatorze homicídios de mulheres. 

No ano de 2019, registramos trinta e três 
feminicídios; 2020, vinte e seis e em 2021, só na 
Grande Vitória, sete feminicídios foram 
registrados. 

Outro assunto importante que foi muito 
falado hoje é com relação ao policiamento nas 
áreas rurais. Nós estivemos à frente da 
Comissão de Segurança durante dois anos e 
fizemos inúmeras indicações. É certo que muitas 
pessoas, às vezes até de outro estado, vêm e se 
infiltram nessas propriedades. Eu me recordo, 
lamento, enquanto estava à frente da 
Superintendência de Polícia do Interior, eu fui 
acionado para atender uma ocorrência em 
Linhares, onde três policiais foram fazer a 
abordagem de um elemento supostamente 
foragido da Bahia, que estava ali numa fazenda, 
na colheita de café. E, lamentavelmente, 
naquela abordagem, dois policiais foram 
mortos. A terceira policial somente não foi 
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morta porque havia no local um policial militar 
que acabou abatendo aquele foragido da 
Justiça. 

Então, eu conclamo, junto com os 
demais pares, ao Governo do Estado, para que 
dê uma atenção e para que use o aparato de 
segurança na proteção do cidadão e não para 
reprimir quem esteja trabalhando. 

Muito obrigado, presidente, restituo a 
palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Ok, deputado. 

Agora, 16h48min. 
Com a palavra o ilustre deputado Doutor 

Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente, prezados colegas deputadas 
e deputados, povo que nos assiste através da 
nossa TV Assembleia, eu quero abraçar, 
inicialmente, a Eliana e a Gisele, as duas moças 
que estão fazendo as transmissões em sinais de 
Libras, que é um pedido nosso de muitos anos e 
o presidente Erick contratou a partir deste ano, 
a partir de fevereiro. Também abraçar os nossos 
queridos amigos da Taquigrafia que estão lá 
registrando a nossa fala com a maestria de 
sempre, a dedicação, a competência, e todos os 
funcionários da Taquigrafia. 

Quero registrar aqui, inicialmente, que 
sábado, antes de ontem, o Educandário Alzira 
Bley completou oitenta e um anos. E na sexta-
feira, na véspera, eu passei a manhã lá no 
Hospital Doutor Pedro Fontes, junto com o 
prefeito Euclério Sampaio, que está fazendo um 
trabalho muito bom. 

O Euclério está mostrando que 
realmente é um prefeito trabalhador. Ele 
marcou comigo 8h, e cheguei lá às 7h40min e 
ele já estava lá, estava me esperando. E já 
começou a fazer recuperação da subida do 
acesso ao Hospital Dr. Pedro Fontes. Trabalhei lá 
dez anos como diretor e nunca me afastei de lá, 
sempre estou indo lá e fui ver, inclusive, com 
Heraldo, que é do Morhan, Heraldo é filho de 
um ex-interno, e naquele tempo a criança 
nascia, era arrancada do ventre da mãe, era 
enrolada num lençol e entregue na mesma hora 

no preventório, onde hoje é o educandário. Essa 
criança só saía de lá com dezoito anos, e alguma 
família teria que adotar essa criança. 

Infelizmente essa história é muito triste e 
estamos documentando isso, estou ajudando o 
Heraldo, também com a doutora Patrícia Deps, 
com o Anderson, com a doutora Elaine, que fez 
o doutorado, a tese dela de doutorado sobre 
toda essa questão dos filhos dos hansenianos, e 
que é uma discriminação terrível. Estamos 
também na luta para a recuperação, ou melhor, 
restauração da capela, onde nos fundos da 
capela está enterrado o padre Matias, que era 
um Alemão que veio de Leipzig e que era de 
família abastada. O dinheiro que a família 
mandava para ele, ele gastava com os internos, 
e antes de morrer ele falou que não queria que 
levassem o corpo dele para a Alemanha. Ele está 
enterrado atrás da capela lá do nosso cemitério 
do Hospital Dr. Pedro Fontes. 

O doutor Pedro Fontes foi um médico 
que começou a atender nos municípios os 
doentes de hanseníase. Naquele tempo o nome 
que usavam era lepra, esse nome já foi 
totalmente banido do vocabulário médico. 
Então, na verdade, passei essa sexta-feira, a 
manhã toda lá, e passei também o sábado uma 
parte da manhã com o Heraldo, vendo lá a 
capela que o padre Matias construiu. Enfim, 
estamos resgatando essa história e vou pedir ao 
nosso querido prefeito Euclério, agora, para 
assinar o decreto de tombamento daquele 
imóvel, porque ele já foi tombado pelo 
Patrimônio Histórico e precisa fazer o decreto 
agora. Com certeza o Euclério vai atender a esse 
pleito para marcar essa história. 

