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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 8.017 
 

Concede Comenda do 
Mérito Legislativo 
“Assistente Social 
Rosemberg Soares 
Pereira” a RAMONY 
SOARES PEREIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 4.260 de 12 de 
abril de 2016, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Assistente Social Rosemberg Soares 
Pereira” a Ramony Soares Pereira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.018 

 
Concede Comenda do 
Mérito Legislativo 
“Assistente Social 
Rosemberg Soares 
Pereira” a MARINALVA 
BROEDEL MACHADO. 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 4.260 de 12 de 
abril de 2016, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Assistente Social Rosemberg Soares 
Pereira” a Marinalva Broedel Machado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 8.026 

 
Concede Comenda do 
Mérito Legislativo 
“Assistente Social 
Rosemberg Soares 
Pereira” a FLÁVIA JOSEFA 
DA SILVA MACHADO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 4.260 de 12 de 
abril de 2016, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Assistente Social Rosemberg Soares 
Pereira” a Flávia Josefa da Silva Machado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de maio de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.027 

 
Concede Comenda do 
Mérito Legislativo 
“Assistente Social 
Rosemberg Soares 
Pereira” a ARLES GUERRA 
DE MIRANDA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 4.260 de 12 de 
abril de 2016, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Assistente Social Rosemberg Soares 
Pereira” a Arles Guerra de Miranda. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de maio de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.028 

 
Concede Comenda do 
Mérito Legislativo 
“Assistente Social 

Rosemberg Soares 
Pereira” a MARISANGELA 
CARMINATTI MAÇÃO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 4.260 de 12 de 
abril de 2016, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Assistente Social Rosemberg Soares 
Pereira” a Marisangela Carminatti Mação. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de maio de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.029 

 
Concede Comenda do 
Mérito Legislativo 
“Assistente Social 
Rosemberg Soares 
Pereira” a ELIANA 
DADALTO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 4.260 de 12 de 
abril de 2016, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Assistente Social Rosemberg Soares 
Pereira” a Eliana Dadalto. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de maio de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.030 

 

Concede Comenda do 
Mérito Legislativo 
“Assistente Social 
Rosemberg Soares 
Pereira” a SEBASTIÃO DE 
SOUZA SILVA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 4.260 de 12 de 
abril de 2016, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Assistente Social Rosemberg Soares 
Pereira” a Sebastião De Souza Silva. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de maio de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.031 

 
Concede Comenda do 
Mérito Legislativo 

“Assistente Social 
Rosemberg Soares 
Pereira” a MIGUEL 
ARCANJO VALIATI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 4.260 de 12 de 
abril de 2016, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Assistente Social Rosemberg Soares 
Pereira” a Miguel Arcanjo Valiati. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de maio de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 8.032 
 

Concede Comenda do 
Mérito ao Dentista 
Capixaba “Dr. Gilton 
Coutinho Barros” a 
NATÁLIA REIS RIBEIRO 
ARANTES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 2.685, de 
19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 
Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 
Natália Reis Ribeiro Arantes. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de maio de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
E AOS ANIMAIS 

 

PRESIDENTE: Deputado Dr. RAFAEL FAVATTO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
MEMBROS: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
Deputada IRINY LOPES 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 11/05/2022 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 12:10 horas 
 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 4ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OFÍCIO Nº 154/2022 - Do Exmº Sr. Deputado 
Bruno Lamas, justificando sua ausência na 
Reunião Ordinária dessa Comissão, realizada no 
dia 27.04.2022 
 

OFÍCIO/GDFG/ALES N° 006 / 2022 - Do Exmº Sr. 
Deputado Fabrício Gandini, justificando sua 
ausência na Reunião Ordinária dessa Comissão, 
realizada no dia 27.04.2022 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

Deputado Fabricio Gandini: PL 135/2018  
Deputado Bruno Lamas: PL 1017/2019 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
2- ORDEM DO DIA: 
 

1 PROJETO DE LEI Nº 206/2018 Análise Mérito 
AUTOR:Deputada Janete de Sá 
RELATOR:Deputada Iriny Lopes 
EMENTA: Dispõe sobre a proteção, a 
identificação e o controle populacional de cães e 
gatos no Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
 

2. PROJETO DE LEI Nº 468/2019-Análise Mérito 
AUTOR: Deputada Carlos Von 
RELATOR:Deputada Iriny Lopes 
Ementa: “Dispõe sobre o direito dos cidadãos 
espírito-santenses ao recebimento de alertas 
sobre as condições do ar na forma em que 
especifica.” 
 

3.PROJETO DE LEI Nº 828/2019-Análise Mérito 
AUTOR: Deputado Hudson Leal 
RELATOR: Deputado Fabricio Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a fixação de tarifas de 
taxa de esgoto no Estado do Espírito Santo. 
 

4. PROJETO DE LEI Nº 23/2020-Análise Mérito 
AUTOR:Deputado Emílio Mameri 
RELATOR:Deputado Fabrício Gandini 
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. 
 

5.PROJETO DE LEI Nº 495 /2020-Análise Mérito 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Fabrício Gandini 
EMENTA: Altera o caput do art. 14 e acrescenta 
o §2º o mesmo dispositivo da Lei 7.943 de 16 de 
dezembro de 2004 que dispõe sobre o 
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parcelamento do solo para fins urbanos e dá 
outras providências. 

 
6. PROJETO DE LEI Nº 07/2021-Análise Mérito 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski  
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
EMENTA: Altera a Lei nº 11.227, de 29 de 
dezembro de 2020, para incluir o Índice 
Municipal de Qualidade do Meio Ambiente – 
IQM 

 
7.PROJETO DE LEI Nº 437/2019-  Análise Mérito 
AUTOR: Deputado Fabrício Gandini 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga os fornecedores de produtos 
farmacêuticos ao consumidor final, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo, a manter recipiente 
próprio para a coleta de medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, 
deteriorados ou com prazo de validade 
expirado, e dá outras providências. 

 
3- COMUNICAÇÕES: 
 
Explanação sobre: Programa e/ou Projeto para 
a Recuperação do Córrego IREMA- JACARAÍPE – 
SERRA 
(o tema da explanação foi proposto pelo Exmo. 
Sr. Deputado Bruno Lamas) 
 
Convidados: CESAN, AGERH, SEAMA, SEMMA-
SERRA, MPES-SERRA 
 
OBS: Pauta gerada em 05/05/2022, às 12:40 
horas, sujeita a alteração até a data da reunião 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 09/05/2022 
DIA DA SEMANA: segunda-feira  
HORÁRIO: 12h15min 

PAUTA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OF. Nº 109/2022 – Do Deputado Emílio Mameri, 
indicando a professora Flávia Nascimento 
Ribeiro para ser homenageada com a “Medalha 
Pergentino de Vasconcellos”, na sessão solene 
prevista para o dia de 25/05/2022. 
 

OFICIO Nº 86/2022 – GAB/DCAQ – Do 
Deputado Coronel Alexandre Quintino, 
encaminhando a justificativa de ausência da 
Reunião da Comissão de Educação realizada no 
dia 28 de Março de 2022. 
 

OF/ALES/GDRV/Nº 052/2022 – Do Deputado 
Renzo Vasconcelos, encaminhando a 
justificativa de ausência da Reunião da 
Comissão de Educação realizada no dia 28 de 
Março de 2022. 
 
OF/CPAD/ Nº 381/2022 – Do Deputado 
Delegado Danilo Bahiense, convidando para a 4º 
Reunião Ordinária da Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente e de Polítixa sobre 
Drogas, designada para o dia 04 de maio de 
2022, as 14h00min, que será realizada de forma 
presencial no Plenário Dirceu Cardoso para 
tratar do tema: “EDUCAÇÃO: INVESTIMENTO 
HOJE, COM UM OLHAR PARA O FUTURO”. 
 
OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2022/SECT-UNALE – 
Convite para a South Summit Brazil, nos dias 04 
a 06 de maio de 2022 em Porto Alegre – RS no 
Armazéns do Cais Maúa, disponibilizando a 
programação.  
 
OFÍCIO Nº 139/ALES/GDBL/2022 – Do 
Deputado Bruno Lamas, informando que foi 
enviado para o Ministério Público Estadual do 
Espírito Santo relatório referente aos projetos 
de lei em tramitação nessa Comissão de 
Educação no ano de 2022. 
 
OFÍCIO Nº 170/2022 – Do Deputado Bruno 
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Lamas, solicitando que convide o Sr. Pierre 
Francisco Alves, professor da rede estadual do 
Espírito Santo ara apresentação de sua 
dissertação de mestrado com o tema “A 
Experiência Político Democrática Pela 
Construção Da Organização Estudantil No Ensino 
Fundamental: Uma práxis de cidadania 
Gramsciana no ensino de Filosofia.”. 
 

NOTA DE REPÚDIO E CONSIDERAÇÕES – Da 
Associação de Bibliotecários do Espírito Santo – 
ABES, referente à Decisão do Desembargador 
Fernando Estevam Bravin Ruy, integrante da 
Colenda SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, do Egrégio 
Tribunal de Justiça do nosso Estado, prolatada 
nos autos do processo nº. 0033917-
80.2016.8.08.0021. 
 

CONVITE – Do Ministério da Educação INEP, 
convida para o Seminário de Lançamento da 
edição 112 da Revista Em Aberto intitulada 
Enem e Gaokao: repercussões no ensino Médio 
e na Educação Superior, realização dia 18 de 
Abril de 2022, as 14:30 horas, no auditório do 
INEP, com transmissão ao vivo pelo canal do 
INEP no Youtube.  
 

CONVITE – Da ONG TODOS PELA EDUCAÇÃO, 
convida para encontro anual EDUCAÇÃO JÁ 
renovando o compromisso, realização dia 26 de 
Abril de 2022, no Pavilhão da Bienal de São 
Paulo, Parque Ibirapuera, São Paulo/SP. 
 
CONVITE – Do Deputado Frederico Antunes 
(RS), presidente da Secretaria de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Unale, convida para 
reunião hibrida de apresentação da South 
Summit Brazil, a maior feira de inovação do Sul 
da Europa, realização dia 18 de Abril de 2022, as 
14:00 horas, na Unale – SGAS, 902, Conj. B, Ed. 
Athenas Entr. C salas 120/131 ou virtual. 
CONVITE - Da RACEFFAES, convidando para 
participar do XXXIV encontro Regional de 
Educadores e Educadoras das Escolas que 
trabalham com a Pedagogia da Alternância, com 
o tema “ A Integração dos Conhecimentos e a 
Pedagogia da Alternância na perspectiva 
humanizadora emancipatória”, que acontecerá 
no dia 05 e 06 de Maio de 2022, no CEFFA Bley 
em são Gabriel da Palha/ES. 

TAG EDUCAÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO 
DA GESTÃO – Da Priscila Aquino, gerente da 
Educação do Campo, Indígena e Quilombola - 
apresentação da reunião realizada no Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo com os 
membros das entidades que representam o 
Fórum Estadual de Educação do Espírito Santo, 
no dia 13/04/2022, sobre o TAG Educação. 
 
E-MAIL – Da Pedagoga Rosiane Loyola, 
representante da CEEFMTI JOAQUIM BEATO, 
solicitando um momento de solenidade na 
comissão de Educação para os estudantes 
aprovados no vestibular do ano de 2021 da 
CEEFMTI JOAQUIM BEATO. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PL Nº 1042/2019 
AUTORIA: Delegado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Dispõe sobre Ações para o Combate 
Permanente à Violência nas instituições de 
ensino do Estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências. 
 

PL Nº 16/2020 
AUTORIA: Bruno Lamas 
EMENTA: ltera 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. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

PL Nº 59/2021 
AUTORIA: Capitão Assumção 
EMENTA: Reconhece as atividades educacionais, 
escolares e afins como essenciais no Estado do 
Espírito Santo. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas. 
 

PL Nº 389/2019 
AUTORIA: Capitão Assumção 
EMENTA: Obriga as Instituições de Ensino, no 
âmbito do Estado do Espirito Santo, a 
assegurarem ao aluno com deficiência visual o 
acesso à alfabetização e ao letramento por meio 
do Sistema Braille de leitura e escrita. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas. 
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PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA:  
 
PL N° 337/2019 
AUTORIA: Coronel Alexandre Quintino 
EMENTA: Institui a Cédula de Identidade 
Funcional para Professores do Estado do Espírito 
Santo. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas. 
 
PL Nº 408/2020 
AUTORIA: Doutor Hércules 
EMENTA: Dispõe sobre a destinação de carteiras 
em locais determinados aos estudantes com 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) nas 
escolas do Estado. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas. 

 
3 - COMUNICAÇÕES:  

 
Pauta atualizada no dia 05/05/2022, às 08:04 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 10/05/2022 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

- Email de Mariana Machado Tonon Polastrelli, 
Voluntária da Associação Nacional dos 
Fibromiálgicos – ANFIBRO, solicitando a 
iluminação na cor Roxo no prédio da Assembleia 
Legislativa, em alusão ao 12 de Maio - Dia 
Nacional de Conscientização da Fibromialgia; 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

Projeto de Lei nº 70/2021 – Análise de Mérito  
Autor: Deputada Janete de Sá 
Ementa: Institui o Piso Salarial, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, para enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem, e dá 
outras providências. 
Entrada na Comissão: 27/04/2022 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 17/05/2022 
Prazo da Comissão: 24/05/2022 
 

Projeto de Lei nº 520/2019 – Análise de Mérito  
Autor: Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
Ementa: Altera a Lei nº 10.322, de 30 de 
dezembro de 2014, que obriga as farmácias do 
Estado que participam do Programa “Farmácia 
Popular” do Governo Federal a afixarem em 
suas dependências, em local visível, a relação 
dos remédios contemplados por esse Programa. 
Entrada na Comissão: 27/04/2022 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 17/05/2022 
Prazo da Comissão: 24/05/2022 
 

Projeto de Lei nº 334/2020 – Análise de Mérito  
Autor: Deputado Engenheiro José Esmeraldo 
Ementa: Torna obrigatória a prioridade de 
atendimento de serviço de Delivery aos idosos. 
Entrada na Comissão: 27/04/2022 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 17/05/2022 
Prazo da Comissão: 24/05/2022 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
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Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 

- DELIBERAR visita do Dr. Leandro Barreto dos 
Santos, Cirurgião Dentista com especialidade em 
cirurgia e traumatologia buco maxilo facial, na 
Reunião Ordinária desta Comissão, no dia 21 de 
junho, terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui 
Barbosa, nesta Casa de Leis, para discorrer 
sobre o tema “Apresentação do Projeto Piloto 
C.A.O.P.E.(Centro de Atendimento 
Odontológico para Pacientes Especiais) no 
SUS”; 
 

A Comissão de Saúde recebe as visitas dos 
Representantes da CESAN, Thiago José 
Gonçalves Furtado, Diretor Operacional, Diogo 
da Costa e Siqueira, Gerente do Interior-Norte, 
e, Vanderlei Silva de Andrade, Gerente de 
Interior–Sul, para discorrer sobre o tema 
“Programa de perfuração de Poços Artesianos, 
destinado a atender comunidades rurais 
atingidas com a escassez hídrica”, por 
solicitação do Deputado Dr. Emílio Mameri; 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
- A Comissão de Saúde estará recebendo a visita 
do Dr. Thiago George Cabral Silva, Médico 
Oftalmologista e Professor Adjunto da UFES, na 
Reunião Ordinária desta Comissão, no dia 17 de 
maio, terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui 
Barbosa, nesta Casa de Leis, para discorrer 
sobre o tema “Retinoblastoma – um tipo raro 
de tumor intraocular”, por solicitação do 
Deputado Dr. Emílio Mameri; 
 

- A Comissão de Saúde estará recebendo as 
visitas de Patrícia Henrique Lyra Frasson, 
Coordenadora Geral e Vera Lúcia Dttmann 
Jarske, Coordenadora Administrativa do 
Programa de Extensão do Curso de Medicina da 
UFES, na Reunião Ordinária desta Comissão, no 
dia 24 de maio, terça-feira, às 9 horas, no 
Plenário Rui Barbosa, nesta Casa de Leis, para 
discorrer sobre o tema “Programa de 
Assistência Dermatológica – PAD, em combate 
ao câncer de pele”, por solicitação dos 
Deputados Doutor Hércules e Dr. Emílio 

Mameri; 
 
- A Comissão de Saúde estará recebendo a visita 
de Maria das Graças Mattede, Professora da 
Emescam e Assessora de Microbiologia do 
Laboratório Tommasi, na Reunião Ordinária 
desta Comissão, no dia 31 de maio, terça-feira, 
às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa, nesta Casa 
de Leis, para discorrer sobre o tema 
“Importância da Higienização das Mãos, 
porque a vida não merece riscos”, por 
solicitação do Deputado Doutor Hércules; 
 
Pauta atualizada no dia 04/05/22, às 14:48 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, DE 

ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA 

 
PAUTA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE  
 
A – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
Ofício 013/2022 SRNV - Do Sindicato Rural de 
Nova Venécia e Vila Valério, solicitando a 
instalação de uma Delegacia Especializada em 
Delito Rural, no Município de Nova Venécia. 
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: Não houve no 
período. 

 
C – PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES:  

PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ 
VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCOS GARCIA  
REUNIÃO: Extraordinária  
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 10/05/2022  
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 10 horas  
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E – PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: Não 
houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
PROJETO DE LEI N° 249/2019 – Análise de 
Mérito 
Autor: Fabricio 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. 
Entrada na Comissão: 16/03/2022 
Relator: Deputado Emilio Maméri 
Prazo do relator: 05/04/2022 
Prazo da Comissão: 12/04/2022 
 

PROJETO DE LEI N° 653/2019 – Análise de 
Mérito 
Autor: 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.  
Entrada na Comissão: 16/03/2022 
Relator: Deputado Emilio Maméri 
Prazo do relator: 05/04/2022 
Prazo da Comissão: 12/04/2022 
 

PROJETO DE LEI N° 474/2019 – Análise de 
Mérito 
Autor: Fabricio Gandini 
Ementa: Institui o programa estadual de 
incentivo a hortas domésticas e comunitárias 
para população carente em áreas urbanas e 
rurais, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 16/03/2022 
Relator: Deputado Torino Marques  
Prazo do relator: 05/04/2022 
Prazo da Comissão: 12/04/2022 
 

PROJETO DE LEI N° 87/2021 – Análise de Mérito 
Autor: Iriny Lopes 
Ementa: Dispõe sobre o programa estadual de 
incentivo a implantação de hortos comunitários 

medicinais destinados a produção de mudas e 
cultivos de plantas medicinais em comunidades 
urbanas e rurais no estado do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 16/03/2022 
Relator: Deputado Adilson Espindula  
Prazo do relator: 05/04/2022 
Prazo da Comissão: 12/04/2022 
 
3- COMUNICAÇÕES:  
 

Apresentação da nova modalidade de 
arrecadação do Fundo Emergencial de 
Promoção da Saúde Animal do Estado do 
Espírito Santo (FEPSA), a ser implantada a partir 
de 1° de Janeiro de 2023. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado LUCIANO MACHADO  
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS  
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Judith Leão Castello Ribeiro 
DATA: 10/05/2022  
DIA DA SEMANA: terça-feira  
HORÁRIO: 13h 
 

PAUTA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OF. Nº163/2022 – do gabinete do 
Excelentíssimo Senhor Deputado Bruno Lamas, 
justificando ausência na Reunião Ordinária 
desta Comissão, realizada no dia 19/04/2022. 
 

OF. Nº111/2022 – do gabinete da 
Excelentíssima Senhora Deputada Janete de Sá, 
justificando ausência na Reunião Ordinária 
desta Comissão, realizada no dia 19/04/2022. 
 

B- PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
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PROJETO DE LEI Nº548/2019  
AUTOR: Deputado Carlos Von  
EMENTA: Dispõe sobre o livre acesso por 
caminhos, trilhas, travessias e escaladas que 
conduzam a montanhas, paredes rochosas, 
praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios 
de grande beleza cênica e interesse para a 
visitação pública. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/03/2022 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
 
PROJETO LEI COMPLEMENTAR Nº03/2021 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a redação do caput do art. 68 
da Lei Complementar nº 115, de 13 de janeiro 
de 1998, que institui o Estatuto do Magistério 
Público Estadual e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 28/03/2022 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº52/2021 
AUTOR: Mesa Diretora 
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espirito 
Santense para Wagner Franco Ribeiro 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/02/2022 
RELATOR: Deputado Luciano Machado 
 

DE DECRETO LEGISLATIVO Nº35/2021  
AUTOR: Deputado Coronel Alexandre Quintino 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. MAXWELL LAGE 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/03/2022 
RELATOR: Deputado Luciano Machado 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº38/2021  
AUTOR: Deputado Coronel Alexandre Quintino 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/03/2022 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
 
D- PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
E- PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

2 - ORDEM DO DIA: 

 
PROJETO DE LEI Nº103/19 
AUTOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a criação da Central de 
Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS E GUIAS-INTÉRPRETES PARA 
SURDOCEGOS, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
RELATOR: Deputado Luciano Machado 

 
PROJETO DE LEI Nº517/2019 
AUTOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a isenção do pagamento 
da tarifa de estacionamento rotativo aos idosos 
no âmbito do estado do Espírito Santo, e dá 
outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/10/2021 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes 
 
PROJETO DE LEI Nº285/19 
AUTOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Altera a Lei nº 10.829, de 06 de abril 
de 2018, que obriga os estabelecimentos 
comerciais e empresariais prestadores de 
serviços de assistência técnica de qualquer 
natureza localizados no Estado do Espírito Santo 
a fornecerem aos consumidores protocolo de 
atendimento e dá outras providências. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
 
PROJETO DE LEI Nº374/20 
AUTOR: Deputado Torino Marques 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de cartazes mencionando na Lei 
Federal Nº 12.879, de 5 de novembro de 2013, 
nos cartórios de registro de títulos e 
documentos e civil de pessoas jurídicas do 
Estado do Espírito Santo. 
RELATOR: Deputado Alexandre Xambinho 
 
PROJETO DE LEI Nº543/20 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a necessidade dos 
prestadores de serviço informar 
antecipadamente ao consumidor o fim dos 
prazos ou vigência dos descontos, promoções 
ou vantagens temporárias. 
RELATOR: Deputado Alexandre Xambinho 
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3 - COMUNICAÇÕES:  
As que ocorrerem 
 
Obs.: Pauta Gerada às 08h do dia 05/05/2022. 
Sujeita a alterações até a hora da reunião. 
 
 

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS 
DIREITOS  E GARANTIAS DAS CRIANÇAS E DOS 

ADOLESCENTES 

 

PRESIDENTE: Deputado DELEGADO DANILO 
BAHIENSE 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado CARLOS 
VON 
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso  
DATA: 11/05/2022 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 14 horas 
 

PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR EM DEFESA DOS DIREITOS E 

GARANTIAS DAS CRIANÇAS E DOS 
ADOLESCENTES  

 
1 – EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
2 – COMUNICAÇÕES: 
 
Tema da reunião: “Família: direitos, obrigações, 
responsabilidades e sua importância na 
construção da sociedade”. 
 