E digo mais ainda, Ferraço, você que é 
católico como sou também, essa capela tem um 
parapeito e o padre entregava a hóstia 
espichando o braço assim e o paciente não 
podia chegar ao altar. Então, queremos mostrar 
essa história dessa segregação, dessa 
discriminação, do preconceito que a população 
fazia com esse povo. 

Quero registrar também que hoje é o Dia 
Nacional de Prevenção à Hipertensão Arterial. A 
data tem o objetivo de conscientizar a 
população da importância do diagnóstico 
preventivo e do tratamento da doença. É 
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preciso que você meça sua pressão! E não é 
tratar só da pressão, é ver a origem que está 
causando sua pressão alta. A hipertensão 
arterial pode ser primária, quando 
geneticamente determinada, ou pode ser 
secundária, quando é adquirida com o tempo, 
com a idade, com o hábito alimentar. E quando 
ela decorre desses problemas de saúde, por 
exemplo, doença renal pode levar à 
hipertensão, da tireoide também, das 
suprarrenais também, é fundamental 
diagnosticar a origem do problema para que 
seja introduzido o tratamento adequado. Então, 
não é só tratar a hipertensão, é preciso que se 
trate e se faça o diagnóstico também da origem 
dessa hipertensão. Agora, os hábitos 
alimentares, especialmente a diminuição do sal, 
isso é muito importante. 

Quero registrar também que hoje de 
manhã já mandei uma mensagem para o meu 
amigo, meu goleiro Paulo Sérgio. Hoje é o Dia 
do Goleiro, o Paulo Sérgio faz aquele programa 
de manhã na TV Gazeta e hoje já mandei uma 
mensagem para ele, ele agradeceu. E também 
neste Dia do Goleiro quero abraçar o Fabricio 
Goleiro, lá de Viana, que inclusive foi candidato 
a vereador em Viana. Um abraço para todos os 
goleiros, especialmente ao Fabricio e ao Paulo 
Sérgio. 

Então, na verdade, agora, 
complementando a minha fala sobre o que o 
deputado Theodorico Ferraço falou. 
 Muito bem, primeiro, com relação às 
informações, ele sabe que ele mesmo pode 
requerer ao Governo quantos morreram, 
quantos estão sepultados e quantos não estão. 
Isso, ele tem essa prerrogativa, ele sabe melhor 
do que eu, porque ele é deputado, tem muito 
mais mandato do que eu, já foi prefeito – só de 
Cachoeiro, quatro vezes –, deputado federal, 
deputado estadual, presidente da Assembleia. 
Então, ele sabe naturalmente que ele pode 
requerer essas informações.  

Com relação às denúncias que o 
deputado Ferraço fez, eu fico muito triste dos 
líderes do Governo não fazerem essa defesa ou 
essa explicação, deputado Ferraço. Se não tiver 
defesa, tem que ter explicação. Eu, como 
presidente da Comissão de Saúde, não posso 

ouvir isso calado, porque o que o senhor falou aí 
realmente é um desastre o que está 
acontecendo lá, no hospital de Domingos 
Martins. É preciso que o Governo tome alguma 
posição nesse sentido. Eu vou entrar em contato 
com o secretário, eu vou pedir a cópia do 
discurso que você fez à Taquigrafia, se você me 
permitir, e vou marcar uma audiência com o 
secretário da Saúde. A minha parte eu vou fazer. 
Como presidente da Comissão de Saúde, eu 
tenho essa obrigação e esse dever. Agora, eu 
fico triste quando os líderes do Governo não 
falam nada. Eu espero que na sessão de amanhã 
eles possam dar explicação sobre o que V. Ex.ª 
disse.  

Se quiser um aparte, fique à vontade, 
deputado. 
 