3 – CONVIDADOS: 
 

- Pastor Diego Bravim – representante da 
Convenção das Igrejas Batistas no Espírito 
Santo;  
- Dom Dário Campos - representante da 
Arquidiocese de Vitória; 
- Reverendo Jailton Lima do Nascimento - 
representante do Sínodo Central 
Espiritossantense (IPB);  
- Ulisses Pereira Almeida - representante da 
Congregação Judaica Messiânica Beit Tefilah 
Rechovot; 

- João Cota - representante da Sinagoga 
Rechovot e membro da Associação Alef Bet; 
- Geraldo Magela - representante da Associação 
Presbiteriana de Ação Social; 
- Pastor Anderson Aurora - representante da 
Igreja Batista Evangélica de Vitória; 
- Raquel Otoni de Araújo Costa - representante 
da Igreja Missão Praia da Costa;  
- Luiz Eugênio - representante da Igreja Cristã 
Maranata;  
- Pastor Igor Abraão de Oliveira Campos - 
representante da Comunidade Cristã Missão 
Serra; 
- Bispo Carlos Magno Pulz - representante da 
Igreja Evangélica de Jesus Catedral dos Milagre;  
- Pastor Bruno Caetano Simplício - 
representante da Igreja Batista Atitude em 
Vitória; 
- Pastor João Britto - representante da Igreja 
Batista de Jardim da Penha IEBV;  
- Vanessa Abreu - Coordenadora de projetos da 
Associação Alef Bet;  
- Padre Kelder José Brandão Figueira - 
Coordenador da Ação Social da Arquidiocese de 
Vitória;  
- Alessandra Zardo Azevedo Venturim - 
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CRIAD; 
- Nara Borgo Cypriano Machado - 
representante da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos do Espírito Santo (SEDH-ES); 
- Drª Vanessa Brasil da Silva - Presidente da 
Comissão da Infância e Juventude da OAB/ES;  
- Drª Elissandra Dondoni - Advogada de Família;  
- Pastor Clairton de Oliveira - representante da 
Agência Adventista de Desenvolvimento e 
Recursos Assistenciais (ADRA);  
 - Jeanete Gonçalves Dias - representante da 
Agência Adventista de Desenvolvimento e 
Recursos Assistenciais (ADRA);  
- Drª Telma Freitas Pimenta - Membro da 
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e do 
Conselho Federal de Medicina (CFM);  
- Thiago Gusmão – Neuropediatra; 
- Drª Valéria Barros de Moraes - Promotoria de 
Justiça da Infância e Juventude;  
- Elisa Pozzato Batista - Psicóloga Infantil; 
- Drª Patrícia Pereira Neves – Juíza de Direito; 
- Renata Ávila Caiafa Basto – Psicóloga;  
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- Pastor Arnaldo Candeias – Presidente da 
Convenção das Assembleias de Deus no Estado do 
Espírito Santo e Outros (Cadeeso); 
- Pastor. Eldo Rossow - representante da Igreja 
Batista Getsemani; 
- Pastor. Marinelshigton da Silva - representante 
da Assembleia de DEUS Praia da Costa; 
- Julio Santos - Coordenador de voluntários e 
projetos sociais da Igreja Missão; 
- Tiago Gonçalves Pereira - representante da 
UMADES - União das Novidades da Assembleia de 
DEUS do ES. 
 

 

FRENTE PARLAMENTAR DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE CAPIXABA 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado LUCIANO 
MACHADO 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 12.05.22 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 16h  

 

PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR DE CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE CAPIXABA 
 

1 – EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
 
2 – COMUNICAÇÕES: 
 

- Tema da reunião: “A contestável doação de 
100mil m2 de área pública no município de 
Santa Teresa”. 
 

3 – CONVIDADOS: 
 

- Kleber Medici da Costa - Prefeito do Município 
de Santa Teresa; 
- Thaiany Maciel Neves - Secretária de Meio 
Ambiente do Município de Santa Teresa; 
- Dra. Vera Lúcia Murta Miranda - Promotora 
Chefe da Promotoria de Justiça de Santa Teresa; 
- Vanildo Sancio - Presidente da Câmara Municipal 
do Município de Santa Teresa; 
- Carmem Barcellos – Administradora. 

AGENDAS 
 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Diretoria das Comissões Parlamentares - DCP 

Coordenação Especial das Comissões Temporárias e 
Órgãos Especiais – CECTOE 

 

AGENDA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DAS 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

PERÍODO DE 09/05 a 13/05/2022 
 

Data Local Horário Comissão Tipo 
Coordenador/ 
Responsável 

Tel 
Recursos 

11/05 
Quarta-feira 

Plenário 
Dirceu 

Cardoso 
14:00h 

FRENTE 
PARLAMENTAR 
EM DEFESA DOS 
DIREITOS E 
GARANTIAS DAS 
CRIANÇAS E DOS 
ADOLESCENTES 

Reunião 
Miguel Juliana 
Sandra 3555 

Recepção, 
CSMPAE, Som, 

Segurança, 
Garçom, 

Comunicação 
Social e TV ALES. 

12/05 
Quinta-feira 

Plenário 
Rui 

Barbosa 
16:00h 

FRENTE 
PARLAMENTAR 
DE 
CONSERVAÇÃO 
DA 
BIODIVERSIDADE 
CAPIXABA 

Reunião 
Miguel Juliana 
Sandra 3555 

Recepção, 
CSMPAE, Som, 

Segurança, 
Comunicação 

Social e TV ALES. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

Carlos Eduardo Casa Grande  
Secretário Geral da Mesa - SGM 
Pedro Henrique Santos Barbosa 

Diretor das Comissões Parlamentares - DCP 
Miguel Pedro Amm Filho 

Coordenador Especial das Comissões 
Temporárias e Órgãos Especiais – CECTOE 

 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 
 

LEI Nº 11.604 

 
Dispõe sobre a afixação de 
placa ou de cartaz com 
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mensagem alusiva da 
tipificação do crime de 
importunação sexual. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Deve ser afixado, no sistema de 
transporte coletivo de passageiros, nos prédios 
e nas repartições públicas do Estado e no 
comércio em geral, placa ou cartaz com a 
seguinte mensagem alusiva ao crime de 
importunação sexual: 
 
“IMPORTUNAÇÃO SEXUAL É CRIME – PRATICAR 
ATO LIBIDINOSO CONTRA ALGUÉM (SEM QUE A 
PESSOA CONCORDE) PARA SATISFAZER A 
PRÓPRIA LASCÍVIA OU A DE TERCEIRO: PENA DE 
RECLUSÃO DE UM A CINCO ANOS – ART. 215-A – 
CÓDIGO PENAL. 

 
Quem presenciar ou for vítima de importunação 
sexual pode denunciar pelo Ligue 180 – Central 
de Atendimento à Mulher, chamar a Guarda 
Municipal de sua cidade ou a Polícia Militar, 
ligando 190.” 

 
Parágrafo único. A placa ou o cartaz deve ser 
afixado em local visível e de fácil localização: 

 
I - em áreas de circulação de passageiros nos 
terminais; 

 
II - nos balcões de comercialização dos bilhetes 
de transporte público; 

 
III - no interior dos veículos de transporte 
público. 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 05 de 
maio de 2022.  

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

LEI Nº 11.605 
 

Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de o Poder 
Executivo Estadual manter a 
temperatura adequada na 
climatização das salas de aula 
nas unidades de ensino 
público no Estado do Espírito 
Santo, conforme especifica. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual obrigado 
a manter a temperatura adequada na 
climatização das salas de aula nas unidades de 
ensino público no Estado do Espírito Santo 
dentro de padrões ideais para os locais que 
demandem atividades de dispêndio intelectual e 
de atenção constantes. 
 
Parágrafo único. A temperatura ambiente no 
interior das salas de aula, a que se refere o 
caput deste artigo, deverá ser mantida entre 
20ºC (vinte graus Celsius) e 23ºC (vinte e três 
graus Celsius). 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 05 de 
maio de 2022.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2256 
 

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

TORNAR INSUBSISTENTE, o Ato nº 2218, 
publicado em 28/04/2022, que exonerou DAVI 
SANTOS BARROS, do cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2257 

 
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, PAULO ROBERTO TORRES, do 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2258 

 
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, GUILHERME PORTO 
RODRIGUES, do cargo em comissão de Adjunto 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, do gabinete do Deputado 
Marcos Madureira, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
220592/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2259 

 
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, PAULO ROBERTO TORRES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2260 

 
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, EFRAIM SILVA GAMA, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
no gabinete do Deputado Marcos Madureira, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 220593/2022. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2261 

 

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

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 31/03/2022, de acordo com art. 106 da 
Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ANGELO 
MOREIRA DA SILVA, matrícula nº 202497, 
Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar – ADGRP, referente aos períodos 
de 06/04/1998 a 05/01/2003 e 01/01/2022 a 
30/03/2022. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 

de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2262 

 

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 5690/2022, requerimento de 
auxílio-saúde nº 53/2022, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora ADRIENE 
GONÇALVES CORREA, matrícula º 210532, 
ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar - 
ADGRP. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2263 
 

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 5114/2022, requerimento de 
auxílio-saúde nº 44/2022, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora 
CRISTIANE FREITAS PEREIRA BORGES, matrícula 
nº 210542, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria - AJS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2264 
 

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 6291/2022, requerimento de 
auxílio-saúde nº 57/2022, resolve:  
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CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora 
THAYSLINE OVANI APELFELER, matrícula º 
209587, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Sênior da Secretaria - ASS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DA DIREÇÃO-GERAL E DA 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 1894 

 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor WANDERLÂNIO ALVES LORETE, 
matrícula 200705, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 02 (dois) dias, com início 
em 27/04/2022 e final em 28/04/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

02 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1895 

 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora ROSEANE COSME MATOS, matrícula 
201259, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (hum) dia em 28/04/2022, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
02 de maio de 2022. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1896 

 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora PATRÍCIA LIMA PIMENTEL CRISTO, 
matrícula 200734, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia, em 
27/04/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
02 de maio de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1897 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora FABIANA DA ROCHA GUEDES 
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BARCELLOS, matrícula 210335, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 
(hum) dia, em 29/04/2022, com base nas 
informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

02 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1898 

 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor CARLOS ROBERTO LOPES DE ÂNGELO, 
matrícula 203281, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia, em 
29/04/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
02 de maio de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1899 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora CLARA MARIA ZUCARATO DIAS DE 

AMORIM, matrícula 201224, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 
(hum) dia, em 29/04/2022, com base nas 
informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
02 de maio de 2022. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1900 

 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora CRISTINA ERCELINA VICTOR DIAS, 
matrícula 201626, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia, em 
29/04/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
02 de maio de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1901 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora VITÓRIA REIS COUTINHO DE 
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ALMEIDA, matrícula 209420, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 
(hum) dia, em 02/05/2022, com base nas 
informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
03 de maio de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1902 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora LUCIANA PUPPIN, matrícula 035342, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 03 
(três) dias com início em 02/05/2022 e final em 
04/05/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
03 de maio de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1903 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora ADRIANE SPERANCINI MARTINS, 

matrícula 200709, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia em 
28/04/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
03 de maio de 2022. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1904 

 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor RENATO PASSOS PONTINI, matrícula 
209509, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 02 (dois) dias com início em 
28/04/2022 e final em 29/04/2022, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
03 de maio de 2022. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1905 

 

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

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
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Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidad
e de dias 

208329-01 

ANNA 
NICOLLE 
EXPOSITO 
NUNES 

2021 
05/12/2022 

a 
19/12/2022 

24/05/2023 
a 

07/06/2023 
15(quinze) 

201226-01 
EDSON 
MOREIRA 
FERREIRA 

2021 
02/05/2022 

a 
31/05/2022 

09/05/2022 
a 

23/05/2022 
de 

25/07/2022 
a 

08/08/2022 

30(trinta) 

201426-01 
FABIANO 
BUROCK 
FREICHO 

2022 
17/07/2023 

a 
31/07/2023 

24/05/2022 
a 

07/06/2022 
15(quinze) 

208333-02 
FLAVIA 
KARINA 
GALVAO 

2022 
01/09/2022 

a 
30/09/2022 

01/08/2022 
a 

30/08/2022 
30(trinta) 

208323-01 

SABRINA 
GUIMARAES 
AGUIAR 
MACHADO 

2022 
16/05/2022 

a 
30/05/2022 

23/06/2022 
a 

07/07/2022 
15(quinze) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

04 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1906 

 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora FLÁVIA SALGADO CINTRA GIL, 
matrícula 210447, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 142, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 02 (dois) dias, com início 
em 02/05/2022 e final em 03/05/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

03 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 1907 
 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora EMANUELLE FERREIRA ALMENARA, 
matrícula 209114, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia, em 
29/04/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
03 de maio de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1908 

 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora GEDEVANE NASCIMENTO DE SOUZA, 
matrícula 208552, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 10 (dez) dias, com início 
em 02/05/2022 e final em 11/05/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
03 de maio de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
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ATOS DA SUBDIREÇÃO-GERAL 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO nº 040/2022 REFERENTE 

AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022  
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 040/2022, conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATADA: PLUGAR SISTEMA DE AUDIO 
LTDA. 

 

CNPJ: 25.346.582/0001-93 
 

OBJETO: aquisição de microfones profissionais 
de lapela com fio P2, microfones profissionais 
de mão com fio e cabos de áudios e conectores 
de uso profissionais para padrão broadcast. 
(lote 01). 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 

 

Valor: R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais). 
 

PROCESSO: 211601. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
05 de maio de 2022. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  

 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO nº 041/2022 REFERENTE 

AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022  
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 041/2022, conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATADA: PLUSVISION COMERCIAL EIRELI. 
 

CNPJ: 38.177.087/0001-40. 

OBJETO: aquisição de microfones profissionais 
de lapela com fio P2, microfones profissionais 
de mão com fio e cabos de áudios e conectores 
de uso profissionais para padrão broadcast. 
(lote 02). 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 

 

Valor: R$ 2.465,00 (dois mil, quatrocentos e 
sessenta e cinco reais). 

 

PROCESSO: 211601. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
05 de maio de 2022. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  

 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO nº 037/2022 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 037/2022, conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATADA: JUCIMAR ALVES RIBEIRO 
COMÉRCIO DE GÁS LTDA. 

 

CNPJ: 01.721.454/0001-14. 
 

OBJETO: Fornecimento de água mineral sem 
gás, acondicionada em garrafão de 20 litros. 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 

 

Valor: R$ 4.517,50 (quatro mil, quinhentos e 
dezessete reais e cinquenta centavos). 

 

PROCESSO: 211893. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
05 de maio de 2022. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  
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ATOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 06.05.2022 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem 
Especial: Tropeirismo 

00h45 Parlamento Brasil Comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna 

01h45 Reunião ordinária  Comissão de Meio Ambiente  

02h45 Sessão solene  Homenagem ao Dia do Padre 

05h05 Reunião extraordinária  CPI das Licenças  

07h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem 
Especial: Racismo 

07h30 Dia de Campo na TV Conheça a produção de sementes de milho orgânico BRS Caimbé 
que não utiliza insumos químicos nem agrotóxicos. 

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

movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 
09h00 Reunião extraordinária  CPI das Licenças  

10h55 Reunião ordinária  Comissão de Finanças 

12h00 Com a Palavra Cinco vezes deputado estadual e vice-presidente da Assembleia 
Legislativa, Marcelo Santos /Podemos é o entrevistado do 
programa Com a Palavra desta semana. As demandas de 
Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Estado são foco da 
abordagem do parlamentar. Ele também destaca questões 
primordiais para a recuperação econômica com os problemas 
trazidos pela pandemia, como o equilíbrio das contas do estado e 
a segurança jurídica para atrair novos investidores. Santos explica 
ainda como o Estado precisa se preparar para iniciar a exploração 
das jazidas de Sal-gema na região Norte. 

12h30 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. A educadora 
financeira Mirna Borges dá dicas de como organizar as finanças e 
conseguir se livrar das dívidas e da inadimplência. 

13h00 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa 
Nova e MPB. Sua história está registrada na biografia "O piano e 
seu conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia 
Ferreira.  

13h30 Sabores Uai, sô, mas comer é bom demais! E neste programa Sabores 
Comida Mineira você vai conhecer as características de parte da 
vasta culinária de Minas Gerais, sempre com muita fartura, 
tempero e afeto! Tivemos a participação especial de vários 
mineirinhos que moram em terras capixabas, e fomos a uma 
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mercearia que só tem produtos das Minas. Delicie-se! 

14h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem 
Especial: Racismo 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

15h00 Tribunal de Contas do ES Trabalhos do Tribunal de Contas do ES 

18h00 Com a Palavra Cinco vezes deputado estadual e vice-presidente da Assembleia 
Legislativa, Marcelo Santos /Podemos é o entrevistado do 
programa Com a Palavra desta semana. As demandas de 
Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Estado são foco da 
abordagem do parlamentar. Ele também destaca questões 
primordiais para a recuperação econômica com os problemas 
trazidos pela pandemia, como o equilíbrio das contas do estado e 
a segurança jurídica para atrair novos investidores. Santos explica 
ainda como o Estado precisa se preparar para iniciar a exploração 
das jazidas de Sal-gema na região Norte. 

18h30 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa 
Nova e MPB. Sua história está registrada na biografia "O piano e 
seu conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia 
Ferreira.  

19h00 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. A educadora 
financeira Mirna Borges dá dicas de como organizar as finanças e 
conseguir se livrar das dívidas e da inadimplência. 

19h30 Sabores Uai, sô, mas comer é bom demais! E neste programa Sabores 
Comida Mineira você vai conhecer as características de parte da 
vasta culinária de Minas Gerais, sempre com muita fartura, 
tempero e afeto! Tivemos a participação especial de vários 
mineirinhos que moram em terras capixabas, e fomos a uma 
mercearia que só tem produtos das Minas. Delicie-se! 

20h00 Parlamento Brasil Comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna 

20h30 Dia de Campo na TV Conheça a produção de sementes de milho orgânico BRS Caimbé 
que não utiliza insumos químicos nem agrotóxicos. 

21h00 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa 
Nova e MPB. Sua história está registrada na biografia "O piano e 
seu conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia 
Ferreira.  

21h30 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 
22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Cinco vezes deputado estadual e vice-presidente da Assembleia 
Legislativa, Marcelo Santos /Podemos é o entrevistado do 
programa Com a Palavra desta semana. As demandas de 
Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Estado são foco da 
abordagem do parlamentar. Ele também destaca questões 
primordiais para a recuperação econômica com os problemas 
trazidos pela pandemia, como o equilíbrio das contas do estado e 
a segurança jurídica para atrair novos investidores. Santos explica 
ainda como o Estado precisa se preparar para iniciar a exploração 
das jazidas de Sal-gema na região Norte. 

22h45 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. A educadora 
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financeira Mirna Borges dá dicas de como organizar as finanças e 
conseguir se livrar das dívidas e da inadimplência. 

23h15 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa 
Nova e MPB. Sua história está registrada na biografia "O piano e 
seu conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia 
Ferreira.  

23h45 Sabores Uai, sô, mas comer é bom demais! E neste programa Sabores 
Comida Mineira você vai conhecer as características de parte da 
vasta culinária de Minas Gerais, sempre com muita fartura, 
tempero e afeto! Tivemos a participação especial de vários 
mineirinhos que moram em terras capixabas, e fomos a uma 
mercearia que só tem produtos das Minas. Delicie-se! 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 

• SÁBADO - 07.05.2022 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem 
Especial: Racismo 

00h45 Parlamento Brasil O programa dessa semana aborda as questões das mulheres no 
Parlamento 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião extraordinária  CPI das Licenças  

03h45 Audiência pública da Comissão 
de Cidadania 

Policiais Antifacistas e a Perseguição Política: Paz sem Voz é 
Medo 

05h35 Reunião híbrida da frente 
parlamentar  

Defesa dos Direitos e Garantias das Crianças e dos Adolescentes 

07h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem 
Especial: Quilombolas 

08h00 Panorama Telejornal com 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 Audiência pública da Comissão 
de Cidadania  

Empregabilidade Trans 

11h00 Reunião Ordinária  Comissão de Meio Ambiente  

12h00 Com a Palavra Natural de Cachoeiro de Itapemirim, 59 anos, formado em 
ciências Agrícolas e em Teologia, pós-graduado em Metodologia 
do Ensino Superior e mestre em Ciências da Educação, Deputado 
pastor Marcos Mansur é o convidado do Com a Palavra. O 
parlamentar, que tem a experiência de dois mandatos de 
vereador e três de deputado estadual, fala sobre agricultura 
familiar, igualdade racial, cooperativismo, dentre outros 
assuntos.  

12h30 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
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financeiro Marcel Lima fala da importância de manter uma 
reserva de emergência para momentos de imprevistos e dá dicas 
de como guardar dinheiro. 

13h00 Dedo de Prosa Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido e feliz, que 
vai viver uma grande aventura. O 'Riso do Chico' é um livro para 
crianças - e adultos também, por que não? - que ensina de forma 
didática sobre amizade e lealdade. Foi escrito por Lucas Albani e 
ilustrado pelo seu irmão, Luan Albani. Vocês vão se encantar com 
a história desse palhaço e do melhor amigo dele. 

13h30 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. 

14h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem 
Especial: Quilombolas 

15h00 Audiência da Comissão de 
Saúde  

Prestação de Contas 

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 Parlamento Brasil O programa dessa semana aborda as questões das mulheres no 
Parlamento 

20h30 Dia de Campo na TV No Dia de Campo na TV de hoje você vai conhecer como os 
Drones estão sendo utilizados para monitorar as lavouras, 
utilizados como uma importante ferramenta para a Agricultura 
de Precisão. 

21h00 Dedo de Prosa Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido e feliz, que 
vai viver uma grande aventura. O 'Riso do Chico' é um livro para 
crianças - e adultos também, por que não? - que ensina de forma 
didática sobre amizade e lealdade. Foi escrito por Lucas Albani e 
ilustrado pelo seu irmão, Luan Albani. Vocês vão se encantar com 
a história desse palhaço e do melhor amigo dele. 

21h30 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

22h00 Panorama Telejornal com notícias do Legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Natural de Cachoeiro de Itapemirim, 59 anos, formado em 
ciências Agrícolas e em Teologia, pós-graduado em Metodologia 
do Ensino Superior e mestre em Ciências da Educação, Deputado 
pastor Marcos Mansur é o convidado do Com a Palavra. O 
parlamentar, que tem a experiência de dois mandatos de 
vereador e três de deputado estadual, fala sobre agricultura 
familiar, igualdade racial, cooperativismo, dentre outros 
assuntos.  

22h45 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima fala da importância de manter uma 
reserva de emergência para momentos de imprevistos e dá dicas 
de como guardar dinheiro. 

23h15 Dedo de Prosa Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido e feliz, que 
vai viver uma grande aventura. O 'Riso do Chico' é um livro para 
crianças - e adultos também, por que não? - que ensina de forma 
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didática sobre amizade e lealdade. Foi escrito por Lucas Albani e 
ilustrado pelo seu irmão, Luan Albani. Vocês vão se encantar com 
a história desse palhaço e do melhor amigo dele. 

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. 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 

• DOMINGO - 08.05.2022 • 

 

HORA  PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem 
Especial: Quilombolas 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Audiência da Comissão de 
Saúde  

Prestação de Contas 

06h25 Reunião ordinária virtual  Comissão de Finanças 

07h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem 
Especial Mármore e Granito: o Preço da Riqueza 

07h30 Dia de Campo na TV Saiba como é produzida uma farinha nutritiva a partir da 
banana da terra verde 

08h00 Panorama Telejornal com notícias do Legislativo capixaba  

08h30 A Grande Reportagem Vários rótulos estão associados ao Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), condição que costuma afetar as habilidades de 
comunicação e interação social. A Grande Reportagem aborda, 
sob a perspectiva de autistas e seus familiares, especialistas e 
militantes da área, os anseios, avanços e desafios para quem 
vive com essa condição. 

09h00 Reunião da frente 
parlamentar  

Defesa da Saúde Mental 

11h10 Reunião ordinária Comissão de Cooperativismo 

12h00 Com a Palavra O deputado Delegado Danilo Bahiense/PL é o convidado desta 
edição. Oriundo dos quadros da Polícia Civil, ele está seu 
primeiro mandato na Assembleia Legislativa e destaca a área 
de segurança pública como a sua principal bandeira no 
Parlamento. 

12h30 Conta pra Gente O Conta pra Gente dá continuidade ao tema Inflação com o 
professor de economia Gercione Dionizio Silva. Ele explica o 
papel do governo no controle da inflação. 

13h00 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre 
eles, as relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em 
“Labirinto Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e 
cheias de sensibilidade. 

13h30 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 
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petiscos, bebidas e guloseimas degustados enquanto se curte 
aquela praia - e os cuidados que devemos ter com as nossas 
escolhas. 

14h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem 
Especial Mármore e Granito: o Preço da Riqueza 

14h30  Panorama Telejornal com notícias do Legislativo capixaba  

14h45 Reunião extraordinária  CPI das Licenças  

16h45 Reunião ordinária  Comissão de Finanças 

18h00 A Grande Reportagem Vários rótulos estão associados ao Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), condição que costuma afetar as habilidades de 
comunicação e interação social. A Grande Reportagem aborda, 
sob a perspectiva de autistas e seus familiares, especialistas e 
militantes da área, os anseios, avanços e desafios para quem 
vive com essa condição. 

18h30 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre 
eles, as relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em 
“Labirinto Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e 
cheias de sensibilidade. 

19h00 Sessão solene  Homenagem aos Profissionais de Saúde e Segurança do 
Trabalho  

20h00 Parlamento Brasil Veja uma reportagem sobre migração venezuelana 

20h30 Dia de Campo na TV Saiba como é produzida uma farinha nutritiva a partir da 
banana da terra verde 

21h00 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre 
eles, as relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em 
“Labirinto Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e 
cheias de sensibilidade. 

21h30 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

22h00 Panorama Telejornal com notícias do Legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra O deputado Delegado Danilo Bahiense/PL é o convidado desta 
edição. Oriundo dos quadros da Polícia Civil, ele está seu 
primeiro mandato na Assembleia Legislativa e destaca a área 
de segurança pública como a sua principal bandeira no 
Parlamento. 

22h45 Conta pra Gente O Conta pra Gente dá continuidade ao tema Inflação com o 
professor de economia Gercione Dionizio Silva. Ele explica o 
papel do governo no controle da inflação. 

23h15 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, 
as relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de 
sensibilidade. 

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: (V) – Ao Vivo 
 

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

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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, 06 de maio de 2022 Diário do Poder Legislativo - 27 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022.  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (GABRIEL 
FRAGA MARINHO DA FONSECA) – Senhoras e 
senhores, deputado presente, autoridades 
presentes, um bom dia. 

É com satisfação que o excelentíssimo 
senhor presidente da Comissão de Saúde e 
Saneamento desta augusta Casa de Leis, o 
deputado estadual Doutor Hércules, os recebe 
para esta audiência pública de prestação de 
contas dos trabalhos realizados pela Secretaria 
de Estado da Saúde, do terceiro quadrimestre 
do ano de 2021, que será apresentada pelo 
senhor Nésio Fernandes de Medeiros Júnior, em 
conformidade com o disposto no § 5.º, do art. 
36, da Lei Complementar n.º 141/2012. 

Já se encontra presente à Mesa o 
excelentíssimo presidente da Comissão de 
Saúde e Saneamento desta augusta Casa de 
Leis, o deputado estadual Doutor Hércules, e é 
convidado a compor a Mesa o excelentíssimo 
secretário de Estado da Saúde, doutor Nésio 
Fernandes de Medeiros Junior. Por favor, doutor 
Nésio. (Pausa) 
 

  (Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 
 

É convidada a compor a Mesa a 
promotora de Justiça e dirigente do Centro de 
Apoio Operacional de Implementação das 
Políticas de Saúde do Ministério Público, da 
Caops, doutora Inês Thomé Poldi Taddei. 
(Pausa) 

 
 (Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 
 
É convidado a compor a Mesa ele, que é 

membro efetivo e vice-presidente da Comissão 

de Saúde e Saneamento da Assembleia 
Legislativa, o deputado Dr. Emílio Mameri. 
(Pausa) 

 
 (Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 
 
É convidado a compor a Mesa o vice-

presidente da Federação das Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos do Estado do Espírito 
Santo, senhor padre Evaldo Praça Ferreira. 
(Pausa) 

 
 (Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 
 
É convidado também a compor a Mesa o 

ilustríssimo superintendente estadual do 
Ministério da Saúde, senhor Bartolomeu 
Martins Lima. (Pausa) 

 
 (Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 
 
Convido para compor a Mesa o 

presidente da Comissão de Saúde da Ordem dos 
Advogados do Brasil, seção Espírito Santo, e 
membro consultor da Comissão Especial de 
Bioética e Biodireito do Conselho Federal da 
OAB, doutor Marcus Luiz Moreira Tourinho. 
(Pausa) 

 
 (Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 
 
É convidado a compor a Mesa 

representando o Conselho Estadual de Saúde, o 
conselheiro Márcio Romanha. (Pausa) 

 
 (Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 
 
Convidamos para fazer parte da Mesa a 

presidente do Conselho Regional de 
Odontologia do Espírito Santo, doutora Luzimar 
Gomes de Oliveira Pinheiro. (Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa a referida 

convidada) 
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É convidado a compor a Mesa o 
coordenador do Núcleo Otacílio Coser, senhor 
Carlos Ajur. (Pausa) 

O Núcleo Otacílio Coser é um núcleo de 
apoio às organizações da sociedade civil. Muito 
obrigado pela presença, Carlos Ajur. 

 
(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 
 Lembrando que hoje é dia de prestação 

de contas do terceiro quadrimestre do ano de 
2021, da Secretaria Estadual de Saúde. 

Convidamos todos para, neste momento, 
em posição respeitosa, ouvirmos a execução do 
Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, o Hino 
do Estado do Espírito Santo. 

 
(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (GABRIEL 
FRAGA MARINHO DA FONSECA) – Gostaria de 
registrar e agradecer a presença do 
subsecretário de Estado da Saúde, doutor Luiz 
Carlos Reblin; do doutor José Tadeu Marino; de 
Rodrigo Rodrigues, diretor do Lacen; de 
Alexandre Fraga, também do Conselho. 
 A partir deste momento, passo a palavra, 
para a condução dos trabalhos, ao 
excelentíssimo deputado estadual, presidente 
da Comissão de Saúde, Doutor Hércules. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Bom dia a todos. 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento para a audiência pública de 
prestação de contas dos trabalhos realizados 
pela Secretaria de Estado da Saúde, do 3.º 
quadrimestre de 2021, pelo excelentíssimo 
senhor doutor Nésio Fernandes de Medeiros 
Junior, em conformidade com o disposto no 
parágrafo 5.º, do art. 36, da Lei Complementar 
n.º 141/2012. 
 Vou passar a palavra para o doutor 
Nésio, para ele começar a fazer a prestação de 
contas, e vou explicar para quem não está 
acostumado assistir à prestação de contas, que 

o secretário vai falar; depois o Dr. Emílio vai 
falar, que é membro efetivo da comissão; e, 
depois, ceder a palavra para a Mesa. 
  A doutora Inês deverá falar depois de 
tudo. Assim que ela gosta de falar, não é, 
doutora Inês? Ouvir todos para a senhora falar 
depois. E depois, a gente passará a palavra para 
quem estiver e quiser fazer algum 
questionamento. 
 
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Bom dia a todas e a todos; querido 
deputado Hércules. 
 Depois de três anos, deputado Hércules, 
posso tomar a liberdade de chamá-lo de amigo. 
Tenho um respeito gigantesco pelo senhor, pela 
sua trajetória muito consolidada aqui neste 
estado, nesta Casa, e quero me colocar à 
disposição do senhor. Sempre conte comigo! As 
portas da Secretaria, da minha vida como um 
militante do SUS, como médico, estão sempre 
abertas para dialogar com o senhor. 
  Deputado Emílio Mameri, muito nos 
honra a sua presença, aqui, hoje; colega médico 
também, que tem tido uma posição, uma 
atuação destacada e muito serena em todos os 
temas da política do estado e muito além da 
saúde. E acho que esta Casa, tendo médicos 
como os senhores, eleitos pelo povo, só se 
enriquece cada vez mais. E faço votos para que 
a participação de trabalhadores da Saúde como 
os senhores permaneça nesta Casa e que vocês 
tenham muito êxito, ao longo deste ano ainda, 
em todas as construções. 
 Padre Evaldo, que aqui representa a 
Sehofes também, novamente peço a sua 
benção, aqui sempre presente; Bartolomeu 
Martins, nosso superintendente do Ministério 
da Saúde, meus cumprimentos; Doutor Marcus 
Luiz Moreira Tourinho, presidente da Comissão 
de Saúde da OAB do Espírito Santo, nossos 
cumprimentos; Márcio Romanha, companheiro 
conselheiro de Saúde; doutora Luzimar Gomes, 
presidente do Conselho Regional de 
Odontologia, também presente; e Carlos Ajur, 
coordenador do Núcleo Otacílio Coser.  
 Quero cumprimentar, também, todos os 
trabalhadores da Secretaria de Estado da Saúde, 
demais companheiros e pessoas que nos 
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acompanham, também, pelas redes sociais, pela 
televisão. Quero entregar a todos vocês um 
abraço muito grande do governador Renato 
Casagrande, que, por mandato popular, por 
determinação das urnas, conduziu e liderou o 
nosso estado durante todo esse processo.  
 Não citei a doutora Inês, faltou aqui. 
Doutora Inês, nosso cumprimento, também 
nosso respeito à sua presença.  

E, entregando aqui o abraço do nosso 
governador Casagrande, que teve a 
incumbência de liderar o nosso estado durante 
o pior momento da saúde pública na história do 
SUS e do nosso país. De fato, vivemos uma 
situação totalmente nova e que desafiou todos 
os sistemas políticos e sociais e revelou, de cada 
processo político, deputado Hércules, o seu 
melhor e o seu pior. Durante a pandemia, de 
fato, pudemos ver como cada força viva da 
sociedade expressou, ou a sua tentativa de 
coesão, de paz, de entendimento, de grandes 
movimentos em torno do enfrentamento ao 
inimigo em comum e àquelas forças que 
trataram de estimular o ódio, a desconfiança, a 
mentira, a desinformação. E acredito que o 
Espírito Santo, com seus poderes, o Espírito 
Santo com a sua classe trabalhadora, com a sua 
classe política, com as suas instituições, 
conseguiu dar um grande exemplo ao país 
inteiro. Tenho alguns amigos militares das 
Forças Armadas e outro dia comentava que 
valeria a pena estudar em detalhe as 
instituições de todos os estados do Brasil, dos 
poderes, as principais instituições da sociedade 
e as instituições nacionais, e ver quais as 
experiências em instituições consolidadas ao 
longo da história.  

Tenho um respeito muito grande pela 
experiência capixaba, pela história do estado da 
República aqui no Espírito Santo. Temos um 
estado extremamente civilizado, moderno, 
arrojado; as instituições neste momento estão 
mais fortalecidas do que antes da pandemia. 
Temos uma relação, doutora Inês, com o 
sistema de Justiça, com esta Casa de Leis, com a 
bancada federal, com as principais forças vivas 
da vida econômica do estado, muito 
republicana, muito desarmada, sem 
beligerâncias. 

 Você pode avaliar a própria composição 
das instituições e os principais atores políticos 
da sociedade capixaba e você vai perceber que 
se trata de pessoas que, na agenda dos 
costumes, nas agendas civilizatórias, são 
instituições de pessoas muito liberais, muito 
avançadas. E isso, de fato, traz para o nosso 
estado algumas características que, quando 
gente vem fazer a gestão do Sistema Único de 
Saúde, a gente encontra um ambiente 
institucional positivo, um ambiente institucional 
onde o SUS, como a principal política pública de 
promoção de justiça social, em minha opinião, 
dentro da história do nosso país, encontra um 
ambiente positivo para poder se consolidar 
como experiência, também, na história da 
República do estado do Espírito Santo.  

Então, nesse sentido, nesse contexto, 
quero iniciar esse rito democrático, 
determinado pelas legislações estadual e 
federal, onde o gestor obrigatoriamente precisa, 
a cada quadrimestre, consolidar os dados, os 
indicadores, as políticas, os projetos, e 
apresenta-los junto à Casa de Leis. E aqui existe 
um rito que poucas pessoas acabam 
percebendo: existe uma taquigrafia, existe uma 
digitalização, uma documentação de tudo aquilo 
que se pronuncia nesta tribuna. Isso é 
importante, porque quando a gente for pensar 
em avaliar a história das instituições, vamos 
precisar reconhecer que a documentação que 
existe nessa Casa de Leis se constitui numa das 
principais documentações capazes de permitir 
que a gente consiga avaliar com profundidade a 
história das instituições e das lutas do povo. 
Então, é importante valorizar esse espaço, 
enriquecer a apresentação com elementos 
suficientes para que possam, inclusive, ser 
documentados, além de serem apresentados na 
sociedade.  

Sou muito orgulhoso de participar da 
gestão do governador Renato Casagrande e ser 
um trabalhador do Sistema Único de Saúde, um 
médico com consciência de classe do projeto 
que nos representa e de fazer parte das pessoas 
que hoje vejo aqui representadas, dos 
trabalhadores, dessa equipe maravilhosa que 
tenho na Secretaria de Estado da Saúde. Nós 
temos a consciência clara que nenhum homem 
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sozinho é capaz de fazer tudo e liderar todo um 
processo e grandes movimentos complexos. É 
necessário ser movimento, é necessário ser 
conjunto, e tenho um reconhecimento muito 
grande a toda equipe que aqui hoje está 
representada, a quem peço uma salva de 
palmas e peço um reconhecimento em nome de 
todos os trabalhadores do SUS capixaba. 
(Palmas) 

   
  (São exibidas as imagens 
simultaneamente ao pronunciamento)  
 
 Dentro da prestação de contas, nós 
temos então hoje a incumbência de tratar do 
último quadrimestre do ano passado, onde, 
além de consolidar os dados de um 
quadrimestre, nós também vamos apresentar o 
acumulado do ano e alguns elementos dos 
movimentos que aconteceram no Estado do 
Espírito Santo, desde 2019 até os dias de hoje. 
 Então, a primeira parte da apresentação 
se divide em elementos obrigatórios da 
prestação de contas, ligados a indicadores de 
produção, de financiamento, de auditorias, e 
depois também um componente da 
apresentação do curso do filme da trajetória da 
gestão da saúde pública do Estado nesse 
período. 
 No tema do financiamento, nós podemos 
identificar que o Estado do Espírito Santo 
permanece sendo um dos Estados do Brasil que 
mais investe, tanto per capita em saúde pública, 
como também em um investimento 
proporcional de recursos próprios em ações e 
serviços públicos de saúde. 
 Nós alcançamos, no terceiro 
quadrimestre do ano passado, 14,51% de 
recursos próprios aplicados em saúde, em um 
contexto em que o mínimo constitucional 
representa doze por cento de recursos aplicados 
em saúde e que a média dos Estados brasileiros 
varia entre doze e treze por cento. 
 Historicamente, o Espírito Santo aplicava 
dezessete, dezoito por cento de recursos 
próprios em saúde, e nós tivemos uma redução 
ao longo dos últimos anos, doutora Inês, do 
percentual, mas um aumento gigantesco físico 
dos valores totais em recursos financeiros.  

 Isso tem relação com dois movimentos: a 
relação com o movimento da melhoria do 
desempenho econômico do estado, na medida 
em que a atividade econômica do estado, a 
economia cresce, se incrementam as receitas, e 
a gente consegue ter um percentual físico-
financeiro incrementado com uma proporção 
menor do total de recursos arrecadados do 
Estado. Isso aconteceu no Estado do Espírito 
Santo graças à boa gestão do Governo do 
Estado, que tem garantido elementos 
suficientes para o desenvolvimento e o 
equilíbrio das receitas públicas. 
 Ao mesmo tempo, houve também, 
durante a pandemia, principalmente nos anos 
de 2020 e 2021, um incremento da participação 
federal no financiamento das ações e serviços 
públicos de saúde com os recursos derivados do 
apoio ao enfrentamento à pandemia. Isso, claro, 
também incrementou o financiamento do 
sistema e aumentou a participação do Governo 
Federal no financiamento do SUS, no entanto, 
ainda em patamares insuficientes e inferiores 
àquilo que deveria ser caracterizado o 
financiamento da saúde pública no país. 
 Nós tivemos, então, uma receita de 
impostos de quinze bilhões, 2,1 de recursos 
próprios aplicados, 14,51%, e uma despesa total 
em ações de serviço de saúde por habitante de 
novecentos e quarenta e quatro reais. Guardem 
esse número. Novecentos e quarenta e quatro 
reais por habitante aplicamos em ações de 
serviço público em saúde. 
 Recursos próprios: quinhentos e 
quarenta e quatro, Dr. Emílio Mameri. Total, 
novecentos e quarenta e quatro. Só próprios, 
quinhentos e quarenta e quatro.  

Quando nós avaliamos os outros 
Estados, nós percebemos o quê? Que o que os 
outros Estados aplicam em recursos totais de 
saúde, o Estado do Espírito Santo aplica só em 
recursos próprios. 
 Juntando recurso federal, estadual, todas 
as fontes de recursos do Estado de Minas 
Gerais, doutor Marcus, Minas Gerais gasta, no 
total per capita, novecentos e oitenta e quatro 
reais em saúde. O Estado do Espírito Santo, 
somente em recursos próprios, gasta 
quinhentos e quarenta e quatro. 
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 Quando eu considero recursos totais, 
nós estamos falando de novecentos e quarenta 
e quatro reais per capita aplicados em saúde. 
Nós estamos diante de um dado contábil que 
expressa a decisão e o peso que tem a execução 
das políticas públicas de saúde no Estado do 
Espírito Santo, no âmbito do Governo do 
Estado. 
 Existe uma outra característica que 
precisa ser destacada – eu quero pedir à equipe 
que nas próximas prestações volte com este 
dado aqui – que é comparar o que os 
municípios, no seu conjunto, gastam per capita 
em outros estados, e o que os municípios 
gastam per capita no estado do Espírito Santo. 
Nós somos o único estado da Região Sudeste 
onde o per capita dos municípios é muito menor 
do que o per capita estadual. Por regra, no 
conjunto do Sudeste a Saúde foi muito mais 
municipalizada e ela tem um protagonismo 
maior do gestor municipal do que nós temos no 
estado do Espírito Santo. E aí a participação da 
execução de recursos financeiros também, por 
ser um estado muito prestador de serviços, 
acaba tendo esse impacto.  

Eu tenho dito para os colegas da Sesa, 
desde o início da gestão, que a gente precisa 
pautar e encerrar alguns capítulos. Nós temos a 
única capital do Brasil que não tem UPA. Nós 
temos uma capital do Brasil onde os serviços de 
média complexidade vinculados à atenção 
materno infantil, parto de baixo risco, quem 
contrata é o Estado. Nós temos uma capital 
onde a contratualização com o Hospital das 
Clínicas, que em todo o Brasil é feita pelos 
municípios, gestão plena, é feita pelo Estado. 
Até três, quatro anos atrás, até ultrassom era 
feito no Estado, do município de Vitória.  

Eu estou usando Vitória só como um 
exemplo, só que essa regra se aplica também ao 
interior do estado do Espírito Santo. O Estado 
continua sendo, nas suas obrigações não 
constitucionais, não obrigações vinculadas às 
diretrizes de organização do SUS, porque as 
diretrizes do SUS focam na municipalização, na 
descentralização dos serviços, o Estado 
totipotente, todo poderoso, executor dos 
serviços. E isso implica, obrigatoriamente, numa 
participação financeira muito maior e 

desproporcional em comparação com qualquer 
outro estado do país.  

Nós entendemos que o município é um 
território muito bem delimitado e todo o 
município, ele tem bairro, ele tem rua, ele tem 
uma comunidade específica. Qual é o bairro do 
Governo do Estado? O Governo do Estado, a 
figura do Estado, é uma figura virtual. Ela não 
tem um território próprio. 

A figura do município tem um cotidiano 
com as demandas populares, com os 
movimentos de bairro, com as instituições 
religiosas, com as forças vivas que vivem lá na 
comunidade, com um grau de proximidade 
muito maior do que o Governo Estadual, o 
Governo Federal. E essa característica de 
proximidade faz com que, naturalmente, o 
município precise ser considerado o principal 
espaço do Estado da República, capaz de ser 
sensível, ter pressa e capacidade de 
operacionalização dos serviços de saúde. Todo e 
qualquer movimento que envolve o Governo 
Federal ou estados são movimentos de grandes 
blocos, são decisões que demoram seis, sete, 
oito meses, dois anos, três anos para se 
materializarem. Envolve uma engrenagem fiscal, 
econômica, legislativa, normativa, muito 
grande.  

Quando um gestor municipal decide 
fazer algo, em três semanas, um mês, ele está 
operando aquela decisão. Quando nós 
discutimos fazer qualquer movimento no 
âmbito do Estado, nós precisamos fazer um 
conjunto muito grande de combinações, de 
pactuações, de negociações, de alinhamento 
normativo. Então, a municipalização precisa ser 
perseguida. A municipalização não pode ser 
abandonada. E a ação consorciada, a ação 
intermunicipal da execução dos serviços do SUS 
precisa ser valorizada e reconhecida. Nós 
acreditamos que a Sesa precisa perder poder. A 

Sesa precisa perder poder! Nós precisamos 
fazer com que essa proximidade da 
comunidade e do povo ao SUS tenha o 
cotidiano do município. E o Estado, sim, pode 
participar de cofinanciamentos, de 
estruturações e de diversas ações que eu vou 
apresentar aqui ao longo da prestação de 
contas. 
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 No acumulado do ano passado gastamos 
14,51%. Comparando com os outros estados: 
Minas Gerais, 12,55%; São Paulo, 12,73; Rio de 
Janeiro, 12,03; Rio Grande do Norte, 12; e 
Paraíba, 12. Por que nós colocamos Rio Grande 
do Norte e Paraíba? Porque são estados que 
têm uma população semelhante à do Espírito 
Santo. Então, nós, por regra, nas próximas 
prestações de contas, vamos sempre trazer os 
dados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, por 
uma dimensão populacional, junto com a 
comparação do Sudeste.  

E aí nós podemos perceber o quê? Que 
no terceiro quadrimestre do ano passado 
acumulamos aí, ao longo dos três 
quadrimestres, uma participação de recursos 
estaduais na proporção de cinquenta e oito por 
cento de tudo aquilo que gastou no Sistema 
Único de Saúde sob gestão do Estado, cinquenta 
e oito por cento de recursos da fonte do 
Tesouro Estadual. Incrementou de vinte e três 
para vinte e nove por cento a participação 
federal, então, mesmo vivendo a pior pandemia 
da história do país, e o pior ano da pandemia, 
que foi ano passado, seis por cento de 
incremento somente da participação federal no 
financiamento das ações e serviços públicos de 
saúde.  

Esses dados são importantes porque a 
gente percebe que, em alguns momentos, 
quando se utiliza o espaço do Sistema Único de 
Saúde para debates ligados à polarização 
política, ao enfrentamento desnecessário 
daquela ideia de governadores e prefeitos 
contra qualquer outro líder do país, se utiliza 
com muita rapidez grandes números para dizer 
que foram enviados tantos bilhões, tanto de 
dinheiro, e nós não estamos aqui para dizer 
quem gastou em números totais e perguntar de 
onde sai esse dinheiro. Nós estamos prestando 
conta aqui de onde está o dinheiro de cinquenta 
e oito por cento de recursos próprios que o 
Governo do Estado aplica em saúde. 
 Nós celebramos que o Ministério da 
Saúde tenha incrementado a sua capacidade de 
financiamento ao SUS, ao longo dos anos da 
pandemia. Entendemos que perder quarenta 
bilhões de reais de financiamento ao SUS este 
ano em comparação ao ano passado é um 

prejuízo para o sistema de saúde. Porque esta é 
a diferença: quarenta bilhões de reais a menos 
no orçamento deste ano em comparação ao ano 
passado, no Governo Federal. 
 Então, problematizar de maneira técnica, 
responsável, é um movimento que a gente quer 
construir em todos os espaços dos quais o 
Governo do Estado participa, para que a gente 
consiga avançar em entendimentos, não só 
junto ao Governo Federal, mas também ao 
Congresso Nacional. Porque a Emenda 
Constitucional n.º 95 representa a inviabilização 
do desenvolvimento nacional. A Emenda 
Constitucional n.º 95, o teto de gastos, 
representa um absurdo que impede que tanto a 
infraestrutura do país seja desenvolvida quanto 
as políticas sociais sejam desenvolvidas e 
estabelece um limite constitucional ao 
desenvolvimento. Isso não é aceitável.  