 O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – 
Deputado Doutor Hércules, quando eu me dirijo 
a V. Ex.ª é em sinal não só de amizade, de 
fraternidade que a gente tem de verdadeiros 
irmãos, mas também para prestigiá-lo na 
Comissão de Saúde. V. Ex.ª gosta de saber o que 
está acontecendo, gosta que o deputado 
provoque V. Ex.ª em benefício da saúde. De 
fato, eu posso requerer, mas se V. Ex.ª quiser 
requerer pela Comissão de Saúde dizendo que 
foi a meu pedido, vai ser muito importante. 
Requerer uma estatística, quantos internados 
na UTI e que foram entubados, quantos que 
conseguiram viver e quantos morreram. 
 E outra coisa, estão se abrindo aí UTIs, 
aumentando o número, se a Secretaria, antes o 
secretário da Saúde procurou formar a equipe, 
porque uma equipe que já tem dez doentes não 
pode atender onze. Já é demais, já é querer 
matar o médico e o enfermeiro de tanto serviço 
e de não poder prestar socorro devido ao 
doente que está ali esperando por ele. Então, 
essa estatística é bom pedir, deputado.  

É bom a gente entrar firme nisso, porque 
nós temos obrigação de defender a vida do 
capixaba. Vale mais do que uma amizade com o 
governador ou vale mais do que uma 
nomeação, entendeu, um trabalhozinho de 
helicóptero para fazer uma visita. Precisa acabar 
com isso, deputado, nós temos que ser o 
deputado do povo. E é isso que nós somos, é 
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isso que nós queremos ser, é isso que nós 
vamos ser. Viva o Espírito Santo e viva os 
capixabas! 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Muito obrigado, deputado Ferraço.  

Para encerrar, deputado presidente 
Adilson, eu agradeço os elogios que V. Ex.ª fez à 
minha pessoa e, com certeza, eu assinarei esse 
documento. Eu vou pedir ao deputado Emílio e 
ao deputado Luciano Machado, que são os três 
membros efetivos da Comissão de Saúde, para 
colher essas informações. 

Quero dizer também, deputado Ferraço, 
que amanhã eu levarei à Comissão de Saúde um 
pedido para trazer aqui na sessão da 
Assembleia, da Comissão de Saúde, o doutor 
Cleberson, que é presidente da Sociedade dos 
Médicos Intensivistas do Espírito Santo, que 
estão sobrecarregados, a maioria. Vou trazer o 
Coren também, a enfermagem, porque os 
médicos estão entubando os colegas, estão 
assinando atestado de óbito para os colegas que 
estão morrendo. Eles estão sobrecarregados. 
Isso é síndrome de burnout. Síndrome de 
burnout, ele descreveu assim o cansaço da 
máquina, a máquina física e psicológica da gente 
e de qualquer profissão. 

 
O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – E 

uma coisa, Doutor Hércules, os médicos estão 
morrendo, enfermeiros estão morrendo de 
tanto trabalhar, de tanto sentir a morte que 
está rodando aí as UTIs e os hospitais do Espírito 
Santo. Os nossos médicos são nossos heróis, 
médicos que morreram trabalhando. Mas eu vi 
hoje, Doutor Hércules, o desabafo de um 
médico. Não tenho como olhar para esse meu 
estado, aonde uma UTI só pode atender a dez. 
Uma equipe tem que ser preparada. Equipe 
demora um mês, dois meses. E a Secretaria de 
Saúde nunca cuidou disso, deputado Hércules. 
Isso é um verdadeiro genocídio. Isso é brutal. 
Isso nós não podemos permitir que aconteça 
com o povo do Espírito Santo, Doutor Hércules.   
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Com certeza. V. Ex.ª tem toda razão. E amanhã 
vou aprovar a requisição... 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Pode concluir, deputado 
Doutor Hércules. Já falou dez minutos.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Muito obrigado. Eu vou concluir.  

Deputado Ferraço tem razão. Amanhã eu 
trarei o meu requerimento à Comissão de Saúde 
para trazer o doutor Cleberson e também o 
presidente do Conselho Regional de Medicina, 
doutor Fabrício Gaburro. Na outra semana, eu 
deverei trazer também o presidente do Coren, 
para mostrar a dificuldade dos enfermeiros e 
dos técnicos de enfermagem estão passando 
também.  

Lembrando também, tem psicólogo, tem 
assistente social, tem fisioterapeuta também. 
Todos nesse mesmo sistema. E aquele que 
limpa chão também, que lava banheiro e que faz 
a higiene dos pacientes também estão 
passando; enfim, esse pessoal está sofrendo 
muito.  

Deputado Adilson, desculpa eu me 
estender mais, mas o assunto é tão importante 
que a gente não pode cruzar os braços. Muito 
obrigado.  

Devolvo a palavra a V. Ex.ª, agradecendo 
por essa paciência, por esses minutos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok, deputado. 
Com a palavra o deputado Doutor 

Hudson Leal. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Dr. Emílio 

Mameri. (Pausa) 
Último orador inscrito da sessão de hoje, 

com a palavra o deputado Dr. Rafael Favatto.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, deputado Adilson 
Espindula.  

Quero voltar ao tema e agradecer 
primeiro ao deputado Hércules. (Inaudível) 
Sabe, deputado Hércules, eu era goleiro do 
time. E, com certeza, você parabenizou um 
grande goleiro do estado do Espírito Santo, que 
foi o Paulo Sérgio, goleiro da Seleção Brasileira, 
goleiro da Seleção Capixaba de Beach Soccer, 
uma pessoa fantástica, com inúmeras vitórias.  
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Os deputados hoje falaram diversas 
matérias. O deputado Marcos Mansur pediu sobre 
as cirurgias eletivas. Eu acho que é importante a 
gente salientar aqui a importância dessas 
cirurgias, que não estão sendo realizadas no 
estado do Espírito Santo, mas por um motivo 
importante. Todas as UTIs hoje, hospital com 
capacidade de... A capacidade do estado do 
Espírito Santo com noventa por cento, oitenta por 
cento. Se ainda competissem as UTIs com as 
cirurgias eletivas, porque nas cirurgias cardíacas, 
cirurgias torácicas, as cirurgias abertas, que a 
gente chama de peito aberto, necessariamente 
precisam de vaga de UTI, em contrapartida, logo 
após o momento cirúrgico. Pelo menos uns dois 
dias, umas duas diárias, a pernoite do paciente.  

Então, neste momento, o Governo tomou 
uma atitude correta e coerente de suspender as 
cirurgias eletivas, não as cirurgias de urgências. As 
cirurgias de urgência continuam sendo realizadas. 
As cirurgias eletivas, aquelas que podem aguardar, 
estão, sim, suspensas.  

Mas, já tive uma conversa com o 
secretário Nésio e o governador, eles estão 
preparando para, após esta pandemia, mutirões 
de cirurgias, onde vão ser colocadas em dia todas 
as cirurgias que estão realmente atrasadas. Nós 
sabemos as cirurgias que estão atrasadas no 
estado do Espírito Santo, mas elas serão em breve 
também colocadas em dia, logo no momento em 
que abaixar esse índice de ocupação de leito de 
hospital, de UTI na realidade, não de enfermaria, 
mas, sim, leito de UTI. Quando abaixar, vai ser 
solucionado esse problema também.  

Posso não concordar com cem por cento 
do Governo na realidade, mas, na questão da 
saúde, eu não posso deixar aqui de falar que está, 
sim, sendo feita uma gestão coerente e correta.   

Falaram do número de mortes, deputado 
Adilson, deputado Sergio Majeski, se não me 
engano, nove mil mortes. Se você dividir o número 
de mortos do nosso país pelo número da 
população do nosso país e multiplicar pela 
população do estado do Espírito Santo, a nossa 
média é de acordo com a média do país; não é um 
número exacerbado de mortes em relação a 
outros estados, como vem sendo falado.  

Só que nós temos, aqui, no estado Espírito 
Santo, deputado presidente Adilson Espindula, um 
número maior de aposentados, pessoas que 
saíram dos seus estados, que vieram passar sua 

aposentadoria no estado do Espírito Santo, pela 
melhor qualidade de vida, pela melhor 
infraestrutura, pela comodidade do local. Então, o 
nosso número de idosos, de doenças congênitas é 
um número normal, um pouco a mais de nossa 
população do país.  

Essa doença acomete a comorbidade. Não 
é justificando, porque nós não podemos, qualquer 
vida tem que ser salva, mas é esperado que teria 
um número maior de acometimentos em 
decorrência do estado patológico de algumas 
dessas pessoas, porque essa doença é cruel e 
atinge principalmente as pessoas com 
comorbidades.  

Eu, desde o início, quando falei que não 
defendia o hospital de campanha, eu também 
defendo a iniciativa privada, o comércio. Na 
realidade, não deveria nem ter fechado o 
comércio, deveriam ter seguido os protocolos de 
saúde, protocolos de vigilância sanitária 
adequados, o distanciamento social.  