A Emenda Constitucional n.º 95 precisa 
ser revista, e precisa ser revista imediatamente. 
Nós não podemos trabalhar com a perspectiva 
de um projeto de nação soberana desenvolvida 
e justa, ao longo dos próximos anos, tendo esse 
teto ainda vigente por mais de dez anos. 

Então, nós liquidamos 3,6 bilhões de 
reais, empenhamos 3,8 bilhões de reais no ano 
passado. Liquidamos 3,6 bilhões, doutor 
Marcos. Em 2019, se não me engano, foram 2,7 
bilhões. Quase um bilhão de reais a mais, num 
período de vinte e quatro meses, aplicados em 
saúde pública. 

Aqui, a composição da natureza de 
despesas. Você tem vinte por cento com 
despesa de pessoal, representando aí, de fato, 
uma contribuição da Secretaria de Estado da 
Saúde pelo modelo de governança e de 
execução dos serviços de saúde para o equilíbrio 
fiscal das contas públicas do Estado. Temos de 
despesas correntes, setenta e seis por cento; 
despesas de capital, 2,8%; e inversões 
financeiras, 0,3%, representando o total das 
despesas liquidadas. 

Então, acumulado da covid e não covid, 
nós podemos perceber aqui, das despesas gerais 
não covid, recursos federais em seiscentos e 
setenta milhões de reais, que isso diz respeito já 
a recursos que geram do teto MAC. Recursos 
que já vinham, aporte de recursos que era da 
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vida do sistema de saúde. E trezentos e noventa 
e quatro milhões de reais para recursos covid. 
Recursos próprios, 1,8 bilhões, e recursos covid, 
trezentos e quatro milhões do Governo do 
Estado. Gerando o total de 2,7 bi em ações não 
covid e novecentos e trinta e quatro milhões de 
reais em ações da covid-19 no ano passado. 
Imaginem o que é investir praticamente um 
bilhão de reais, meus colegas, no 
enfrentamento a uma única doença!  

Deputado Hércules, em fevereiro de 
2020, no final de fevereiro de 2020, teve um 
encontro do Consórcio Sul e Sudeste em Foz do 
Iguaçu. Nós queríamos construir um consórcio 
dos estados do Sul e Sudeste, que representam 
setenta por cento do PIB do Brasil, da 
população. Havia um movimento com o 
governador Doria, o Renato Casagrande, o 
governador de Minas, de criar essa articulação 
de grandes blocos dos estados do Sul e Sudeste. 
Em fevereiro. 

Naquela reunião, eu propus um 
documento do Fórum de Governadores e dos 
secretários de estado que estavam presentes, 
solicitando um bilhão de reais para enfrentar a 
pandemia e preparar os estados e municípios 
para o que poderia vir em março e abril. 
Naquele momento, até os técnicos que estavam 
lá, de diversas secretarias, muitos deles 
achavam que um bilhão de reais seria muito 
para pedir. No dia 02 de março, o Conass 
solicitou um bilhão de reais ao ministro 
Mandetta, naquela época. E, no ano passado, foi 
um bilhão de reais por mês só em leitos. No ano 
passado.  
 Nós nunca subestimamos o alcance e a 
dimensão que a pandemia poderia assumir 
neste estado! As leituras de cenários que nós 
fizemos e atualizamos, de tempo em tempo, 
sempre permitiram entender que poderia 
acontecer um cenário muito ruim e que ações 
eu poderia desenvolver para poder mitigar os 
impasses daquele cenário. Se não acontecesse 
aquele cenário, um cenário melhor, que ações 
eu poderia desenvolver? E isso nós temos 
documentado, doutora Inês, de todas as etapas 
da pandemia, neste estado.  
 Nas coletivas que nós desenvolvemos 
semanalmente, quase que durante toda a 

pandemia, nós apresentávamos esses dados, 
essas leituras e cenários. Isso foi fundamental 
para poder hoje dizer, em claro e bom tom, que 
o povo capixaba não foi pego desavisado em 
nenhum momento. E, quando nós tomamos 
decisões duras e difíceis, decisões que grandes 
líderes precisam tomar em momentos de muito 
conflito, foi porque nós tínhamos dados 
técnicos, nós tínhamos leituras de cenários que 
poderiam permitir que o Estado se preparasse 
de alguma maneira.  
 E por isso este Estado decidiu não 
construir hospital de campanha, por isso que 
este Estado decidiu – como a gente vai ver daqui 
a pouquinho – ter um legado de mais de mil 
leitos de enfermaria e de UTI hoje permanentes 
na rede estatal de saúde.  

Mil leitos, doutora Inês, mil e cem leitos 
são quase três Jaymes Santos Neves. Imagine 
construir três Jaymes Santos Neves em dois 
anos, padre Evaldo! Isso não é geração 
espontânea! Isso é uma mobilização 
administrativa da Secretaria de Administração, 
de Planejamento, de toda a estrutura da Sesa, 
envolvida em um cotidiano administrativo 
surreal de processos, de compras, de 
empenhos, de termos de referência, de notas 
técnicas e dimensionamentos. E isso precisa ser 
registrado!  
 Aqui, das receitas disponibilizadas. 
Então, repasses ao FES, da Sefaz, disponibilizado 
em 2020. Nós recebemos quatrocentos e 
sessenta e oito milhões. E é preciso deixar claro 
isso, gente: nós tivemos, não obstante 2021 ter 
sido um momento pior, o pior ano da pandemia, 
nós tivemos menos recursos que em 2020, do 
Governo Federal.  
 E quero aqui fazer um registro. Se não 
fossem as vacinas – eu falei isso ontem na CIT –, 
se não fossem as vacinas e a cobertura de 
vacinação que nós alcançamos em julho do ano 
passado, Dr. Emílio Mameri, a delta poderia ter 
provocado um estrago muito grande neste país! 
E que, se não fossem as coberturas vacinais que 
nós alcançamos em dezembro, a ômicron, em 
janeiro e fevereiro deste ano, poderia ter feito 
com que a soma total de óbitos da pandemia já 
tivesse passado de um milhão de mortos pelo 
SARS-CoV-2, em todo o solo brasileiro.  
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 Nós temos uma experiência virtuosa do 
Sistema Único de Saúde, que, com suas 
instituições, preparou-se, reuniu convicções e 
conseguiu incorporar elementos suficientes 
para poder proteger o povo brasileiro com 
vacinas. Porque foi com as vacinas e será com as 
vacinas que nós vamos derrotar a pandemia, 
será com as vacinas que nós vamos controlar a 
pandemia, e foi com leitos que nós resistimos, 
padre Evaldo! E aqui, a gente tratou de dar a 
melhor qualidade de leitos para o povo 
capixaba, inclusive, atendendo pessoas de 
outros estados, que colapsaram e viveram 
realidades dantescas.  
 Então, aqui nós temos as receitas 
vinculadas ao investimento, cento e nove 
milhões, aplicados em 20; cinquenta e cinco, em 
21; os dados, até do dia 16 de março deste ano, 
ligados à covid-19 somente. Despesas ligadas à 
covid-19.  

Então, nas despesas realizadas de 
custeio, em 2020, quatrocentos e dezoito 
milhões de reais; em 2021, setecentos e trinta e 
cinco milhões de reais. Já representando aqui 
também um investimento muito grande na área 
de vigilância, de laboratório de saúde pública, 
de outras ações que foram desenvolvidas em 20 
e que em 21 se consolidaram e alcançaram uma 
proporção muito grande.  
 Eu confesso a vocês: como médico, eu 
sempre achei muito difícil desenhar um cenário 
onde o teste de RT-PCR fosse utilizado – não é, 
Rodrigo? – em um cotidiano tão gigantesco de 
qualquer síndrome gripal! Um teste de RT-PCR, 
um exame padrão ouro de diagnóstico, mas 
extremamente caro, custoso, e que tem uma 
operação de logística, de coleta para cada 
exame de RT-PCR, doutora Inês, é um par de 
luvas. Se nós fizermos um milhão de testes de 
RT-PCR no estado é um milhão de par de luvas.  
 Como saúde pública, a gente nunca 
pensou que ia viver um momento em que faria 
teste RT-PCR, cinquenta mil testes por mês, por 
semana. Chegou a fazer dez mil testes por dia. 
Nossa capacidade, hoje, de produção no Lacen, 
de RT-PCR. Isso tudo representa recurso 
financeiro, decisão de política pública. 
 E as despesas realizadas com 
investimento. Isso. E aí no campo da produção 

assistencial, nós tivemos, então, um prejuízo 
muito grande da covid-19, porque ela, não 
somente desorganizou a economia, mas o vírus, 
ele desorganizava os serviços de saúde. 
 Doutor Marcos, no começo nós tínhamos 
um desconhecido. Em abril, maio de 2020, os 
municípios, praticamente, fecharam as unidades 
básicas de saúde, e todo mundo ficou lá 
preparado, esperando chegar o vírus. Houve um 
prejuízo no pré-natal, na puericultura, nos 
programas da atenção básica.  
 Já em no final de maio de 2020, em 
junho de 2020, a Secretaria Estadual da Saúde já 
documentou, notificou e disse aos municípios 
capixabas que era necessário retomar a 
plenitude do serviço de atenção básica do 
estado e a plenitude do serviço de alta e média 
complexidade ambulatorial. Só que essa 
retomada não conseguiu se dar, doutora Inês, 
na perspectiva da garantia do acesso pleno de 
coexistência do atendimento a outras 
condições, também, covid-19. Praticamente foi 
o Estado que conseguiu retomar grande parte 
dos seus movimentos e tivemos, aqui, como 
espécie a produção ambulatorial e hospitalar 
que, no âmbito do estado, nós recuperamos já a 
produção hospitalar e recuperamos a produção 
ambulatorial. No entanto, no âmbito dos 
municípios, ainda existe um prejuízo, Dr. Emílio 
Mameri, na retomada desses procedimentos.  
 A produção ambulatorial, também, tanto 
estadual quanto municipal, a maior mortalidade 
e a imunização. A morbidade hospitalar, nós 
identificamos aqui o impacto em gráficos, em 
números, daquilo que não é número nem é 
gráfico, são vidas.  
 Quando a gente avalia a redução das 
outras mortalidades, durante o período da 
pandemia, identificamos como a pandemia 
pegou em doenças infecciosas e parasitárias, o 
impacto em óbitos é algo... Mais de quatorze 
mil capixabas perderam a vida pela covid-19. 
 Lembro-me da expressão do governador 
Renato Casagrande cada vez que a gente batia 
um recorde temporal de óbitos pela pandemia. 
As ligações diurnas, noturnas, até de 
madrugada, querendo entender, indignado e 
não se conformando, em nenhum momento, 
com aqueles números. E, se existiu foi uma coisa 
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que o governador Casagrande sempre fez com a 
Secretaria de Estado da Saúde, foi questioná-la. 
Sempre o governador questionava se aquilo que 
a gente tinha decidido, se aquilo que estava 
encaminhado seria suficiente, se tinha 
qualidade, se estava diante do desafio que 
estava posto. 
 É muito bom ter um líder que dá um teto 
alto para as instituições e para a instituição do 
sistema de saúde. É muito bom porque a gente 
consegue aprender a ter humildade; a gente 
consegue aprender a poder questionar as 
nossas convicções e refletir se, de fato, elas 
foram ou serão suficientes. E esse 
questionamento, essa humildade, essa 
perspectiva de perceber risco que poderia ser 
maior do que estava sendo dimensionado, foi 
algo que acompanhou o cotidiano, o bastidor, 
toda a rotina administrativa deste Governo 
Estadual. 
  E aí se a gente consegue, hoje, não 
contar vinte mil mortos, não contar trinta mil 
mortos no estado do Espírito Santo, é porque 
houve uma preparação, uma capacidade de 
resposta que mitigou o impacto do vírus que 
mata.  
 E, aí, enquanto nós resistimos com leitos, 
enquanto não havia vacina, nós precisávamos 
entender que as medidas não farmacológicas 
seriam necessárias, que as máscaras seriam 
necessárias, que a pressa por vacina teria que 
ser a maior de todas, porque as vacinas são o 
principal instrumento de controle de qualquer 
doença infectocontagiosa.  

E controle é, por exemplo, poliomielite. 
Desde 1989 sem pólio, no Brasil. Mas por que é 
que a gente vacina todos os anos as crianças 
contra a pólio, Doutor Hércules? Por que é que 
a vacina da pólio é obrigatória? Está no 
calendário de vacinação? Mas tem trinta anos 
sem pólio? Mas por que, então? É porque é isto: 
porque vacina é controle! Vacina é prevenção! 
Não é aceitável que nenhuma sociedade 
civilizada, que tenha vacinas para doenças 
imunopreveníveis, alguma criança morra de 
doença imunoprevenível.  

Só que, durante a pandemia, nós 
vivemos um uma necessidade de responder 
àquele comportamento de onda, de desastre 

epidemiológico, onde as vacinas foram uma 
resposta de mitigação: Precisamos vacinar 
rápido, porque morrem muitas pessoas. Vacina 
rápido! E, aí, era aquela corrida.  

Eu lembro, no começo, o Ministério 
Público, Secont, Tribunal de Contas, todo 
mundo catando o fura-fila, né? Era uma briga 
gigantesca. E todo mundo com aquela 
percepção de risco, que tinha que vacinar 
rápido!  

Hoje nós temos condições de vacinar 
trinta mil pessoas por dia no estado do Espírito 
Santo, e somente dez mil pessoas estão 
procurando o serviço de saúde para se vacinar. 
Porque a percepção de risco ficou vinculada, 
Doutor Hércules, a contarmos milhares de 
mortes, todas as semanas, no Brasil. E as 
pessoas estão pensando que vacina é uma 
resposta, é aspirina de curva de pandemia.  

Vacina é controle! Ainda que o estado do 
Espírito Santo passe seis meses sem ter nenhum 
óbito pela covid-19, nós precisamos ter o 
esquema de vacinação da população atualizado, 
com a meta de noventa por cento! Isso é saúde 
pública, isso é medicina social, isso é saúde 
coletiva! Isso é responsabilidade do sistema de 
saúde com o povo, com o desenvolvimento 
nacional, com a vida!  

E parece que algumas narrativas que 
anunciam o fim da pandemia, algumas 
narrativas que anunciam que acabou, que 
outras agendas já assumem tudo, não estão 
entendendo que mais do que nunca, o controle 
é necessário! E, se nós não recuperarmos a 
capacidade de vacinação nos próximos cento e 
vinte dias, e tivermos noventa por cento da 
população com o esquema atualizado, nós 
podemos ter um segundo semestre de risco 
para a pandemia nosso país.  

Oito mil óbitos em 2021, por doenças 
infectocontagiosas. Como disse, foi o pior ano 
da pandemia.  

E, aqui, as coberturas vacinais. Aqui, a 
gente precisa fazer alguns registros.  

Nós sempre soubemos que entre setenta 
e oitenta por cento da população existia uma 
adesão ativa, uma adesão voluntário à 
vacinação. Esse é um indicador já, brasileiro, 
conhecido. Dois terços das pessoas estão 
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convencidas de que as vacinas são seguras, são 
eficazes. Se a Anvisa autoriza o uso no Brasil é 
porque elas, de fato, passaram por todas as 
etapas, e não são experimentais. 

E, se o Ministério da Saúde e o Governo 
Federal compra isso, disponibiliza para o SUS 
para que, juntamente com os estados e 
municípios, a gente aplique as vacinas, elas 
merecem ser aplicadas, e protegerem a nossa 
vida.  

Só que, já é um indicador conhecido que, 
entre dez e vinte e cinco por cento da população 
existem os que se recusam, a hesitação vacinal, 
que é o conceito antigo já, na epidemiologia, em 
saúde pública; e aqueles que são indisciplinados 
com a atualização do esquema de vacinação.  

E, aí, por que, então, precisa ter 
comprovante de vacinação na matrícula da 
escola? É para poder dar coesão, é para poder 
dar disciplina na atualização do calendário de 
vacinação das crianças e porque na legislação 
brasileira, na nossa experiência de pais, de 
Brasil, nós reconhecemos que vacina para 
criança não é um tema de opinião de parente, 
de pai ou de mãe, é um tema de direito 
fundamental da criança. E isso está colocado no 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é 
doutora Inês?  

Então, um estado que tem líderes que 
fogem desse debate, que desestimulam a 
vacinação e a confiança da população e que não 
permitem que se adote estratégia de 
comunicação e mobilização, precisa ser revelado 
no âmbito da responsabilização também, 
doutora.  

O Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo reconheceu em um documento 
muito bem produzido, documento técnico – 
quero aqui reconhecer o papel do Tribunal de 
Contas do Estado, na liderança do seu 
presidente, de todos os conselheiros – 
reconheceu que o principal fator desmobilizador 
neste momento da vacinação, principalmente 
da vacinação infantil, é a campanha de 
desinformação, são as fake news.  

E aí no ano em que nós tivemos o 
terceiro quadrimestre de 2020 e que 
alcançamos coberturas de oitenta e cinco, 
oitenta e seis, oitenta por cento, oitenta e cinco; 

ano passado, no terceiro quadrimestre, a gente 
não conseguiu chegar a oitenta nessas vacinas.  

Só que nesse quadrimestre, a engenharia 
de campanha de desinformação, de fake news, 
no movimento de vacina estava a mil. Nós 
precisamos reconhecer que a saúde é resultado 
de determinantes e não se trata só de colocar a 
unidade, a sala de vacinação aberta, porque a 
gente tem que abrir um frasco de dez doses e 
quando abre aquele frasco, doutora Inês, para 
aplicar uma dose e não têm mais nove crianças 
para aplicar aquela vacina, ela é jogada fora.  

Então, se não tem ritmo, se não tem 
intensidade, a gente está perdendo vacina, 
milhares de vacinas estão com perdas técnicas 
diárias neste país, por quê? Porque o ritmo da 
vacinação e a intensidade não alcançam o 
volume diário necessário para até otimizar o uso 
das vacinas. E nós precisamos enfrentar, porque 
a gente precisa vencer.  

E repito: não é aceitável que em uma 
sociedade civilizada pessoas morram por 
doenças imunopreveníveis.  

Nós temos indicadores de cobertura 
vacinal da população adulta, melhor, todos os 
nossos indicadores de cobertura vacinal da 
covid são melhores que a média nacional. 
Todos! De adultos, de idosos, terceira dose, 
segunda dose, menos o de criança.  

Noventa e sete por cento dos adultos 
capixabas tomaram a primeira dose. Eles são os 
pais, possivelmente, de noventa e nove por 
cento das crianças capixabas. E a média 
nacional, a cobertura nacional, está em 
cinquenta e dois por cento, e a nossa não 
chegou a cinquenta, ainda. Agora que está 
chegando aos cinquenta.  

A família capixaba foi vítima de uma 
grande campanha de desinformação contra a 
vacinação infantil.  

O Ministério da Saúde, esta semana, 
divulgou um relatório onde reconheceu que 
nenhuma criança morreu no Brasil por vacina. 
Agora, entre crianças e adolescentes mais de 
três mil, crianças e púberes, por doenças já 
imunopreveníveis.  

Aqui, as coberturas vacinais da BCG, 
rotavírus, meningococo, hepatite, penta, 
pneumocócica, pólio, febre amarela e tríplice. 
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Nós temos coberturas vacinais melhores do que 
a de todos os estados do Sudeste, com exceção 
de duas vacinas. Que Minas Gerais é febre 
amarela, é a tríplice. Minas está melhor que a 
gente. Mas nas outras estamos melhores que 
outros estados. No entanto, com o mesmo 
desafio, padre Evaldo.  

Não existe cobertura vacinal, meta de 
cobertura vacinal abaixo de noventa por cento. 
A única vacina que é abaixo de noventa e cinco 
por cento, aqui, é BCG. Todas as outras, a meta 
é noventa e cinco por cento de cobertura 
vacinal. 

 Até o presente momento, Dr. Emílio, o 
Ministério da Saúde não escreveu em nenhum 
documento, no Ministério da Saúde, qual é a 
meta de cobertura vacinal da vacinação contra a 
covid, uma doença que já matou mais de 
seiscentos e sessenta e três mil brasileiros. Nós 
exigimos do Ministério. Eles disseram que vão 
colocar, semana que vem, em um documento.  

E não é do ponto de vista técnico, 
epidemiológico, aceitável uma cobertura 
inferior a noventa por cento como meta do 
sistema de saúde. Só que para alcançar noventa 
por cento de cobertura, nós vamos precisar 
fazer o quê? Vencer as resistências do 
percentual da população que foi convencido de 
que a vacina mudava a genética, essas 
maluquices e mentiras que foram ditas por aí. E 
como fazer isso? As campanhas de comunicação 
são importantes, as campanhas de imunização 
são importantes. É preciso criar, na minha 
opinião, um novo grande pacto nacional pela 
vacinação com toda a sociedade e criar uma 
campanha intensa de mobilização de cento e 
vinte dias para isso. 

O querido Luiz Carlos Reblin, que aqui 
nos acompanha, está dentro da Secretaria junto 
com os municípios montando um plano para 
cento e vinte dias. Nós vamos ter, semana que 
vem, doutora Inês, já a nossa reunião de 
refinamento da estratégia, só que esse desafio 

ultrapassou o sistema de saúde. Esse desafio 
colocou a discussão de cartão de vacina no 
STF. Gente, os guardiões da Constituição 
tinham que parar para discutir cartão de 
vacinação, um papelzinho que todo mundo 
andou a vida inteira com ele junto com os seus 

filhos na matrícula escolar, e isso virou polêmica 
no país.  

Só que para alcançar noventa e cinco por 
cento de cobertura, doutora Inês, não é só ter 
sala de vacina aberta, porque a sala de vacina 
está aberta para aqueles que já quiseram se 
vacinar, mas a gente precisa alcançar noventa e 
cinco por cento, por quê? Porque a pólio está 
voltando, o sarampo está voltando. 

Chiquinho, você tem quantos anos de 
médico da família da comunidade? Uns trinta e 
poucos anos? (Pausa) Sempre foi uma coisa tão 
bonita vacinar criança, sempre foi algo tão 
bonito, sempre foi algo tão cotidiano, tão 
rotineiro.  

Na influenza, a gente conseguiu uma 
cobertura muito satisfatória no estado. A Dani 
está aqui? (Pausa) Não. Foi no início do ano 
passado, Reblin, que o Ministério, que a gente 
pediu aquele pacote adicional? No início do ano 
passado, o Ministério da Saúde... Nos chegou a 
informação de que tinha dose sobrando de 
vacina da influenza. Aí eu falei: Reblin, pede 
mais de trezentos mil. Aí ele fez o ofício e, na 
hora que fui assinar, falei: Não, coloca um 
milhão. A gente mandou um milhão e a gente 
recebeu um milhão de vacinas a mais para o 
Espírito Santo de influenza, e tivemos a melhor 
cobertura do país de influenza porque as 
vacinas estavam disponíveis, os estados não 
queriam. Eu falei: Não, traz para o Espírito Santo 
que a gente vai vacinar todo mundo que quiser 
aqui para a influenza. 