Já falei sobre isso aqui também, quando 
nós todos, o simples ato, deputado Adilson, de 
você ir lá e coçar o seu nariz, coçar o seu olho, se 
você cumprimentou uma pessoa, você pode estar 
levando o vírus para dentro de você, pegando essa 
doença. Então, nós temos que seguir protocolos 
rígidos. Temos que aprender a conviver com essa 
doença.  

Já tem estudos que estão ainda 
inconclusivos, mas já demonstram um caminho 
que nós vamos precisar de vacina praticamente 
todo ano, todo ano estar vacinando contra esse 
tipo de doença. Tem outros estudos que nossa 
geração ainda pode sofrer três grandes pandemias 
mundiais.  

Ontem mesmo um vendedor estava 
falando comigo: Eu não saio sem o álcool mais, a 
setenta por cento, eu tenho que levar esse álcool a 
todo lugar.  E nós, todos nós, vai fazer parte das 
nossas vidas um frasco de álcool em gel ou um 
frasco de álcool a setenta por cento, líquido, 
dentro do seu carro, no seu escritório, na sua casa, 
nos ambientes que frequentamos, porque tem 
que higienizar as mãos. Nós temos essa 
necessidade. Temos que higienizar as mãos.  

A minha irmã é pediatra. Ela falou que o 
número de gastroenterites nas crianças diminuiu 
muito até porque as mães estão mais cuidadosas 
nesse sentido com os filhos, de higienizar as mãos, 
de cair uma comida no chão... Nosso pai, 
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deputado Adilson, nossos avós, falavam o que 
quando caia uma coxinha no chão? Assopra, tá 
limpinho! Vamos, vai fazer crescer! Não era assim? 
Era assim que a gente fazia. E hoje em dia, quando 
fazem uma coisa dessa? Nós não podemos mais 
fazer isso.  

Então, é a convivência, é o mecanismo de 
higienização que é fundamental para as nossas 
vidas daqui para frente. Esse é o objetivo, esse é o 
momento.  

Não defendendo o Estado. O deputado 
Ferraço fez uma fala excepcional, aqui. Por que os 
leitos do hospital de Domingos Martins estão 
fechados ainda? Deveriam estar abertos.   

A falta do quite intubação, que nós 
estamos vivenciando isso no país, está em falta. 
Não tem uma ampola de midazolam, que é o 
sedativo utilizado para colocar o paciente para 
dormir para ele não ficar agitado, que custava em 
média oitenta centavos, oitenta centavos, hoje 
uma ampola de midazolam custa mais de cem 
reais praticamente. Aí você tem a necessidade, 
você tem o mercenário, que para mim isso é um 
mercenário porque a indústria pode, sim, produzir 
a medicação para toda a população, mas ela viu aí 
uma necessidade de ganhar mais dinheiro porque 
é o principal medicamento deste momento. Mas 
uma ampola sair de oitenta centavos para cem 
reais? Para mim isso é ser mercenário, é alguém 
ser mercenário e é utilizar a doença para se 
beneficiar para ganhar dinheiro em cima da 
população e por isso tá em falta.  

Os hospitais evangélicos, filantrópicos do 
estado do Espírito Santo fizeram uma frente e 
estão comprando medicação de outros países: 
Portugal, Inglaterra, da Europa, e está importando 
essa medicação. E essa medicação vindo de lá 
chega aqui a oito reais, que já é o preço dez vezes 
maior do que o preço normal da medicação, mas 
chega a oito reais. Graças a Deus ainda tem 
solução para algumas determinadas ações. 

 Então, nós precisamos, sim, neste 
momento, ter discernimento, sabedoria, ter a 
cabeça no lugar, criticar todo mundo, a gente 
precisa saber como criticar porque às vezes a 
gente passa até uma informação equivocada, 
extemporânea ou que às vezes a gente vai levar 
uma maior aflição para a população 
desnecessariamente neste momento. O que a 
gente precisa passar para a população, sim, é usar 
a máscara, álcool em gel, higienizar as mãos, não 

ficar em ambiente com aglomeração. Se você vai 
comprar alguma coisa, você pode ir comprar? 
Pode. Use a máscara, de preferência use duas 
máscaras porque o estudo hoje é para usar até 
duas máscaras porque a máscara de pano é muito 
fina, higienize sua mão, chegue em casa e 
higienize as compras. Essa é a importância. 

Enquanto nós não tivermos ainda cem por 
cento da população vacinada, nós temos que nos 
cuidar e cuidar das pessoas que nós amamos. Esse 
é o grande objetivo e eu acho que tem que ficar 
como um aprendizado essa pandemia cruel 
porque está, sim! Doutor Hércules estava com a 
razão (Inaudível) Médicos estão fazendo atestado 
de óbito de outros médicos porque estão 
debilitados, estão cansados, estão exaustos! 

A norma de cada equipe médica é cuidar 
de dez leitos de UTI é federal. Foi passado aí 
depois que poderia cuidar até de doze leitos. Caiu 
a resolução porque fica realmente exaustivo para 
um profissional cuidar de mais de dez leitos de 
UTI. É importante a gente ter esse discernimento. 
Não é uma regra do Espírito Santo, é uma regra do 
Conselho Federal de Medicina, mas os médicos, 
sim, estão debilitados porque não se forma um 
intensivista. 

Eu sou formado em Ginecologia, eu levei 
três anos de formação fazendo residência médica 
para poder ser ginecologista. O intensivista, que é 
o médico da UTI, ele também tem três anos de 
formação. Nós tínhamos aqui no estado do 
Espírito Santo, vamos dizer... Hoje nós temos cem 
UTIs para chegar a mil leitos, de dez leitos, nós 
temos cem UTIs. Vamos dizer que subiu de trinta, 
quarenta, que era a média aqui de leitos de UTI, 
quatrocentos leitos no máximo tinha o estado do 
Espírito Santo, para mil. De quarenta equipes de 
UTI, hoje nós temos cem equipes de UTI e cada 
equipe tem que ter um médico responsável 
chamado RT, que é responsável técnico e que 
assina, ele tem que ser necessariamente um 
intensivista ou anestesista, abriu para os 
anestesistas também.  

 Imagina você subir de quarenta para cem 
em um ano. Em um ano, nós não conseguimos 
formar, realmente, esses profissionais médicos. E 
isso é importante a gente deixar bem claro, mas o 
estado do Espírito Santo, pela sua organização dos 
profissionais, e aí estou falando do Conselho 
Federal de Medicina, Conselho Regional de 
Medicina e pelos profissionais da área de saúde, 
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não deixaram a peteca cair e os profissionais 
estão diuturnamente batalhando pelas vidas.  

Então, o deputado Hércules está certo, a 
gente chamar esses profissionais. Depois aqui, 
deputado Adilson, a Assembleia toda, os trinta 
deputados, fazer uma homenagem a todos 
esses profissionais de saúde, médicos, 
enfermeiros, técnicos, auxiliares, os 
recepcionistas, os faxineiros, os copeiros que 
estiveram dentro das UTIs, os clínicos-gerais, os 
cirurgiões-gerais que atendem nos prontos-
socorros, os atendentes das clínicas, dos 
prontos-socorros. Essas pessoas, sim, merecem 
o nosso agradecimento, merecem que nós 
tiremos o nosso chapéu, porque o salário de um 
técnico de enfermagem, deputado Adilson...  
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – E incluir na sua fala, se o 
senhor me permite, deputado, os motoristas de 
ambulâncias também. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Os motoristas de ambulância, os 
psicólogos, os assistentes sociais que estão lá 
transmitindo os doentes, fazendo um papel 
fundamental, os fisioterapeutas que estão 
dentro das UTIs porque tem que ter sessão de 
fisioterapia direto. Esses sim têm que ser os 
nossos homenageados, são as pessoas que têm 
que ser homenageadas no estado do Espírito 
Santo, têm que ser aplaudidas de pé pela nossa 
população, porque eles estão lá dentro.  

E como eu estava falando, deputado 
Adilson, um técnico de enfermagem ganha um 
salário-mínimo para ficar lá.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – O senhor pode concluir, 
deputado, a sua fala? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Já concluindo, deputado Adilson. 
Obrigado pela paciência que V. Ex.ª tem, fruto 
dos pomeranos aí que têm uma paciência 
gigantesca. 

Mas, concluindo, nós, enquanto 
Assembleia, enquanto Poder Legislativo, temos 
sim que fazer uma homenagem a todos esses 

profissionais da área da saúde que estão na 
linha de frente no nosso estado do Espírito 
Santo protegendo vidas e salvando a nossa 
população, mesmo não tendo a medicação, 
mesmo não tendo o material para utilizar, mas 
eles se doam.  