É um senso de oportunidade que a 
gente, às vezes, tem um insight e colocamos à 
disposição do povo a oportunidade de proteção. 
Aí alcançamos as coberturas de noventa e cinco 
por cento em crianças, noventa e sete por cento 
em gestantes, oitenta e quatro em idosos, 
puérperas noventa por cento e trabalhadores da 
saúde setenta e nove por cento. 

Lembrando que a vacina contra a 
influenza foi atualizada este ano, já está 
disponível, já está na campanha, começando 
agora também com as crianças, e ela tem uma 
eficácia equivalente quase às vacinas da covid-
19. A eficácia da vacina da influenza varia de 
quarenta a cinquenta e cinco por cento e 
ninguém diz que é uma vacina ruim, ninguém 
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diz que é uma vacina chinesa ou que é vacina do 
Butantan. A gente sempre vacinou e ninguém 
nunca perguntou que tipo de plataforma 
tecnológica é a da vacina. Só que ela está 
incorporada ao SUS, está disponível e ela salva 
vidas. 

Gente, a quantidade de pessoas que 
perderam a vida pela influenza em dezembro foi 
gigantesca no Brasil. Foi uma epidemia de 
influenza clássica, com todos os dados, 
simultânea à chegada da ômicron. E aí nós 
temos, infelizmente, parte dos nossos idosos 
vítimas da campanha de desinformação e que 
também se recusam, às vezes, a receber as duas 
vacinas no mesmo dia, e que pode receber. No 
mesmo dia que se vacina para a influenza, pode 
vacinar para a covid-19 e atualizar o segundo 
reforço. 

Então, aqui são as coberturas vacinais. A 
influenza, nós alcançamos a cobertura total de 
noventa por cento, nós alcançamos a meta de 
noventa por cento, e os demais estados ainda 
não alcançaram. Vemos o Rio de Janeiro com 
sessenta e um por cento de cobertura 
  Por que é importante se preocupar e 
olhar para isso aqui? Porque o Espírito Santo 
não é uma ilha. Se o Rio tem sessenta e um por 
cento de cobertura e descontrola a pandemia 
no Rio, e tem uma epidemia de influenza no Rio, 
em São Paulo, em outros estados, ela se espalha 
para onde? Para onde tem interação social, para 
as rotas rodoviárias, aéreas, marítimas, tudo. 
Por isso que vacinação é estratégia de saúde 
coletiva, e vacinação tem que ter coordenação 
nacional, vacinação tem que ter campanha 
nacional organizada, estruturada, onde a baixa 
cobertura de qualquer estado, deputado 
Hércules, precisa ser diagnosticada como uma 
insuficiência do programa e que tem que ser 
tratada com um plano de trabalho.  
 No âmbito da gestão de pessoas então, 

nós tivemos a redução de servidores efetivos, 
aumento da contratação temporária no 
Estado nesse período. Doutora Inês, nós 
temos aí vinculados à emergência de saúde 

pública quase mil servidores temporários 
atuando em diversas áreas da Sesa – há mais 
do que a gente poderia ter. E a gente ainda 
vive em emergência. A gente ainda vive um 

quadro, uma pressão em cima dos serviços de 
saúde.  

E aqui nós temos, então, uma expressão 
da decisão do Governo de ter fortalecido o 
nosso sistema de saúde e ampliado leitos 
também na rede própria. Aqui não considera a 
pejotização e a terceirização de serviços 
médicos e também de serviços como de 
limpeza, cozinha, que também todos se 
incrementam quando você aumenta leitos. Se 
você aumenta de quarenta para setenta, oitenta 
leitos de UTIs em um hospital, a quantidade de 
serviços que você contrata adicional é 
gigantesca.  
 Controle social representa uma das 
características mais avançadas do nosso sistema 
de saúde e protetora do sistema de saúde. Nós, 
por meio do controle social, temos uma 
legitimação da participação popular dentro do 
SUS nas suas decisões, na sua fiscalização, 
naquilo que permite que a sociedade se 
aproprie da agenda da saúde pública como um 
direito e um dever do Estado, e que de fato 
qualquer ameaça, qualquer virada tenha que, de 
fato, passar pela avaliação, pelo crivo do 
controle, e o controle social expressa a energia 
da pressa. A administração pública é fria, a letra 
é fria, a letra é morta; é a alma que dá vida, é o 
espírito, é a empatia, é a capacidade de 
perceber a dor do outro, de se colocar no lugar 
do outro.  
 Existe um coletivo aqui no estado do 
Espírito Santo chamado Coletivo de Mães 
Eficientes. Um coletivo bem radicalizado, um 
coletivo muito bem mobilizado. É um coletivo 
que tem o meu profundo respeito, 
independente de qualquer expressão de 
radicalidade que em algum momento possa ter 
se apresentado. Por quê? Porque quem sofre 
são essas mães, são essas crianças, e a pressa 
delas e a urgência delas, doutora Inês, não 
podem ser respondidas dizendo: eu publiquei 
um edital, o termo de referência está pronto, 
em processos intermináveis que de fato não se 
concluem. Se não fosse a mobilização delas, 
muitas respostas em âmbito municipal, estadual 
e até federal, delas e de outras expressões, 
demorariam muito mais. A percepção de 
urgência e a sensibilidade do gestor em poder 
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dialogar com um movimento social, com um 
controle, se colocar no lugar e decidir que toda 
máquina pública precisa responder com 
urgência, com velocidade, é uma questão de 
dignidade, de respeito, e eu respeito o Coletivo 
de Mães Eficientes e todos os coletivos que 
tenhamos neste estado.  
 As mães de crianças com deficiência têm 
uma frequência de problemas com ansiedade, 
com separação, com divórcio, com outras 
vulnerabilidades sociais associadas, e é o Estado 
que tem que olhar para elas e tem que acolhê-
las e tem que garantir a elas todos os direitos de 
que elas precisam e qualquer radicalidade 
precisa ser traduzida, compreendida, 
contextualizada e precisa ter, por parte da 
gestão, respostas. Por isso, o Governo do 
Estado, no diálogo com elas e com outros 
movimentos, tem avançado bem na agenda.  
 Ontem eu recebi uma linda foto do 
nosso subsecretário José Maria Justo, junto com 
o coletivo, na reunião com elas. Recebi 
anteontem a reunião com o governador. Na 
pauta da Saúde, estamos avançando com elas 
em uma satisfação de reconhecimento delas. E, 
na radicalidade delas, ter o reconhecimento de 
que as questões estão andando é de fato um 
motivo de satisfação, de orgulho, porque nós 
precisamos andar a passos rápidos.  
 Nós tivemos aí catorze eventos do 
Conselho de Saúde, sete reuniões da Mesa 
Diretora, três moções e recomendações, vinte e 
seis resoluções, trinta e três reuniões de 
comitês e comissões, duas reuniões 
extraordinárias e quatro ordinárias. Isso é um 
controle social que está vivo. Isso é um controle 
social que tem rotina, isso é um controle social 
que tem estrutura, isso é um controle social que 
participa das decisões, e isso precisa ser 
preservado. Precisa ser preservado pelo Estado, 
como um Estado governado por forças políticas 
democráticas avançadas, que representam 
componentes de alto grau de civilização, e 
precisa ser protegido também pelos 
conselheiros na qualidade como eles intervêm, 
na qualidade como eles participam, na 
qualidade como eles conseguem se organizar 
dentro do controle.  

Neste momento, temos vários 
conselheiros do Conselho lá em Porto Alegre, no 
Fórum Social das Resistências, e o Governo tem 
que participar, tem que contribuir para que o 
controle social se articule não só nas agendas 
internas, mas nas grandes agendas nacionais. 
Porque, se grandes agendas nacionais não 
acontecem, deputado Emílio, as condições para 
que os temas se resolvam aqui não se dão.  
 Então, nós temos aí a aprovação do 
adiamento das etapas da 10.ª Conferência, com 
a resolução 1197; depois reconvocando a 
conferência e a última resolução que fez a 
convocação e a etapa estadual da 17.ª. E aí o 
tema: O Papel do SUS no Contexto da Pandemia 
da Covid-19 - Desafios e Perspectivas.  
 Certa vez, eu ouvi um pastor falando da 
Igreja que ouve, da Igreja que tem sensibilidade, 
da Igreja que escuta, daqueles que têm ouvidos 
para ouvir, ouçam, e esse tema da escuta – eu 
que sou surdo, que sou uma pessoa protetizada 
e que sei muito bem o que é não ouvir um filho 
à noite, quando tira a prótese, não ouvir um 
despertador, de não ouvir os sons do cotidiano 
da natureza – sei muito bem o valor de ouvir.  
 E a Ouvidoria da instituição, da 
República, do SUS é um componente 
fundamental para poder ter essa percepção 
rápida daquilo que acontece, daquilo que não 
acontece no sistema. Nós temos uma ouvidoria 
do sistema de Saúde, aqui no estado do Espírito 
Santo, liderada pelo subsecretário Tadeu 
Marino e pelo querido Rafael, que ampliou os 
canais de escuta qualificada, de resposta. 
Estamos modernizando e apoiando os 
municípios também na organização das 
ouvidorias. Isso representa, sem dúvida alguma, 
doutora Inês, uma melhor capacidade de ouvir e 
ouvir muito. E aí o controle também se dá por 
aí. Os indicadores daquilo que está acontecendo 
nas ouvidorias é uma perseguição daquilo que, 
às vezes, em um relatório técnico, diz que 
funciona, mas, que, na prática, não está 
funcionando. E um Governo, para ser um 
Governo avançado, democrático, precisa ouvir. 
E esse exercício é um exercício que o 
governador Renato Casagrande ensina a todos 
os secretários de Estado.  
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 Na sala de situação, durante toda a 
pandemia, o governador Casagrande tem o 
seguinte rito: todos falam e ele escuta 
atentamente todos sem interromper. Ele ouve. 
 Nas diversas reuniões em que eu estive 
com ele, junto com o Controle Social, junto com 
o sindicato, junto com as Mães Eficientes, com 
diversos coletivos, a capacidade que ele tem de 
ouvir é o padrão de tipo de gestão que ele exige 
de seus secretários e dos seus times. Nós 
precisamos ouvir, gente. E ouvir desarmados de 
preconceitos, desarmados de prejuízos daquilo 
é dito e sempre entendendo que a gente precisa 
garantir a resposta das nossas obrigações.  

As auditorias do sistema de saúde 
também são fundamentais para poder garantir 
conformidade, garantir as entregas, garantir que 
tudo esteja sendo executado nos termos 
daquilo que está estabelecido em contratos e 
normas, naquilo que tem a qualidade. Então, no 
primeiro quadrimestre de 2021, trinta e cinco 
auditorias; segundo quadrimestre, trinta e seis; 
no terceiro quadrimestre, nove; doze auditorias 
concluídas no primeiro; seis e vinte e três no 
último. Percebemos que no último 
quadrimestre foi um quadrimestre de muitas 
conclusões de auditorias, né? Realizadas: vinte e 
três.  

E notas emitidas. Nós estamos 
avançando, doutora Inês, para um novo modelo 
de contratualização da rede filantrópica, aonde 
a gente vai precisar recompor o perfil de 
competência da auditoria do SUS. Nós vamos 
precisar fazer com que a auditoria do SUS vá 
além de avaliar a produção, de avaliar normas 
da Anvisa, avaliar os itens de contrato, mas que 
a auditoria possa começar a avaliar com maior 
propriedade, qualidade, resultado e valor 
daquilo que a gente entrega em saúde.  

Então, temos aqui algumas auditorias 
realizadas na Santa Casa de Guaçuí, o serviço de 
terapia renal substitutiva, em São Mateus 
também, em Linhares. Serviços de terapia renal 
substitutiva – vou falar um pouquinho mais na 
frente – foram muito ampliados no estado 
Espírito Santo. O Kim não está aqui? Gleikson? 
Não? (Pausa)  

Eu lembro, doutora Inês, que eram cento 
e trinta e seis pacientes, se eu não me engano, 

nós tínhamos no início de 2019, internados há 
semanas, há dias, esperando uma alta para 
poder fazer hemodiálise. Setenta por cento das 
solicitações de hemodiálise hoje no estado do 
Espírito Santo são autorizadas em vinte e quatro 
horas. Hoje, neste minuto, tem um paciente 
esperando autorização. Isso não é geração 
espontânea; isso é decisão de política pública.  

Então, aqui também, na clínica 
nefrológica, no Hucam, na clínica Santa Maria, a 
MedRim, também fizemos auditorias na 
assistência farmacêutica, nas Farmácias Cidadãs  

E nós temos aqui um tema, que ele 
passou por uma importante reformulação 
administrativa na Sesa, doutora Inês, porque 
nós decidimos formular aquilo que foi a 
experiência de três anos de judicialização dentro 
do nosso Governo mais a história anterior e 
entender que, se a gente ficasse repetindo as 
mesmas fórmulas, a gente ia ter resultados 
muito parecidos. E que a judicialização precisava 
ser tratada não em termos do litígio judicial, em 
termos da briga, mas em termos da garantia do 
acesso. E, aí, nós criamos na Secretaria de 
Estado da Saúde uma estrutura de resposta 
durante a pandemia que, junto com outros 
determinantes, fez com que, no ano passado, 
doutora Inês, nós gastamos trinta milhões de 
reais a menos em judicialização do que 
gastamos no ano anterior. A judicialização de 
leitos caiu noventa e três por cento. Hoje é uma 
exceção judicializar leito. E, quando judicializa, 
geralmente quando o mandado chega, o leito já 
está regulado. A média de per capita dos anos 
anteriores do custo de cada ação judicial, 
doutora Inês, era de quinze mil reais. Quando a 
gente pega todo o gasto da judicialização, divide 
pelo total de ações, dava uma média de quinze 
mil. Nós derrubamos para dez mil, doutor 
Marcus. Isso é resultado do conjunto das 
mudanças administrativas, daquilo que 
aconteceu dentro da rede. No entanto, já 
trabalhei aqui, cento e vinte e seis milhões em 
2020 e oitenta e seis em 2021. Mas tem um 
detalhe aqui: que nós chegamos a gastar, em 
2018, cento e oitenta e cinco milhões de reais 
com judicialização. Se eu for pegar o último ano 
do Governo que nos antecedeu, doutora Inês, 
para este momento, nós temos praticamente 
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cem milhões de reais a menos gastos com 
judicialização no Estado do Espírito Santo.  
 Fiz as contas corretas? (Pausa) 
 Isso é resultado, Doutor Hércules. É 
aquilo que a gente consegue constituir no 
Estado como resposta de política pública, 
porque, no primeiro ano de Governo, nós 
apontamos um planejamento estratégico que 
definiu um conjunto de projetos para mudar a 
realidade dos capixabas. Naquele ano, 2019, 
esta Casa de Leis aprovou toda a carteira de 
projetos de leis para a execução de um 
planejamento estratégico com condições de 
respostas. Criamos o Instituto Capixaba de 
Ensino, Pesquisa e Inovação; a Fundação iNOVA 
Capixaba, a legislação de credenciamento. 
 Criamos também, doutora Inês, a 
Gerência de Demandas Judiciais em Saúde, mas 
é uma gerência de demandas para reconhecer o 
tema do acesso. Essa gerência foi incorporada 
dentro da estratégia do programa estadual para 
a desjudicialização do acesso, que é o Programa 
SUS+JUSTIÇA, que, por portaria conjunta da PGE 
junto com a Sesa, Portaria n.º 003, instituiu o 
programa que traz um novo modelo que se 
orienta com foco na desjudicialização, na 
redução dos valores despendidos e no número 
de ações judiciais contra o SUS, na baixa do 
estoque de ações judiciais contra o SUS, que 
aguarda cumprimento. Nós temos em média 
oito mil ações que estão no pacote de ações, 
rodando dentro da secretaria. Então, a gente vai 
reincorporar em número de pessoas, quadros 
técnicos da estrutura dos mandados judiciais, no 
cumprimento das ordens em tempo certo, no 
aumento da capacidade defensiva do SUS e 
também, doutora Inês, na busca e na 
investigação de fraude.  

Nós precisamos reconhecer que a 
judicialização abre uma margem também para 
que pessoas mal-intencionadas se utilizem da 
vitalização para interesses privados. No 
Programa SUS+JUSTIÇA, também está previsto a 
investigação de fraude. Nós estamos 
recompondo a capacidade de avaliação técnica 
do apoio ao Judiciário para uma decisão mais 
qualificada nas ações judiciais. 
 Tivemos a assinatura do novo convênio 
de cooperação técnica com o Tribunal de 

Justiça, com a Justiça Federal, com os 
Ministérios Públicos Federal e Estadual, com a 
Defensoria Pública, um evento muito bonito 
também até de despedida da doutora Elisabeth, 
que merece ter, nesta Casa, importantes 
registros da sua contribuição dentro do 
Judiciário capixaba, que, de maneira muito 
republicana, muito hábil conduziu todos os 
debates da judicialização junto deste nosso 
Governo com todos os atores do sistema de 
Justiça. 
 Criamos um laboratório de inovação e de 
direito à saúde, o LABSUS+JUSTIÇA, por meio da 
portaria do Instituto Capixaba de Ensino, 
Pesquisa e Inovação.  
 Nós queremos fazer produção científica, 
publicação de artigos, livros, materiais, 
investigações, um espaço no âmbito da 
inovação tecnológica para reconhecer novas 
tecnologias que tenham condições de poderem 
ser incorporadas e avaliadas dentro do sistema 
de saúde. 
 Eu pedi para a equipe, Bartolomeu, 
preparar um desenho visual da apresentação 
que permitisse ter uma visão do todo mais 
ampla. Eu vou tentar, no próximo slide, 
expressar um pouco daquilo que a gente está 
querendo definir como o Novo SUS Capixaba, 
Doutor Hércules, em um conceito que eu trouxe 
do senhor. O senhor, em diversas ocasiões, 
repete, repete, repete que existe um SUS antes 
e um  
SUS depois, que existe um SUS novo que está 
colocado. Queria te convidar para assistir este 
próximo slide. 
 Aqui nós criamos uma constelação 
daquilo que a gente elencou como projetos 
principais que fazem parte da carteira de 
projetos do Sistema Único de Saúde de modo 
que, em uma única página, qualquer cidadão 
possa ver ações e projetos que foram 
desenvolvidos que representam um novo grau 
de desempenho desse sistema de saúde. 
 Ainda faltam encaixar trinta e seis 
bolinhas aqui. Faltam trinta e seis bolinhas. A 
gente está vendo como prepara para fazer outra 
apresentação. Talvez a gente passe, Doutor 
Hércules, a fazer algumas apresentações dessas 
nos grandes municípios do estado, também, 
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para apresentar para a sociedade o que está 
acontecendo. Nós não temos capacidade de 
comunicação, gente. Eu, particularmente, não 
sei fazer com que a gente consiga dar à 
população uma percepção com uma 
profundidade média de tudo que está 
acontecendo. Vamos pegar aqui item por item.  

No âmbito da atenção à saúde. O 
cofinanciamento da atenção especializada, 
doutora Inês, estamos publicando segunda-
feira, no Diário Oficial, o cofinanciamento e a 
estruturação de onze polos de média 
complexidade ambulatorial no estado do 
Espírito Santo. Vinte e oito milhões de reais 
serão investidos no cofinanciamento também 
da complexidade, já pactuado com os 
municípios, doutora Inês. Nós dividimos as 
especialidades médicas em até seis níveis e até 
o nível quatro, em Itapemirim vai ter um polo, 
em Guaçuí vai ter um polo, em Venda Nova do 
Imigrante vai ter um polo, para início e 
operacionalização já a partir de maio e junho. 
Em alguns lugares via consórcio, alguns lugares 
via filantropia, alguns lugares via serviços 
próprios. Nós vamos apostar na 
microrreginalização e, naquilo que eu coloquei 
no começo, no empoderamento da gestão 
municipal, como executor do serviço de saúde.  

Nós, também dentro da atenção 
primária, instituímos aí o plano decenal, que eu 
vou falar em seguida, e um plano de 
cofinanciamento de construção de unidades 
básicas, Doutor Hércules. Cento e trinta milhões 
de reais foram autorizados pelo governador 
Renato Casagrande para construir unidades 
básicas no estado do Espírito Santo. Nós fizemos 

um levantamento no final do ano passado e 
estamos aí finalizando os estudos técnicos 
para, em seguida, logo, logo, poder fazer um 
grande anúncio para a saúde pública capixaba.  

Nós tivemos também a implantação do 
prontuário eletrônico, do apoio institucional, 
uma equipe de dezessete quadros do ICEPi, 
que estão organizados por municípios, dando 
apoio na atenção primária do estado.  

Na atenção hospitalar criamos a 
Fundação iNOVA Capixaba, sobre que eu vou 
dar alguns dados importantes aí em seguida, a 

ampliação de leitos, a abertura de novos 
hospitais e hospitais de transição.  

Só hospital filantrópico, deputado 
Hércules, nós colocamos no SUS dois, durante a 
pandemia. O Aquidaban, que estava fechado; a 
Associação dos Funcionários Públicos, que não 
estava prestando serviço para o SUS. A Santa 
Casa de Colatina também estava com uma 
prestação precária e nós incorporamos e 
retomamos a prestação mais organizada de 
serviço para o SUS.  

Existe um conjunto de hospitais privados 
aqui na grande Vitória que oferece um serviço 
de leitos de transição, leitos de retaguarda, 
alguns até de longa permanência, e nós 
trouxemos para o Sistema Único de Saúde leitos 
que são ofertados para pacientes da rede 
privada, hospitais modernos, hospitais 
extremamente organizados, com qualidade. 

Nós abrimos uma urgência e emergência 
vinte e quatro horas na oftalmologia. O Espírito 
Santo, cada vez que tinha uma urgência 
oftalmológica, era judicialização, pedir para 
Hemoes fazer, para um filantrópico fazer. Hoje, 
o Espírito Santo, se tiver qualquer urgência 
oftalmológica, tem um estadual de referência 
vinte e quatro horas, no Hospital Evangélico, em 
Vila Velha – a sua cidade, deputado Hércules.  

Nós abrimos novas farmácias cidadãs. 
Quatorze, agora. Não é, Justo? Quatorze 
farmácias. Estamos trabalhando com a 
perspectiva de ampliar ainda mais a 
descentralização. 

Novos serviços de terapia renal 
substitutiva, mais trezentos e cinquenta vagas 
oferecidas. Fila zero na terapia renal 
substitutiva, nova referência de pediatria na 
Região Norte. Quando tinha um caso em São 
Mateus, quando tinha um caso em Ecoporanga, 
tinha que descer para Vitória. Agora tem uma 
referência organizada boa em Colatina, no 
Hospital São José. 

Na construção do novo Hospital Roberto 
Silvares vai ter um grande serviço de pediatria, 
também. E a obra, que já foi publicada a 
licitação, que já está em andamento, e que vai 
ser construído um modelo de RDC, que pode, 
em vinte e quatro a trinta meses, talvez estar 
pronto.  
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A incorporação da telemedicina. 
Inclusive hoje no tema da telemedicina, um 
importante veículo de comunicação de TV do 
estado, estavam lá os nossos colegas do Himaba 
apresentando a experiência da telemedicina no 
Himaba.  

Nós não aguardamos as definições 
federais, nós já publicamos uma norma estadual 
para telemedicina no âmbito do estado do 
Espírito Santo, normatizando o que é a 
teleinterconsulta, a teleconsulta, a primeira 
consulta, o telemonitoramento, a segunda 
opinião. Estamos apostando muito nisso, 
doutora Inês, na telemedicina como uma 
incorporação tecnológica.  
 Telemedicina não pode ser um serviço 
novo. O hospital filantrópico, privado, uma 
empresa, ela não pode chegar para a Sesa e 
falar: Olha, estou aqui para te vender 
telemedicina. Não. Eu compro serviços 
ambulatoriais e você me presta esse serviço 
presencial ou por telemedicina.  
 A telemedicina é uma incorporação 
tecnológica. Se eu quiser construir agora uma 
área só de telemedicina, como se fosse uma 
coisa à parte daquilo que se produz de cuidado 

nos serviços de saúde, eu vou estar, na 
verdade, só gerando gasto para o sistema de 
saúde. A incorporação das tecnologias vem 
para quê? Para reduzir gasto. A incorporação 
de tecnologia vem para poder aumentar a 
eficiência, aumentar a qualidade da entrega.  
 Então, eu não aceito sentar numa mesa 
para discutir incorporação de telemedicina 
como se eu fosse uma pessoa que não foi 
letrada na área da inovação da ciência da 
tecnologia e da informática.  
 Os hospitais filantrópicos e as OSs que 
prestam serviço, hoje, para o estado do Espírito 
Santo, doutora Inês, já foram notificados para 
que aquilo que eles já vendem para a gente de 
serviços seja feito também com telemedicina. 
Isso é eficiência. Isso quer dizer que, por 

exemplo, o Hospital Infantil Nossa Senhora da 
Glória vai poder, no serviço de Oncologia 
Pediátrica, no segundo semestre deste ano, as 
consultas de acompanhamento, com 
pacientes do interior, fazer por telemedicina.  

Quer dizer que a gente vai poder, no 
segundo semestre deste ano, estar vivendo um 
momento diferente de incorporação 
tecnológica, não de transformar o Poder Público 
somente num grande cliente de um mercado 
que não deve se diferenciar como uma coisa 
nova, mas como algo para dentro daquilo que já 
é ofertado de serviços de saúde. 
 

Nós temos na regulação, uma 
reformulação muito radical da regulação do 
estado do Espírito Santo, tanto na regulação de 
leis como no modelo da regulação formativa 
territorial.  

Nós conseguimos, Doutor Hércules, – 
apresentei ontem no Conass – encontrar um 
método, encontrar uma fórmula de como 
dimensionar quantos pediatras eu preciso ter 
para atender todas as crianças do Espírito Santo, 
dentro de uma rede de atenção e vigilância 
organizada. Nós conseguimos achar uma 
fórmula e um dimensionamento de quantos 
reumatologistas, de quantos profissionais de 
cada especialidade médica e multiprofissional 
preciso ter para ter toda a rede coberta sem 
nenhum vazio existencial.  
 E como nós achamos uma fórmula de 
dimensionar isso, a gente consegue dimensionar 
também um valor de referência de 
financiamento, regras de relação entre atenção 
básica e atenção especializada. Isso a gente está 
fazendo no modelo da regulação formativa. 
 Dentro da regulação também, a 
implantação dos núcleos de qualidade de 
segurança do paciente, dos núcleos internos de 
regulação, do escritório de gestão de alta, 
também ensino hospitalístico. 
 Eu vou dar, em seguida, um indicador de 
regulação do estado, e vou discutir melhor o 
tema do NIR e da regulação. 
 Na vigilância, nós implantamos uma 
plataforma extraordinária de notificação de 
casos e agravos compulsórios, que permitiu dar 
plena transparência, doutora, aos dados de 
gestão de toda a pandemia.  

Toda notificação de covid-19 feita às três 
e meia da tarde vai para o Painel Transparência 
às cinco da tarde. Porque nós implantamos uma 
solução tecnológica pública em cooperação com 
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a Organização Panamericana de Saúde, 
chamada Sistema de Informação para Vigilância 
em Saúde do Espírito Santo, o e-SUS VS. Cento e 
oito fichas de notificação prontas em 
funcionamento no sistema. Dezoito painéis de 
indicadores epidemiológicos montados dentro 
da plataforma para qualquer trabalhador do SUS 
ter acesso. 
 Eu quero aqui fazer uma menção muito 
elogiosa ao querido Rodrigo que está aqui 
conosco, que é o nosso diretor do Lacen, dentro 
da Vigilância de Saúde do nosso Estado do 
Espírito Santo, que liderou uma grande 
transformação tecnológica do Lacen.  

Reconheço aqui uma dívida muito 
grande com o nosso laboratório que precisa de 
uma nova sede, que precisa de uma 
infraestrutura física melhor. Porque do ponto de 
vista humano e tecnológico, o nosso Lacen, 
hoje, não tenho dúvida nenhuma, está entre os 
top 3 do Brasil, disputando a primeira posição, 
em qualidade, em certificações, em equipe 
profissional, em preparação técnica, titulação 
daqueles que trabalham ali dentro.  

Nós precisamos aproveitar isso para 
quê? Para incrementar a capacidade de 
vigilância do estado. Porque as condições dos 
agravos de interesse de saúde pública precisam 
ter uma rápida resposta. Porque as condições, 
os agravos de interesse de saúde pública, eles 
precisam ter uma rápida resposta, eles precisam 
ter uma rápida identificação. E a forma como 
nós vamos fazer vigilância sentinela, daqui para 
frente, como nós vamos avaliar os óbitos, as 
internações, os casos graves de qualquer 
doença infectocontagiosa que tenha condições 
de investigação de vigilância molecular, tem 
hoje no Lacen do Espírito Santo uma estrutura 
extraordinária, e isso foi decisão política do 
nosso Governo, e isso foi decisão política do 
nosso Governo. 
 O ICEPi está aqui. Fabiano está aqui, 

presente – vi lá o Fabiano, nosso diretor-geral 
do ICEPi. Nós temos, neste momento, doutora 
Inês, mil quatrocentos e trinta, mil 
quatrocentos e cinquenta matriculados em 
pós-graduações lato sensu, oferecidas pelo 
ICEPi, para trabalhadores do SUS.  

O ICEPi foi criado por esta Casa de Leis 
em abril de 2019. Só que a primeira nomeação 
foi só em junho, julho, e a estruturação mesmo, 
dele, se deu no final de 2019, comecinho de 
2020. Então, se a gente for pensar o tempo de 
grandes projetos que o ICEPi desenvolve, nós 
temos aí pelo menos dois anos. Pouco mais de... 
Foi no ano passado, a nova sede. A nova sede lá, 
no Centro de Vitória. E uma instituição que hoje, 
se juntarmos o orçamento dos municípios, mais 
o do Estado, doutora Inês, dá quase duzentos 
milhões de reais que ele gere em projetos de 
extensão tecnológica, de formação de recursos 
humanos e de pesquisa em todo o estado do 
Espírito Santo. 
 Nós reconhecemos o ecossistema de 
informação do estado, e que era necessário ter 
uma instituição de ciência e tecnologia do SUS 
capaz de organizar esse ecossistema e que o 
gestor municipal do SUS precisava ser 
reconhecido como um ator do ecossistema de 
inovação. E desses duzentos milhões de reais, 
doutora Inês, cento e cinquenta milhões de 
reais são dinheiro, recursos municipais, 
aplicados nos programas do ICEPi. De cada 
quatro reais, três o município coloca. Na 
perspectiva de que, dentro do marco da Lei da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, nós criamos 
programas estruturantes de qualificação e de 
expansão do sistema de saúde, por meio do 
Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e 
Inovação – em seguida, eu vou falar um pouco 
mais.  
 Tivemos a gestão da pandemia, também 
com uma carteira de projetos própria, dentro da 
vigilância. O ICEPi com o PGAQ, com programas 
de pesquisa, com programas de 
desenvolvimento tecnológico; com o PGiS 
também, que trata também de captação de 
recursos e estruturação de projetos, no 
escritório de projetos muito qualificado que tem 
dentro do sistema do ICEPi; na infraestrutura, o 
Complexo de Saúde Norte.  
 O Complexo de Saúde Norte, deputado 
Hércules, ele vai ser a maior obra pública, 
prédio, de quantidade de área construída do 
Governo do Estado. Vai ser o principal 
equipamento público da região Norte do Estado 
do Espírito Santo, de todas as políticas que o 
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Governo estadual administra e oferta. São 
cinquenta e quatro mil metros quadrados, da 
área completa lá, do hospital. Um hospital que 
já está dimensionado para duzentos e sessenta 
leitos, mas que, se você precisar ampliar mais 
quarenta ou sessenta leitos, já está previsto 
dentro do próprio layout dele a possibilidade de 
ampliação interna de mais leitos.  
 Uma policlínica de dois mil e quinhentos 
metros quadrados será construída, para atender 
a região Norte do estado. E tudo dentro de uma 
área, de uma região de acesso rodoviário 
facilitado, dentro da administração direta do 
Estado. E aí o reconhecimento de que o Estado 
tem que reconhecer a filantropia, ele tem que 
reconhecer o setor privado, mas o Estado 
precisa ter seus equipamentos próprios. 
 E é muito bom que o Estado tenha 
equipamento próprio estatal, na região Norte, 
com as dimensões que esse complexo vai ter. A 
qualificação do transporte sanitário eletivo, nós 
aprovamos uma pactuação em CIB de doação de 
quase noventa vans para os municípios, que vão 
ser distribuídas nos próximos dias. Nós vamos 
ter uma van para cada município com menos 
setenta mil habitantes e duas vans para cada 
município com mais de setenta mil habitantes, 
sendo doadas aí, ao longo das próximas 
semanas, para requalificar o transporte sanitário 
com vans de quinze lugares, com uma série de 
tecnologias. 
 As obras de recuperação, recomposição 
e ampliação da rede própria. Então, você ter um 
hospital que, antes da pandemia... Lembrando 
só que o Roberto Silvares, hoje, em leitos de UTI 
e enfermaria, na infraestrutura principal, tem 
cento e vinte leitos; vai para duzentos e 
sessenta. E isso é decisão que nós tomamos em 
2019, deputado Hércules. Em 2019 nós fizemos 
a primeira reunião com a Corporação Andina de 

Fomento, com a CAF, para discutir a captação 
de recursos para construir esse hospital. 
Inclusive, está aqui, nesta Casa de Leis, a 
tramitação para autorização para contratação 
do empréstimo para o financiamento desse 
hospital. Nós precisamos que a Assembleia 
Legislativa aprove a autorização desse 
financiamento com a Corporação Andina de 

Fomento, e que depois possa tramitar junto ao 
Senado e tudo mais.   

Então, estamos tramitando agora a 
compra de torres de vídeo, quase trinta torres 
de vídeo, deputado Mameri. Esse assunto foi 
discutido com o senhor já em algumas ocasiões. 
E temos uma meta de setenta por cento das 
cirurgias feitas no estado serem cirurgias feitas 
por vídeo. É inaceitável fazer cirurgia a céu 
aberto tendo todos os nossos profissionais 
qualificados. Nossos profissionais operam no 
privado por vídeo e vêm para o SUS... Não tem 
sentido! Isso é incorporação tecnológica. Então, 
nós estamos comprando, para todos os 
hospitais da rede própria, no mínimo duas 
torres de vídeo. Alguns vão ter cinco torres de 
vídeo, que é o caso do Jayme Santos Neves, por 
exemplo, para poder garantir menor tempo 
cirúrgico, menor evento adverso, melhor 
qualidade, menor agressão ao corpo dos 
pacientes. E isso em plena execução, deputado 
Hércules.  

Nós tivemos aqui, no estado do Espírito 
Santo, durante toda a pandemia, uma carteira 
muito complexa, grande e detalhada com itens 
técnicos, e que eles vão, na medida em que a 
gente consegue expressar graficamente com 
maior facilidade e, talvez, se apropriando mais 
do conhecimento da população.  

No tema da Atenção Primária em Saúde, 
nós tivemos, entre 2019 e 2021, mais cento e 
noventa e nove equipes só da família, doutora 
Inês. Cento e cinquenta e nove equipes de 
atenção primária, ampliadas. Isso quer dizer o 
quê? Que no Governo anterior, entre 2015 e 
2018, deputado Hércules, foram ampliadas no 
Espírito Santo três equipes só, da família. Três, é 
praticamente uma variação de cadastro que 
deixou de produzir. Três equipes só da família! 
Uma equipe de Atenção Primária, a equipe 
equivalente.  

Em plena pandemia, via a estratégia que 
nós adotamos de valorizar a formação de 
especialistas em serviço com o ICEPi, cento e 
noventa e nove equipes de estratégia e cento e 
cinquenta e nove de EAP. Nós saímos da quinta 
pior cobertura de estratégia de toda família do 
Brasil, para a quinta melhor.  
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Setenta e sete por cento da população, 
hoje, tem cadastro. Está cadastrada lá na 
Unidade Básica de Saúde e tem o INE, o número 
da equipe de Saúde da Família vinculado ao CPF 
da população capixaba. A gente passa a viver 
um momento em que temos mais dados da 
população para poder fazer planejamento, para 
poder conhecer, entrar em contato.  

E aí decidimos, no ano passado, lançar o 
Plano Decenal da Atenção Primária em Saúde. 
Nós entendemos que a Atenção Básica, ela não 
dá resposta rápida. Não dá. Não é só ampliar a 
equipe e no dia seguinte está tudo resolvido. 
Você precisa reconhecer que, por exemplo, os 
médicos que atuam na atenção primária, eles 
precisam ter um grau de segurança clínica 
assistencial capaz de resolver de oitenta a 
noventa por cento dos problemas de saúde do 
território.  

Os nossos médicos que hoje saem da 
universidade conseguem ter esse perfil de 
resolutividade? Não. Mas nós criamos uma 
estratégia, deputado Hércules, de formar 
massivamente médicos especialistas em 
Medicina de Família e Comunidade para que, 
durante seis, oito anos, a gente tenha uma 
quantidade grande de médicos de família 
titulados no estado e que eles possam ter 
condições de serem incorporados. Só que o 
melhor espaço para poder ensinar a Medicina é 
onde? É na beira do leito, é no consultório, é 
com o paciente. Nós não ensinamos Medicina 
com cursinho à distância, entregando diploma 
lato sensu para todo mundo. A gente ensina 

Medicina com um paciente, com um 
preceptor, com um tutor, com um supervisor, 
desenvolvendo competências.  

Por isso, doutora Inês, algumas 
fórmulas não são de aplicação concreta: Não, 

vamos aqui fazer concurso público em todos os 
municípios para médico de família e 
comunidade! Em 2018 só tinha oitenta 
médicos de família e comunidade intitulados 
em todo o estado do Espírito Santo! A gente 
precisava de mil só na saúde pública, mil. E só 
tinha oitenta, e a maioria desses oitenta 
estava no plano de saúde, atuando na atenção 
primária de plano de saúde.  

Nós temos um reconhecimento de que a 
capacidade de resposta da atenção primária, na 
dimensão assistencial, está esgotada num 
modelo da composição de médicos e 
enfermeiros generalistas.  

Precisamos ter uma atenção primária 
composta por médicos de família e comunidade, 
intitulados, uma especialidade médica que não 
é o clínico-geral do postinho; uma especialidade 
médica que faz uma formação, com o 
desenvolvimento dos clínicos centrados na 
pessoa, que tem uma alta resolutividade, que 
faz comanejo, que cuida de todos os ciclos de 
vida, que faz pequenos procedimentos 
cirúrgicos na unidade. E só tínhamos oitenta; 
hoje estamos chegando a quase duzentos no 
estado, em dois anos de programas, doutora 
Inês. Quase duzentos médicos de família 
intitulados.  

Precisamos reconhecer que vai ser 
necessário um ciclo histórico de formação 
desses especialistas para que, daí, num outro 
momento, eu consiga tê-los existindo no 
mercado, atuando na rede privada e na rede 
pública.  

Só que o artigo 200 da Constituição diz 
que é a função do Sistema Único de Saúde a 
ordenação da formação de recursos humanos. 
E, aí, assumimos essa atribuição constitucional e 
criamos o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa 
e Inovação, para desenvolver estratégias de 
formação e de provimento em massa, em 
serviço. É o conceito clássico de educação pelo 
trabalho de Marx, que a gente estuda na 
pedagogia construtivista: o melhor espaço para 
aprender é o espaço da vivência, é o espaço do 
serviço, é o espaço do trabalho. E nós temos um 
marco legal, um marco pedagógico capaz de 
transformar a rede de serviço em rede de 
ensino.  

E aí, por isso, decidimos lançar um plano 
decenal: para que, em dez anos, a gente dê 
conta das principais questões da atenção 
primária do estado do Espírito Santo, e que isso, 
doutora Inês, não vire política de Governo.  

O governador Casagrande...  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Secretário, você me 
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permite só falar para os alunos que estão na 
galeria? Para eles saberem o que está 
acontecendo aqui, porque é importante os 
estudantes saberem dessa responsabilidade que 
eles também têm.  

A escola estadual Almirante Barroso, de 
Vitória, aqui de Goiabeiras, está visitando a 
Assembleia; professor Eduardo Teixeira, e a 
professora Talyssa Decarli. Muito obrigado pela 
presença. Vou explicar para vocês o que está 
acontecendo.  

O secretário estadual de Saúde, doutor 
Nésio, está fazendo a prestação de contas, aqui, 
de toda a verba aplicada na saúde pública do 
estado. Ele tem que fazer isso de quatro em 
quatro meses.  

Aqui temos vários representantes: o Dr. 
Emílio, que é deputado, também da Comissão 
de Saúde; a doutora Inês, que representa o 
Ministério Público; o Bartolomeu, que 
representa o Ministério da Saúde; o nosso 
amigo, também representando a OAB, doutor 
Marcus; e várias autoridades aqui, como a 
doutora Luzimar, representando o Conselho 
Regional de Odontologia.  

É importante vocês saberem que está 
acontecendo isso, porque é o dinheiro de vocês 
que ele está mostrando, aqui, como está sendo 
gasto aqui no estado. Combinado, então? 
(Pausa) 

Muito obrigado pela presença. 
Uma salva de palmas para vocês todos. 

(Palmas) 
 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – Obrigado, deputado.  
Então, nós decidimos criar, com os 

municípios capixabas, o Plano Decenal. Esse 
Plano Decenal trata de uma estratégia de dez 
anos, com metas e indicadores em diretrizes e 
programas para a atenção básica do estado.  

O governador Casagrande ainda não 
decidiu se vai concorrer à reeleição. No entanto, 
a carteira de projetos estruturantes do SUS 
precisa permanecer. E ela pode permanecer 
desde que a gente construa instâncias de 
pactuação e institucionalização dos programas, 
capazes de ter perenidade. Mesmo que 
Casagrande seja reeleito, e decida ser 

candidato, ele vai governar por mais quatro 
anos. Só que mais quatro anos não são 
suficientes para poder dar conta de toda a 
dimensão do desafio.  

E aí, também, decidimos deixar claro que 
o Plano Decenal precisaria da admissão 
temporal. A gente, nenhum Governo, nenhum 
prefeito, nenhum Governo Estadual, nenhum 
presidente da República, vai resolver todos os 
problemas estruturantes, da dimensão que tem 
a saúde pública, em três anos ou em quatro 
anos, doutora. 

O Plano Decenal também é para dar 
dimensão para as pessoas, porque têm assuntos 
que vão se resolver ao longo de dez anos.  

O Brasil tem seis mil e seiscentos 
médicos de família em comunidade, titulados, 
doutora Inês. Nós temos cinquenta mil equipes 
em Saúde da Família.  

Você não forma cinquenta, quarenta mil 
médicos da família, com médicos titulados, em 
um ou dois anos. Você precisa ter uma política 
de Estado estruturante, de médio e longo prazo, 
capaz de formar esses especialistas para 
atuarem na atenção primária. E aí tem a lógica 
do Plano Decenal. Que a população entenda que 
vão ser necessários, pelo menos, dez anos de 
história de consolidação de projetos 
estruturantes do sistema para que ele funcione 
de maneira adequada, de acordo com o nosso 
desenho.  

E, aí, o Plano Decenal foi publicado por 
decreto do governador Casagrande. Ele tem 
instâncias de avaliação; fóruns, que se realizam; 
fórum anual onde se apresenta tudo o que deve 
acontecer. E isso monitora diretrizes indicadoras 
do plano.  

Então temos a vigência de 2022 a 2032, 
com diretrizes, metas e estratégias. São sete 
diretrizes e oito políticas e programas dentro do 
Plano de Decenal. Temos uma diretriz que é da 
área da infraestrutura da Rede de Atenção 
Primária. E, aí, aquilo que vamos anunciar nos 
próximos dias, um componente da 
infraestrutura do Plano Decenal na construção 
de unidades básicas de saúde do nosso estado.  

Temos a diretriz da tecnologia de 
informação, informática em saúde, com painéis 
de transparência, prontuário eletrônico, sistema 
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de vigilância, sistemas de indicadores 
sociodemográficos da população, muito bem 
desenhados em nível de microárea, de agente 

comunitário de saúde, para um devido 
planejamento de saúde, com uma estratégia 
nossa, própria do Estado, para poder 
incorporar essas tecnologias.  

E também a aquisição de computadores, 
não é, Érico? Está em andamento para que os 
municípios possam receber o Fundo a Fundo, 
aderir à compra dos computadores, porque a 
gente está montando uma pasta com a 

participação deles, para que nenhuma 
unidade fique... Não é aceitável, doutora Inês, 
que neste momento tenhamos unidade básica 
sem computador.  

Em 2022, ter unidade básica onde o 
médico não tem prontuário, não é aceitável! E, 
aí, estamos trabalhando com a perspectiva de 
poder apoiar os municípios nesse componente.  

Da reestruturação da rede de centro de 
informação, do Cievs, uma dimensão da 
integração da Vigilância com a Atenção Básica, 
da educação permanente da formação de 
especialistas, cofinanciamento e da 
microrregionalização da Atenção Ambulatorial.  

E aí, dizer, aqui, o seguinte: nós 
trabalhamos com conceito. Na área assistencial, 
Doutor Hércules. A gente trabalha com a 
dimensão do subsistema de vigilância e atenção 
hospitalar e um subsistema de vigilância e 
atenção ambulatorial. São duas dimensões onde 
o cuidado em um se dá no leito, essencialmente, 
e o outro se dá no ambulatório. E você não tem 
como separar a atenção primária da atenção 
especializada. Você precisa entender que a 
garantia da integralidade do cuidado, do 

paciente ter todos os atendimentos que ele 
necessita para aquela condição que está 
sendo exigida, ela exige uma atenção 
ambulatorial onde o médico, que está na 
atenção primária, precisa ser especialista em 
atenção primária; ele precisa ser especialista 
no método clinico centrado na pessoa; ele 
precisa estar vinculado a uma rede de 
especialistas que garantam a integralidade. 
Então, por isso, que a gente trabalha com 
conceito integrado da Atenção Ambulatorial.  

E a qualificação da ATS na dimensão da 
gestão e dos territórios, da qualificação de redes 
de vigilância e da saúde ambiental e promoção 
da saúde.  

Temos, aqui, adolescentes, estudantes 
de escola pública; temos, aqui, nesta Casa, uma 
representação daqueles que vivem um 
momento onde todas as vulnerabilidades sociais 
são mais duras e difíceis. E não é à toa que o 
país, desde os anos 90, tem um estatuto próprio 
para proteger a criança e o adolescente.  

E o sistema de saúde, no tema da 
promoção, precisa identificar que reduzir 
iniquidade e promover saúde é, sim, função do 
serviço de saúde e precisa, cada vez mais, estar 
incorporada à atenção primária; por quê? 
Porque se eu tenho uma Unidade de Saúde da 
Família num território, naquele mesmo 
território eu tenho o quê? Centros de trabalho, 
escolas, igrejas, centros espíritas, eu tenho uma 
composição de pessoas que não 
necessariamente moram ali, mas que 
desenvolvem a maior parte do cotidiano, da sua 
vida, no território daquela unidade. 