Hoje, o Hospital Meridional tem usado 
até, e tem passado para os outros hospitais, um 
novo protocolo de sedação, e o Hospital da 
Unimed, e tem dado resultados positivos. Aqui 
no estado do Espírito Santo, profissionais se 
reinventando de acordo com a sua capacidade. 
Então, quero agradecer a todos esses 
profissionais de saúde que desempenham seu 
papel, assim, brilhantemente nesta pandemia, 
se desdobrando para poder dar dignidade à 
nossa população. 

 Entendo a fala de todos...  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – O deputado Ferraço, meu 
professor, meu... Assim, eu me inspiro na vida 
do deputado Ferraço, ele tem razão com as suas 
palavras. A gente está vivendo um momento 
difícil, nós temos sim que cobrar as explicações 
necessárias, mas também dar valor a esses 
profissionais que estão diuturnamente 
agarrados aí a salvar a vida dos doentes. 

Obrigado, deputado Adilson.  
Boa noite a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok. Boa noite. 
Eu parabenizo V. Ex.ª por sua fala. De 

igual forma, hoje, nós tivemos falas muito 
importantes nesta sessão, a do nosso amigo 
Capitão Assumção, do deputado Doutor 
Hércules, uma fala importantíssima do 
deputado Theodorico Ferraço, que nós vamos 
levar ao conhecimento do líder do Governo para 
tomar as devidas providências, fala do professor 
Sergio Majeski, do deputado Delegado Danilo 
Bahiense, do Pr. Marcos Mansur, enfim, de 
todos os parlamentares que fizeram o uso da 
fala hoje, nesta sessão, por assuntos debatidos 
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de suma importância para os nossos 
capixabas. Fico muito feliz de ter presidido 
esta sessão.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) 

– Depois, me dá uma questão de ordem, 
ilustre deputado? É o deputado Ferraço. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Sim, eu já vou conceder, 
deputado. Só um minutinho porque, antes de 
encerrar esta sessão, eu vou determinar a 
juntada de projeto.  

Considerando o disposto no art. 178 do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
determino a juntada do Projeto de Lei n.º 
728/2019, de autoria do deputado Carlos Von, 
ao Projeto de Lei n.º 126/2019, de autoria do 
ex-deputado Euclério Sampaio, por versarem 
sobre matérias correlatas que dispõem sobre 
a proibição do descarte de resíduos de 
qualquer natureza, por meio de queimadas 
nas zonas urbanas do estado do Espírito 
Santo. 
 Pela ordem, deputado Theodorico 
Ferraço. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) 
– Meu querido presidente, me permita 
solicitar e requerer que V. Ex.ª se dirija ao 
Governo, em nome da Assembleia Legislativa, 
solicitando que o Governo institua, com 
urgência, dessas dezenas e centenas de 
veículos que tem a Secretaria, uma patrulha 
para o Norte, uma patrulha para o Sul, uma 
para Leste, Oeste, a fim de proteger o homem 
do campo. 
 Realmente, deputado, nós, que somos 
produtores, sentimos, o homem do café fica 
esperando um ano para colher o seu café e, 
quando ele vai colher o seu café, para pagar a 
sua dívida, uma turma de bandidos entra na 
sua fazenda, na sua roça, no seu quintal e 
rouba toda aquela colheita, fruto de um 
sacrifício, de um amor, de anos de trabalho. 
Então, que se peça ao Governo, com urgência, 
patrulhas Norte, Sul, Leste e Oeste e se dê 

diária digna ao policial, que vai melhorar a 
situação se nós fizermos isso, deputado. 
 Com a palavra S. Ex.ª, o deputado 
Adilson Espindula, que, na presidência, é um 
homem do interior, sabe o sacrifício que tem 
o homem do campo para viver.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Se Deus quiser, deputado, 
é um sonho de todos nós termos a patrulha 
rural em todos os municípios no interior do 
estado do Espírito Santo. 

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 hoje.  
 
Um abraço a todos os deputados e, em 

especial, Theodorico Ferraço, Doutor Hércules. 
Está encerrada esta sessão. 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão ordinária virtual será dia 
27 de abril de 2021, às 15h, cuja 
Ordem do Dia é a seguinte: 
Discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei n.os 
129/2021, 130/2021, 134/2021, 
75/2021, 133/2021 e 21/2021; e 
discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
140/2018) 
 
Encerra-se a sessão às dezessete 
horas e vinte e dois minutos. 
 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 
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