Aí, a atenção básica precisa reconhecer 
toda a população da sua comunidade e do seu 
território como um espaço de produção de 
cuidado e de promoção da saúde. De modo que, 
se eu tenho uma adolescente vítima de violência 
sexual, e ela tem menos de quatorze anos, ela 
foi vítima de estupro, ela tem que ter, na 
atenção básica, a garantia tanto à notificação, 
quanto ao acesso ao aborto legal que ela tem 
direito. Ela precisa ter desde a atenção primária 
a identificação de vulnerabilidades sociais que 
atingem aquele território, independente, 
doutora Inês, se está cadastrada ou não na 
Equipe de Saúde da Família, mas que faz parte 
daquele território.  

As políticas de promoção e de cuidado 
precisam ser sim desenvolvidas no âmbito da 
atenção primária. Isso, você não faz do dia para 
a noite. Criar cultura de relação com o pastor, 
com o padre, com líderes espíritas, com todas as 
forças vivas que participam daquela 
comunidade, isso são competências que você 
vai desenvolvendo com o tempo. 

No âmbito da atenção também e da 
urgência e emergência, nós concluímos, 
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deputado Mameri, setenta e oito municípios 
com o Samu. Todos os contratos estão 
assinados, todos os contratos estão em 
execução. Nós temos milhares de pacientes que 
estão sendo atendidos num tempo de resposta 
mais adequado do que tinha antes. 

Doutora Inês, eram só dezessete 
municípios do estado do Espírito Santo com o 
Samu antes deste Governo. Tinha dezoito 
cobertos, mas só dezessete com base do Samu. 
Nós encerramos o capítulo de termos no 
Espírito Santo o estado com a menor cobertura 
do Samu do país, e isso foi decisão do nosso 
Governo. Isso foi decisão de apostar na 
municipalização, no cofinanciamento e nos 
consórcios públicos. 

No âmbito da atenção hospitalar, nós 
saímos de mil novecentos e setenta e três leitos 
clínicos, doutora Inês, para dois mil 
quatrocentos e noventa e nove. De seiscentos e 
trinta leitos de UTIs para mil duzentos e trinta 
leitos de UTIs. Mil cento e vinte e cinco leitos, 
em dois anos, ampliados, deputado Mameri. 

Na rede própria, foram realizadas, no 
ano passado, no último mutirão que a gente fez, 
quinze mil cirurgias eletivas, vinte e nove na 
rede contratualizada; na rede credenciada, nove 
mil; com o total de cinquenta e cinco mil 
cirurgias. 

Nós criamos, que eu falei um pouco mais 
cedo, os Núcleos Internos de Regulação e o 
Escritório de Gestão de Alta nos hospitais. 
Tradicionalmente, o Núcleo Interno de 
Regulação era uma salinha onde estava um 
funcionário do hospital apertando o botãozinho 
lá do sistema da regulação, aceitando ou não o 
paciente. Hoje, o Núcleo Interno de Regulação 
dos hospitais tem que fazer huddles, encontros 
com todos os times. Ele tem indicadores de 
qualidade, de desempenho e de produção. Ele 
organiza a comunicação do hospital com a 
regulação do Estado na perspectiva da garantia 
do acesso e na melhora do tempo médio de 
permanência. 

Olha o que aconteceu com o tempo 
médio de permanência dos hospitais. O Espírito 
Santo, resultados do Tabnet, a gente sempre 
teve uma média de permanência menor do que 
a de outros estados, mas que, a partir de 2020-

2021, com a implantação dos Núcleos Internos 
de Regulação, o tempo médio de permanência 
dos hospitais nossos caiu de 4,8 para 3,9. Quer 
dizer que, em quarenta e oito dias, dez 
pacientes utilizavam um leito. Agora, é 
necessário trinta e nove dias para os mesmos 
dez pacientes usarem os mesmos leitos. A 
redução do tempo médio de permanência 
melhora um giro do leito e um melhor 
desempenho na garantia do acesso.  

O indicador de reinternação em trinta 
dias também é monitorado. Então, ou seja, não 
é só reduzir o tempo e mandar embora, não. É 
reduzir o tempo com qualidade, com condições 
do paciente ter uma alta segura. E para ter uma 
alta segura, nós desenvolvemos o Escritório de 
Gestão de Alta. 

O que é o Escritório de Gestão de Alta? É 
um time que tem médico, enfermeiro, 
assistente social, apoio administrativo nos 
hospitais e que, ao internar o paciente, o 
paciente tem que ter uma expectativa de tempo 
de internação.  

O Escritório de Gestão de Alta é quase 
também uma ouvidoria, é um lugar onde 
qualquer paciente pode procurar o escritório 
para dizer o seguinte: Marcaram o exame e não 
foi feito. Ou: Estava marcado para daqui a três 
dias, tem como antecipar? Ele também é um 
solucionador de problemas para identificar 
problemas do hospital e melhorar o processo, 
mas principalmente para, diante do tempo de 
internação esperado, saber dois ou três dias 
antes se as condições de alta estão dadas. Se 
aquele paciente é origem de alta, ele está com a 
consulta marcada de retorno. Se ele vai de alta, 
doutra Inês, e ele tem que fazer atenção 
domiciliar, se a equipe de Saúde da Família está 
contatada para atender aquele paciente em 
casa.  

O Escritório de Gestão de Alta melhora a 
segurança da alta, a transição do cuidado do 
paciente. Então, nós publicamos uma portaria 
onde autorizamos que os hospitais filantrópicos 
captassem até dez milhões de reais para 
implantar: diagnóstico relacionado por grupo 
nos hospitais filantrópicos, Núcleo Interno de 
Regulação, Escritório de Gestão de Alta, 
interoperabilidade de sistema de informação. 
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Porque nós acreditamos que a estrutura do NIR 
e do Escritório de Gestão de Alta tem que ser 
padrão de todos os hospitais. Se quiser 
trabalhar para o SUS tem que ter NIR e tem que 
ter Escritório de Gestão de Alta. E aí, a nossa 
taxa de mortalidade também cai ao longo desse 
período, mesmo com o tema da pandemia.  
 Aqui a apresentação ficou um pouco 
bagunçada, mas vamos lá. Regulação. Em 2018 
nós tivemos, doutora Luzimar, cento e vinte e 
sete mil solicitações na regulação do Estado, em 
todo o ano, lá no Neri. Em 2019, ainda sem 
pandemia, deputado Hércules, nós tivemos um 
aumento de um pouco mais de trinta mil 
solicitações. Veio a pandemia, veio 2021, onde a 
pandemia com as outras doenças subiram para 
duzentas e dezesseis mil solicitações. Nós 
tivemos um aumento de setenta por cento de 
solicitações de leitos entre 2018 e 2021. Só que 
o que aconteceu? Em 2018, sessenta e nove, 
setenta por cento dos pacientes eram regulados 
em até vinte e quatro horas. Ou seja, de cento e 
vinte e sete mil pacientes, trinta por cento deles 
demorava mais de um dia para ser regulado. E 
se eu considerasse os que demoravam mais de 
quatro dias, que é o indicador vermelho, eu 
tinha um percentual muito grande de fila de 
espera nos leitos hospitalares da Central de 
Regulação. Nós alcançamos, neste momento, 
noventa e três por cento de pacientes atendidos 
em até quarenta e oito horas.  

Se você for internar no hospital do 
principal plano de saúde aqui da capital, você 
que tem plano de saúde aqui na capital, você 
leva quarenta e oito horas de observação para 
poder internar num leito. Ou estou errado? Não 
é assim? São quarenta e oito horas da 
observação até o internado lá até subir, no 
hospital privado aqui em Vitória, no principal 
plano de saúde. Noventa e dois por cento dos 
pacientes regulados pelo Neri, noventa e três 
por cento, são atendidos em até quarenta e oito 
horas. Nós temos um BI que em tempo real diz 
quais as especialidade e quais regiões um 
paciente está esperando há mais de dois dias, e 
a gente vai trabalhando com o 
redimensionamento da rede.  

E aí, o que aconteceu? Olha lá, doutora 
Inês, esse dado aqui é importantíssimo. Trinta e 

sete horas em média levava em 2018 para 
regular um leito; hoje, quatorze horas. Nós 
aumentamos setenta por cento o número de 
pacientes na regulação e reduzimos em 
sessenta e dois por cento o tempo médio para 
regulação. Gente, isso aqui não é Excel. Isso aqui 
é o sistema de regulação que a gente vai no 
banco de dados e faz a conta com base no 
tempo de solicitação e da regulação. Isso aqui, 
esse dado é dado do sistema de informação.  

Isso é o quê? Isso é resultado das 
políticas de modernização da regulação do 
Estado tanto dentro da própria equipe de 
regulação, do próprio Neri, que teve mudança 
de equipe, de liderança, criação de protocolos, 
padrão de resposta, como da vinculação com os 
NITs também. E neste momento nós temos 
reuniões da regulação com os NITs nos 
hospitais. Duas vezes por semana a Região 
Norte se reúne para dizer quais são os gargalos 
da regulação da Região Norte da semana e tal. 
Nós criamos uma comunicação. Essa 
engrenagem da regulação que comunica os 
diversos pontos de tensão hoje funciona num 
outro patamar de desempenho. 
 Existe uma complexidade que é muito 
difícil explicar para o cidadão comum, dentro do 
Direito Administrativo Público, na experiência 
do SUS. Como se explica, doutora Luzimar, para 
um estrangeiro, um francês, que, no Brasil, a 
média complexidade ambulatorial, no mesmo 
município, ela pode ser prestada por um 
filantrópico, por um consórcio, pelo Estado, pelo 
hospital federal? Ela pode ser prestada por uma 
clínica privada, ela pode ser financiamento 
federal e estadual ou só municipal. 
 Como você explica como se organiza o 
SUS se você tem uma coisa chamada Pactuação 
Programada Integrada, que pode colocar um 
eletrocardiograma em Linhares, do mesmo 
município; outro eletrocardiograma em São 
Mateus; outro eletrocardiograma aqui em 
Vitória? Como você explica essa organização? 
Não explica! O SUS é extremamente complexo 
na sua forma de organização e ele tem um 
desafio de ser simplificado, até para poder ser 
mais bem entendido e defendido.  
 E, na hora de prestar serviço, você pode 
ter um hospital filantrópico. Aí nós estamos 
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avançando agora, doutora Inês, na nova 
contratualização para padronização de preço de 
tudo da filantropia. Acabar com essa história de 
que, na Santa Casa de Vitória, é um preço; em 
Vila Velha, é outro preço; em Colatina é outro 
preço. Vai ser tudo igual. Está já aprovado pela 
Procuradoria o modelo, já apresentado para a 
Federação dos Filantrópicos também. Trabalhar 
com padronização, com simplificação do 
procedimento.  
 Mas, no tema das OSs, e é um tema que 
a doutora Inês tem acompanhado muito de 
perto, nós temos muita diversidade como o 
modelo de OS se dá no Brasil. Cada município 
tem sua lei de OSs, cada estado tem sua lei de 
OSs, cada um deles tem um modelo de contrato, 
uma forma de precificar.  
 Eu vou dar o exemplo aqui do Hospital 
Jayme Santos Neves. Nós, na hora de construir 
um contrato do Hospital Jayme Santos Neves – e 
o querido José Mario, que está aqui presente, 
que cumpre esse papel de maneira brilhante, 
dentro da Sesa, de construir a precificação dos 
serviços –, o Hospital Jayme Santos Neves tem 
uma precificação do valor global e uma 
quantidade de preço por saída hospitalar. 
  Aí, em tese, a discussão é assim: se eu 
aumentar a meta, eu aumento o valor do custo 
daquela saída. Então, se eu tenho a saída do 
Jayme a trinta mil reais cada saída, eu quero 
aumentar o número de cirurgias e aumentar o 
número de procedimentos no hospital, então, 
eu aumento as saídas e pego aquele valor, 
realmente o valor do contrato. Isso não pode 
ser assim. Isso não pode ser assim em um 
hospital estatal, gerido por terceiros. 
  E nossa experiência com a Fundação 
iNOVA, no Hospital Central, demonstrou isso. 
Por quê? Porque se a gente for perceber, aqui 
na tela, o contrato que nós tínhamos antes com 
a Organização Social Santa Catarina, doutora 
Inês, precificava a saída em quarenta e oito mil 
reais a saída do hospital, um hospital de 
excelência, quaternário, hospital de fim de linha, 
Hospital Central, um hospital reconhecido na 
comunidade médica nacional e estadual pela 
população.  
 Só que nós assumimos o hospital pela 
gestão da Fundação iNOVA, e as discussões de 

melhora de giro de leito e a quantidade maior 
de cirurgias que eu faço e de altas que eu dou 
não eram discutidas em termo de metas de 
contrato, mas de desempenho assistencial. 
Então, dentro do mesmo valor do contrato, a 
Fundação conseguiu, no dia 28 de julho, fazer as 
metas de doze meses de contrato pactuado na 
época da OS. Desculpa, pactuado no próprio 
contrato, no início do ano. E aí fez com que o 
custo da saída saísse de quarenta e oito mil para 
vinte e três mil reais. Por quê? Melhorou o 
desempenho do hospital, reduziu a mortalidade, 
reduziu o tempo médio de permanência e 
conseguiu girar mais o hospital dentro daquele 
custo. 
  Por isso que o Estado não pode 
prescindir de ter formas próprias de 
administração dos seus serviços. E a Fundação 
iNOVA representa uma forma estatal de gestão 
dos serviços próprios. Para poder garantir, 
inclusive, uma expectativa de competição com 
os outros modelos de governança, com as 
outras formas de compra de serviço. 
  Hoje, as OSs, no Espírito Santo, sabem 
que, se a gente precisar assumir um hospital 
gerido por OS, amanhã ou depois, pela 
Fundação, a gente assume o mesmo hospital 
filantrópico.  
 Nós estamos ganhando, desenvolvendo 
uma expertise no modelo de gestão hospitalar, 
e a Fundação, assim como o ICEPi, é uma 
fundação nova, que vai exigir seu tempo de 
amadurecimento, de expansão, de crescimento, 
de sustentabilidade, mas nós apostamos em 
uma saída estatal, em uma saída pública.  
 E, aí, eu fiz questão de colocar esse 
indicador aqui, doutora Inês, para a gente poder 
pontualizar dentro daquela constelação de 
projetos que um único projeto tem um impacto 
de contribuição para o desempenho assistencial 
de equilíbrio fiscal do Estado gigantesco.  

O Hospital Central vai ter um aditivo de 
contrato agora de quase 1,7 milhões – não é, 
José Mario? –, de 1,7 milhões, para a seguinte 
proposta: vou aumentar 1,7 milhões, deputado 
Hércules, vai funcionar cirurgia de domingo a 
domingo, hospital vinte e quatro horas, hospital 
sete por sete. Os hospitais e o desempenho da 
regulação, final de semana e feriado, caem 
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muito, porque o hospital é um durante a 
semana e outro durante o final de semana.  

No modelo que a gente está montando 
agora no Hospital Central, a gente vai fazê-lo 
funcionar com rotina sete dias por semana e 
operando sete dias por semana. Isso do ponto 
de vista da eficiência econômica e assistencial é 
muito mais barato do que montar um novo 
hospital com o mesmo perfil dele. É muito 
melhor, mais eficiente e inteligente eu colocar 
um pouco mais de dinheiro ali, ele funcionar 
naquele custo fixo que ele já tem os sete dias 
por semana, incluindo feriado, do que eu 
comprar mais serviço de fora. Eu reduzo o custo. 
E isso é gestão, e isso é capacidade de poder 
decidir como otimizar mais aplicação dos 
recursos públicos.  

Na Farmácia Cidadã, nós temos um 
desempenho muito interessante com quatorze 
Farmácias Cidadãs no estado, seiscentos e 
sessenta e quatro mil pacientes/ano. Zezé está 
aqui, né? Vi a Zezé por aqui antes. Saiu? (Pausa) 

Temos vinte e três mil novos processos 
cadastrados. E o processo de 
microrregionalização da Farmácia Cidadã 
permite o quê? Que mais pacientes acessem. Se 
o procedimento de ir até a Farmácia Cidadã for 
um procedimento que exija eu perder um dia de 
trabalho, eu pegar um ônibus intermunicipal, eu 
ter que ir até Vitória, voltar lá do interior, eu 
dificulto o acesso.  

Eu tenho psoríase, eu utilizo um 
medicamento de alto custo. Se eu morasse em 
Ecoporanga e a Farmácia Cidadã fosse lá em 
Vitória, eu tinha que sair de Ecoporanga para vir 
aqui. Mas se eu tenho Farmácia Cidadã lá na 
Região Norte, eu pego lá mesmo na Região 
Norte. Eu facilito o acesso. Por isso que a 
quantidade de cadastros novos por ano 
aumenta na medida em que a gente aumenta 
também o número de farmácias.  

Cobertura de noventa e oito por cento. 
Na Região Sul, temos uma experiência exitosa 
de setecentos e trinta e quatro pacientes/mês 
atendidos em casa, que recebem a visita 
domiciliar e o medicamento em casa.  

Lacen: nosso Lacen, nosso laboratório de 
saúde pública do Estado, ele tinha um 
orçamento médio/ano de três milhões de reais. 

Durante 20, 21, foram quase oitenta milhões de 
reais no nosso laboratório de saúde pública.  

Se a gente for calcular, doutora Inês, 
quanto que custou cada teste de RT-PCR, 
considerando desde a cadeia logística da coleta 
até a folha de pagamento de quem coletou, o 
transporte, o armazenamento, o resultado, isso 
aqui, esse valor não representa o real custo da 
decisão de ter massificado o RT-PCR. Só que não 
teria massificado se não tivesse investido em 
tecnologia no laboratório de saúde pública.  

Os laboratórios de saúde pública, em 
geral, faziam um rol muito pequeno de 
procedimentos. Eles vinham num movimento 
histórico – não é, Rodrigo? – de até tendo um 
papel secundário nas prioridades dentro do 
Ministério da Saúde. E a gente conseguiu 
reposicionar essa agenda da rede de 
laboratórios e Lacens do país durante esse 
período. E temos, por decisão do fortalecimento 
dessa rede, condições de fazer uma vigilância 
em outros patamares.  

Aqui no estado, e agora, aqui, nesse 
próximo slide, nós temos o quê? Um parque 
tecnológico onde se encontram os freezers de 
menos oitenta graus, o aumento da capacidade 
analítica de diagnóstico com três extratores 
automatizados, dois termocicladores, dois 
sequenciadores com tecnologia NGS e que 
permitem... E aquisição de quatro turbidímetros 
para o Lacen, para as regionais, o que permite 
também ao Lacen, além da biologia molecular, 
fazer a vigilância genômica no nosso estado. 
Com dois equipamentos, com duas tecnologias 
distintas, que, segundo o Rodrigo, o que tiver 
que achar acha no sequenciamento genético, na 
vigilância genômica, um comprado com dinheiro 
próprio do Governo do Estado, e outro 
adquirido via Governo Federal. Isso é decisão de 
fortalecer a saúde pública. 
 O investimento de novos exames: a 
capacidade analítica incrementou em 
quinhentos e vinte e sete por cento; nós temos 

um diagnóstico molecular para vinte e um 
patógenos respiratórios, principalmente nos 
pacientes mais graves, nas investigações de 
pacientes mais críticos; temos o retorno do 
diagnóstico molecular de dengue, zika e 
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chikungunya; sequenciamento genético de 
covid-19. 
 Conquistamos, nesse período, as 
acreditações do Inmetro; a ratificação da 
acreditação real alcançada em 2019; o 
laboratório brasileiro com o maior escopo de 
saúde humana nos ensaios biológicos. Isso a 
gente tem documentado. Conquista da saúde 
pública do nosso Espírito Santo e que, cada vez 
mais, se aproxima também do próprio 
ecossistema de pesquisa e inovação do Estado. 
A gente precisa integrar cada vez mais a Ufes, a 
Emescam, a UVV, todas as instituições de ensino 
e pesquisa, a capacidade de produção de 
pesquisa que tem no SUS àquilo que nós temos 
no nosso estado de instituições renomadas em 
Ciência e Tecnologia. A Universidade Federal 
tem nos procurado para poder abrir um serviço 
de Biologia Molecular na Região Norte que a 
gente tem colocado contato do Lacen à plena 
disposição para poder avançar nessa 
perspectiva. 
 ICEPi: dentro do Qualifica-APS, estrutura 
dos profissionais participantes; temos os nossos 
programas de residência. Nós temos dentro do 
Qualifica-APS hoje uma participação de mil e 
vinte e dois profissionais em formação, 
presentes em seiscentos e sessenta e oito 
equipes de saúde da família, em quatrocentos e 
sessenta e nove estabelecimentos. Em novo 
edital, cento e sessenta e cinco novas vagas 
abertas. 
 Aqui a presença do programa: 
profissionais em formação; os valores 
executados; a participação do provimento nas 
equipes de saúde, como que avançou o número 
de equipes na medida em que avançou também 
a participação do provimento; já foram doze 
editais até o presente momento. Então, o ciclo 
onde, a cada noventa dias praticamente, a 
gente lança um edital para poder garantir a 
continuidade do provimento e os ciclos de 
formação. 
 O impacto na saúde bucal é muito 
revelador. Hoje quase cento e noventa equipes 
de saúde bucal do Estado estão dentro do 
Programa de Formação de Cirurgiões Dentistas 
Especialistas em Família e Comunidade na 
perspectiva de que, em três anos atuando em 

serviço, eles consigam ter a diplomação, o título 
lato sensu e desenvolvam o perfil de 
competência mais resolutivo para a própria 
atenção primária.  

Temos uma agenda, doutora, na 
perspectiva de reconhecer o papel da 
Endodontia na atenção básica. Nós estamos 
discutindo com os municípios quanto custa hoje 
um raio-x digital, um localizador e um rotatório - 
o kit. Não custa nem vinte mil reais, ou estou 
errado? Não custa nem vinte mil reais. O Estado 
está se dispondo a comprar um rotatório, um 
localizador e um raio-x digital para cada unidade 
básica de saúde do estado do Espírito Santo que 
queira fazer a incorporação da Endodontia na 
atenção primária e na oferta de serviços, no 
bairro, de Endodontia também, uma decisão 
simples. Nós temos recursos de investimento 
para apostar nessa perspectiva, só que eu 
preciso ter a competência desenvolvida naquele 
profissional e, na perspectiva que a gente vai 
estar incorporando também um ciclo de 
formação de Endodontia nesses profissionais 
que fazem a saúde bucal. 
 O manejo do paciente com transtorno 
mental, com deficiência física também precisa 
ser desenvolvido em parte do serviço de 
atenção primária, porque você não tem como, 
para toda e qualquer necessidade de saúde 
bucal, levar esse paciente somente em centros 
de especialidade para uma avaliação inicial, para 
um vínculo com esse paciente. Então, a gente 
precisa trabalhar com a perspectiva de que a 
atenção primária precisa ser uma atenção 
primária de especialistas com escopo de 
competência mais amplo. 
 Ampliação dos programas de residências 
em saúde: nós tínhamos um programa de 
residência em 2019. Nós saímos para vinte 
programas de residência, Dr. Emílio Mameri, 
com seiscentos e trinta vagas ofertadas no 
Estado, tanto em residência médica, quanto em 
residência multiprofissional. Destaco aqui a 
Psiquiatria na Região Sul, aqui na Grande 
Vitória, diversos programas de residência, como, 
por exemplo, cuidados paliativos que estão 
sendo abertos. Temos a perspectiva de mais 
oito programas para o ano que vem, Dr. Emílio. 
Este ano, cadastrar mais oito programas novos 
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e, ano que vem, temos aí vinte e oito programas 
de residência. Porque, doutora Inês, é 
constituição. A função do SUS, art. 200, é a 
ordenação na formação de recursos humanos.  

No tempo da universidade, no tempo da 
iniciativa privada, a gente não vai ter todos os 
especialistas formados que a gente precisa, no 
tempo que o SUS precisa. Então, por isso precisa 
ter políticas de Estado para isso. E a residência 
médica é o padrão ouro de formação 
profissional. Pesquisas no âmbito da Sesa, neste 
momento, temos cento e oitenta, pesquisas 
sendo desenvolvidas. Sessenta e nove com 
mestres e doutores, oitenta e três com 
especialistas, vinte e oito com graduandos. Tudo 
isso dentro do escopo do ICEPi.  

E temos três projetos de pesquisa com 
vacinas muito interessantes e desenvolvidos: o 
Viana Vacinada, com estudo da meia dose; e 
também já a meia dose com dose de reforço, 
com resultado impressionante, na plataforma 
de vírus inativado da vacina produzida pela 
AstraZeneca, junto com a Fiocruz.  

Nós identificamos que duas meias doses 
da AstraZeneca foram capazes de fazer 99,8% 
de soroconversão. Então, a meia dose, na 
verdade, pode passar a ser reconhecida pelo 
fabricante, na medida em que os novos estudos 
se publiquem e eles sejam reconhecidos, como 

talvez a nova dose ajustada, porque na 
velocidade de produção das vacinas, as doses 
que foram ajustadas no desenvolvimento 
delas, estarão possivelmente, diversas delas, 
um pouco maior do que seria necessário. A 
vacina da Moderna também já está sendo 
aplicada com a dose ajustada.  

Então, nós estamos colocando o estado 
do Espírito Santo num protagonismo, em 
pesquisa em vacinas, que não estava colocado 
em outro momento. E aproveitamos times da 
Universidade Federal, da Fiocruz, da nossa 
Vigilância, do René Rachou, do próprio 
Ministério da Saúde, do Butantan, nesse 
movimento.  

A meia dose representou uma 
frequência equivalente de eventos adversos 
leves e moderados, só que com intensidade 
menor e duração menor, demonstrando o 

melhor padrão de segurança e com o desfecho 
de eficácia equivalente.  

O Projeto Curumim, projeto de estudo 
da vacina de vírus inativado em crianças de três 
até adolescentes de dezessete anos, fiz questão, 
minhas filhas participam do projeto Curumim. 
Minha filha Anita, de quatro anos recém-
completos, foi vacinada no projeto com a vacina 
CoronaVac. Já tem estudos internacionais 
apontando um alto grau de segurança e eficácia 
em imunogenicidade em crianças. 
Possivelmente, o estudo desenvolvido aqui no 
Espírito Santo, Bartolomeu, publicado até 
agosto, deve ser um dos principais estudos para 
subsidiar as decisões de registro definitivo no 
país.  

E temos no Brasil a AstraZeneca com a 
Fiocruz, junto com a Sinovac e o Butantan, 
temos duas plataformas de vacina 
extremamente seguras e eficazes e que vão dar 
para o Brasil uma autonomia na capacidade de 
controle da pandemia. Se nós quisermos aplicar 
meia dose de AstraZeneca, no primeiro 
trimestre do próximo ano, em toda a população 
brasileira, a Fiocruz tem condições de produzir. 
E ao custo de três, quatro dólares a dose, bem 
diferente dos quinze dólares da Pfizer. Se eu 
quiser aplicar a vacina do Butantan nas crianças, 
dentro do próprio calendário, padrão crianças e 
adolescentes, todos os anos, é uma vacina que 
está variando de sete a oito dólares, o preço 
dela, muito mais barata do que a vacina da 
Pfizer, produzidas nacionalmente e com padrão 
de reatogenecidade muito mais vantajoso do 
que qualquer outra proposta. 

Então, já conseguimos mobilizar mil 
cento e vinte e sete papais e mamães, porque 
fazer pesquisa, estudos como esse com crianças, 
não é só criança. São mil, cento e vinte e sete 
crianças; mil, cento e vinte e sete mamães; mil, 
cento e vinte e sete irmãos, papais, avós.  

Então, reconhecer que o papel da 
doutora Valéria Valim, de toda a equipe, do 
professor Geraldo Milton, de toda equipe da 
Ufes, que tem liderado esse projeto junto 
conosco. E reconhecer a alta qualidade técnica 
que eles possuem. Nós apresentamos, doutor 
Marcos, para a Organização Mundial da Saúde, 
os resultados do Viana Vacinada, do estudo da 
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meia dose. A Organização Pan-americana de 
Saúde, que é a agência da OMS para as 
Américas, acompanha e participa dos projetos 
também.  

E é muito bom viver essa experiência 
capixaba de enfrentamento da pandemia e ver 
os vários elogios que o Espírito Santo recebe por 
conta do desempenho dos seus pesquisadores. 
É muito realizador porque nós que trabalhamos 
com saúde pública, nós não trabalhamos na 
perspectiva do lucro. Nós não trabalhamos na 
perspectiva do privado, a gente trabalha na 
perspectiva da realização de projetos, da 
garantia de dignidade, da realização das 
pessoas. E a gente assume o SUS como um 
projeto. A gente assume essas iniciativas como 
parte de projeto de nossas vidas. E à medida 
que eles se realizam, a gente se realiza junto. E é 
muito realizador, do ponto de vista da 
perspectiva pessoal, como trabalhador do 
Sistema Único de Saúde, como fazer parte de 
todos esses movimentos. 
 O ICEPi conseguiu, nesses dois anos, a 
creditação no Conselho Estadual de Educação 
para certificar pós-graduação lato sensu, então, 
temos, hoje, mil, quatrocentos e oitenta vagas 
na pós-graduação em Medicina, Família e 
Comunidade; em Odontologia e Enfermagem 
com Ênfase em Estratégia e Saúde da Família; 
uma pós-graduação em Planejamento, Gestão e 
Governança em Redes de Atenção e Vigilância; e 
a pós-graduação do Provento Multiprofissional. 
 Aqui, eu quero fazer um destaque para a 
pós-graduação de Planejamento de Gestão. 
Tadeu Marino, Chiquinho, nossa equipe do 
planejamento do Estado, desenvolveu um 
movimento, doutora Inês, de construir os 
instrumentos de gestão municipal, ao longo do 
ano passado, com cem por cento das 
prefeituras. 
 Geralmente, quem ajudava a fazer o 
plano municipal de saúde, o plano anual, a 
programação, eram consultorias privadas. 
Pessoas que tinham expertise com isso que iam 
lá ao município, faziam um contratinho de 
consultoria. O que a Sesa fez? Por meio do 
grande protagonismo da Sseplants, junto com o 
ICEPi, criaram um movimento de cem por cento 
dos municípios de construção ascendente dos 

instrumentos de planejamento deles, com cem 
por cento dos municípios construídos dentro 
desse movimento com a Sseplants, e nós 
decidimos transformar aquele movimento numa 
pós-graduação lato sensu em uma 
especialização de Planejamento, Gestão e 
Governança de Redes. 
 Para quê? Porque, quando eu faço um 
instrumento de gestão, eu tenho muitos 
instrumentos que eram feitos separados. A 
gente integrou a construção deles. E como tem 
uma carteira de projetos muito grande do 
Governo do Estado e que se soma à carteira de 
projetos de cada município, ao integrar tudo 
isso, nós reconhecemos que uma pós-graduação 
com projetos e aplicativos com entrega de 
produtos práticos para gestão seria muito 
oportuna para poder conciliar todos esses 
movimentos. E fazer com que as áreas de 
planejamento se apropriem das áreas temáticas 
e das áreas de negócio.  
 Quer dizer o quê? Que esse time que 
está hoje no curso de Planejamento está se 
apropriando do que é Autorregulação Formativa 
Territorial, está se apropriando do que é 
Medicina Hospitalista, do que é desempenho 
hospitalar, do que é organização de redes de 
vigilância, está se apropriando de todas as 
carteiras de projetos daquilo que a gente está 
desenvolvendo dentro do Governo do Estado, 
mais a carteira de projetos de cada município. 
 Então, nós estamos, de fato, tratando de 
organizar uma geração de sanitaristas. Uma 
geração de gestores do Sistema Único de Saúde, 
com a capacidade de poder, nos próximos dez 
anos, esse próximo ciclo que a gente está 
vivendo, entregar mais e mais para a saúde 
pública em termos de resultado. 
 A implantação do Núcleo Interno de 
Regulação, que eu falei mais cedo, não vou 
repetir aqui agora, plantando em toda a rede 
dos nossos hospitais. Nós tínhamos o percentual 
de reserva de leitos hospitalares confirmados 
subindo de quarenta por cento de confirmação 
para oitenta e quatro por cento de confirmação. 
Então, ou seja, total de leitos que se solicitava, 
somente quarenta por cento confirmava. Hoje, 
oitenta e quarto por cento, porque melhorou o 
desenho do perfil do hospital, melhorou a 
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comunicação e o conhecimento, o domínio 
tanto do NIR quanto do regulador de qual que é 
o paciente que pode ir para qual lugar. E todo 
esse procedimento resulta em desempenho.  
 A implantação, então, da Medicina 
Hospitalista e do Escritório de Gestão de Alta. A 
Medicina Hospitalar e os médicos e enfermeiros 
hospitalistas são profissionais e se trata, na 
verdade, de uma mudança de modelo de 
atenção hospitalar, onde tem um profissional 
que faz comanejo do paciente. Ele faz o cuidado 
horizontal. De segunda a sábado, tem aquele 
hospitalista que vai todos os dias ao hospital e 
cuida do mesmo paciente e faz o comanejo com 
todas as especialidades daquele paciente.  
 Esse especialista, médico ou enfermeiro 
hospitalista, eles estudam custo, estudam 
gestão da clínica, eles estudam Medicina 
baseada em evidências, eles se envolvem para 
além da dimensão da prescrição, na gestão do 
cuidado completo e do comanejo com o 
paciente. E aí os indicadores que nós temos, nos 
hospitais, que implantamos o modelo nas 
enfermarias que têm esse especialista, doutora 
Inês, é extraordinária a redução de 
permanência, a redução de mortalidade, de 
reinternação.  
 Então, é uma especialidade médica nova. 
Está em trâmite de reconhecimento junto à 
AMB, e que nós temos, com a Sociedade 
Brasileira de Medicina Hospitalar, um convênio 
já, há três anos, aqui, desenvolvendo essa 
especialidade. Sete hospitais, com a 
implantação dessa especialidade médica. A 
gente fala, como exemplo, assim: é o médico de 
família e comunidade do hospital. É aquele que 
deve resolver as questões. É o resgate, na 
verdade, Doutor Hércules, você que viveu a 
Medicina lá, nos anos 70, 80, que tinha um peso 
maior da clínica, né? Da medicina interna, é o 
resgate da antiga medicina interna. É o resgate 
da clínica médica dentro do hospital.  
 E aí a gente está neste movimento, 
porque é um movimento que ele é contra 
hegemônico, porque a fragmentação do 
cuidado em sub, sub, subespecialidade, ela não 
gera eficiência para o desempenho e custa 
muito caro! Então, o reconhecimento de 
formação de recursos humanos, em áreas 

estratégicas, passa, no caso do Governo do 
Estado, por reconhecimento da formação de 
médicos de família e comunidade em larga 
escala e também de médicos hospitalistas.  
 Aqui, um exemplo: o tempo médio de 
permanente, no Hospital Infantil, era de 5.9 
dias, caiu para 4.5. No Dório Silva, gente, de 
11,9 dias, caiu para 5,6 dias o tempo de 
permanência. No Hospital Ferroviário Nilton de 
Barros, aqui, em Vila Velha, teve média de 
permanência de dez para cinco e também houve 
uma mudança de perfil assistencial do hospital, 
mas, mesmo assim, no perfil clínico, houve a 
redução. E, do Silvio Avidos, de treze dias para 
4.4 dias. 
 Deputado Hércules, deputado Emílio 
Mameri e doutora Inês, eu quero convidar 
vocês, essa Mesa, para visitar o Hospital Silvio 
Avidos, nos próximos quinze dias. Estou 
convidando formalmente aqui! Já peço minha 
assessoria que organize essa visita. Quero que 
toda essa Mesa me acompanhe em uma visita 
em Colatina, para conhecer a experiência do 
Hospital Silvio Avidos.  
 O Hospital Silvio Avidos hoje tem um 
desempenho assistencial equiparado aos 
melhores hospitais privados do estado do 
Espírito Santo! Tempo de porta: 3,5 horas, entre 
chegar, ser acolhido, ser tratado, diagnosticado, 
examinado e de alta. Desde maio do ano 
passado, sem nenhum paciente em corredor! O 
hospital que implantou Medicina Hospitalista, 
Escritório de Gestão de Alta e o Núcleo Interno 
de Regulação, de maneira exemplar. Você entra 
no hospital hoje, um hospital organizado!  
 E é um hospital da gestão pública direta, 
doutora Inês! Não tem OS, não tem fundação, 
não tem... É gestão pública direta! É possível, só 
que, claro, têm todos os problemas... É um 
esforço hercúleo diário, semanal, cotidiano, 
colocar tudo nesse padrão de funcionamento, 
mas dá para fazer. Nós acreditamos que, com a 
ida da fundação para o Hospital Silvio Avidos, a 
gente vai ter limitações, que hoje a gestão 
pública direta nos dá, superadas e que vai poder 
melhorar ainda mais o desempenho dele.  
 Aqui, um pouco do desempenho da 
habilitação dos Escritórios de Gestão de Alta. 
Então, aqui, o tempo médio para resolver 
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pendências da alta do paciente... Isso aqui é 
legal falar dos Escritórios de Gestão de Alta. Em 
média, uma pendência de um paciente, para ter 
alta, um exame, uma cirurgia, uma 
interconsulta, era de 4,9 dias, em julho. Hoje: 
0,82, em média, o tempo médio de resolução de 
pendências.  

Quantidade de pacientes atendidos 
também aumentando, a cada mês que passa, 
dentro dos escritórios.  
 A Autorregulação Formativa Territorial, 
já falei ao longo da apresentação. Nós já temos 
nove mil e quatrocentas profissionais treinados, 
doutora Inês, nesse modelo, no estado; setenta 
e oito municípios estão utilizando a ferramenta 
de regulação; mil e duas unidades básicas, com 
solicitantes; e cento e quarenta e seis 
prestadores de serviços, organizados.  
 Nós temos aqui o percentual de 
consultas ofertadas; percentual de realização de 
recursos, de exames também, não somente de 
consultas; uma melhora importante do 
desempenho do sistema; e o percentual, aqui, 
de consultas sendo resolvidas com segunda 
opinião.  
 Nós acreditamos que em segunda 
opinião dá para resolver de quinze a trinta por 
cento das solicitações, doutora. E o movimento 
que a gente está fazendo agora é de qualificar 
os especialistas para reconhecer melhor aquela 
demanda clínica e demanda pedagógica e 
resolver por segunda opinião. Porque muitos 
colegas não têm a competência docente 
desenvolvida, e essa astúcia de professor de 
pegar e dar uma boa devolutiva. E aí um dos 
momentos agora para a implantação do modelo 
é qualificação dos especialistas na devolutiva, 
porque nós queremos que fique em torno de 
quinze a trinta por cento a quantidade de 
resolução, por meio da segunda opinião.  
 Aqui o desenvolvimento de diversas 
tecnologias, a implantação do SUS 
multimunicipal, da plataforma Vacina e Confia, 
dos painéis de indicadores de gestão, tudo isso 
desenvolvido dentro do ICEPi, com a nossa 
equipe de desenvolvimento.  
 Temos o PGiS que é o Projeto de 
Desenvolvimento de Práticas Gerenciais, 
aplicadas à inovação em Saúde.  

 Então, o Crefes, por exemplo, recebeu a 
captação de recursos de emenda federal do 
deputado Rigoni, porque o PGiS montou o 
projeto para impressora 3D, lá no Crefes, e vai 
desenvolver uma experiência de 
desenvolvimento tecnológico no Crefes, 
captando recurso federal. Foi o PGiS que captou 
recursos. Eles devem estar chegando próximo a 
quinze milhões de reais de recursos captados. 
Tanto de editais de parlamentar como de editais 
de fundações de pesquisa de apoio também. 
Então, nós temos, hoje, dentro do ICEPi uma 
área que se dedica a ousar em propostas e 
disputar recursos dentro do mercado.  
 Dentro do PGiS eles fazem avaliação e 
captação de novas tecnologias, gestão de 
projetos, inovação e captação de recursos, 
comunicação em saúde e, também, patentes e 
propriedade intelectual do SUS.  
 No enfrentamento da pandemia da 
covid-19, eu abordei bem ao longo da 
apresentação o que a gente viu. Nós temos aí o 
desenho dos casos por mês, ao longo de toda a 
pandemia. Se não fosse janeiro e fevereiro 
deste ano daria para perceber melhor como foi 
o comportamento das três ondas anteriores que 
nós vivemos no estado. Mas, sem dúvida 
nenhuma, quando a gente avalia o número de 
casos que a gente teve ao longo da pandemia, e 
que a gente teve em janeiro e fevereiro, e olha 
para esse gráfico de óbitos que vem em seguida, 
nós percebemos a importância que foi ter 
vacinas disponíveis no pior momento do 
número de casos com a ômicron e a delta.  

Vacinas aplicadas, neste momento, mais 
de 8.1 milhões de vacinas aplicadas no povo 
capixaba.  
 Nós aumentamos sessenta e nove por 
cento, doutora Inês, o número de salas de 
vacinas no estado. Salas permanentes, salas em 
funcionamento. Tem até experiência, agora, 
aqui, em Cariacica, que montaram uma sala 
permanente de vacinação, de todas as vacinas, 

no shopping. O município montou uma sala no 
shopping. Qualquer pessoa pode ir lá vacinar; 
registra, de qualquer município. Está lá o 
sistema informatizado, de qualquer lugar; está 
lá a vacina registrada, funcionando todos os 
dias. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, Documento 

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



58 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 06 de maio de 2022 

  O SUS tem que sair da caixinha. Essa sala 
de vacina, como muito bem pontuou o Tadeu na 
reunião esta semana, precisa funcionar à noite. 
A trabalhadora sai de manhã cedo de casa, pega 
ônibus, deixa o filho com um irmão mais velho 
ou com um vizinho, com avó, que tem 
limitações de locomoção, que tem que ir para 
escola, vacinar à noite é mais fácil. Vacinar 
sábado de manhã é mais fácil.  

Mas a infraestrutura e o resultado da 
decisão nossa de enfrentar a pandemia, 
apostando na ciência, na vacinação está aí: de 
quatrocentas e sessenta e duas salas de 
vacinação para setecentas e oitenta e duas 
salas, em abril deste ano. Então, a gente pode 
dar a dimensão da inovação, da qualificação, da 
Atenção à Saúde, das relações interfederativas.  
 Quero fazer uma breve menção sobre o 
papel do Governo do Estado, hoje, 
nacionalmente. O Governo do Estado possui 
quase dez secretários de Estado presidentes ou 
vice-presidentes de conselhos nacionais. Tive a 
oportunidade agora, de ser escolhido pelos 
meus pares secretários de Estado, presidente do 
Conass, no desafio de poder construir uma 
agenda da saúde pública do Estado, num plano 
num ano de eleições. Num ano em que o povo 
brasileiro vai às ruas para escolher o seu 
melhor: o melhor que ele acredita para o país.  

E nós entendemos que, neste ano, 
doutor Marcus, nós temos uma realidade 
diferente de outras eleições gerais. Porque, em 
outras eleições gerais, por exemplo, existia uma 
proposta de voucher da saúde.  

Já ouviram falar do voucher da saúde? 
Teve quem propôs, numa eleição anterior, que 
cada brasileiro tivesse um voucher de mil reais 
por mês, e que quando ele precisasse da Saúde, 
ele pudesse usar o dele. 

Eu fico imaginando o que é que você iria 
fazer com um voucher de mil pila, num leito que 
custa dois mil por dia, em plena pandemia! 
(Pausa) Desculpem a expressão mil pila: é que 
era para ser pejorativo, mesmo.  

Saúde Pública é estrutura de Estado, 
robusta, garantidora de direito. E, neste 
momento, em todos os campos políticos do 
centro, da esquerda, da direita, existe um 
consenso: todo mundo quer o SUS forte, 

resolutivo, universal e para todo o mundo, 
porque é saúde pública!  

Quem for disputar a eleição este ano, vai 
ter que apresentar uma agenda clara para a 
saúde pública defendendo o SUS! 
Independentemente do campo político. Isso 
para nós, gestores, sanitaristas, trabalhadores 
do SUS, principalmente, que participamos de 
campos políticos progressistas, como o que é 
liderado por Renato Casagrande, nós 
entendemos que é uma janela de oportunidade; 
a oportunidade para que, neste ano, durante o 
debate presidencial, todos os campos políticos 
façam uma carta-compromisso com a saúde 
pública brasileira, e que, independentemente de 
quem for eleito ano que vem... Porque 
Bolsonaro pode ser reeleito, Lula pode ser 
eleito, Ciro Gomes pode ser eleito, a Tebet pode 
ser. A gente não sabe! Tem muita coisa para 
acontecer até o dia da eleição, até o segundo 
turno.  

Só que nós, como Conselhos de 
Secretários de Estado, como trabalhadores do 
SUS, entendemos que o SUS precisa ser 
protegido da politização e da luta partidária. E, 
aí, o desafio que nós temos na relação 
interfederativa, de construir um grande 
consenso com o Conasems, com o Conselho 
Nacional de Saúde, e de apresentar uma 
plataforma para os presidenciáveis de todos os 
campos políticos; e um compromisso de que, 
em janeiro do ano que vem, na primeira reunião 
da Comissão Intergestores Tripartite, doutora 
Inês, a gente tenha uma carteira de projetos a 
serem aprovados para o sistema de saúde. E 
que, independentemente se for a direita, o 

centro ou a esquerda que for eleita, todos 
apoiamos essa carteira de defesa do Sistema 
de Saúde.  

E a experiência que nós construímos, 
de relação interfederativa aqui no estado, de 
termos reuniões semanais – não é, Cibele? – 
com os nossos superintendentes – está aqui o 
Márcio, também –, com os nossos secretários 
municipais de Saúde, com áreas técnicas, ela 
demonstrou uma qualidade muito bonita na 
relação republicana, e de unidade entre os 
gestores.  
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Toda sexta-feira está lá, Bartolomeu, 
junto conosco, na reunião dos secretários 
municipais. Bartolomeu acompanhou a 
pandemia inteira. Estava lá, junto com a gente: 
Ministério da Saúde, secretário estadual com 
toda a equipe, secretários municipais, 
discutindo a pandemia, cenários, decidindo 
junto. E isso sem dúvida alguma representa para 
o Espírito Santo, perspectiva.  

E nós queremos ter o acúmulo desses 
três anos trabalhando com perspectivas desse 
período, porque este Governo só acaba quando 
termina, tá, gente? Pode vir a eleição, mas a 
nossa carteira de projetos do time da Sesa está 
a mil, produzindo e produzindo, porque a gente 
vai, até 31 de dezembro, entregar toda a nossa 
carteira completa para o povo capixaba.  

E queremos construir debates também, e 
apresentar a perspectiva de mais quatro anos.  

Então, nós vamos implantar, doutora 
Inês, o maior hospital público do estado do 
Espírito Santo, nos próximos noventa dias. Vão 
ser mil e trezentas vagas nesse hospital público, 
em noventa dias. Vinte e seis equipes de 
atenção domiciliar de alta complexidade vão ser 
implantadas em noventa dias, no estado. Isso 
equivale a sessenta pacientes por cada equipe 
de Emad; e quarenta por cada equipe de Emap; 
e que, juntando todas, dão mil e trezentos 
pacientes. Pensar na taxa de ocupação de 
oitenta por cento: mil pacientes de alta 
complexidade/dia, podendo ser internados em 
domicílio! Está em plena operação dentro da 
Sesa. É perspectiva de uma agenda de projetos 
que ainda está em operação dentro do Governo 
do Estado. Então, o SUS Capixaba sai aí da 
quinta pior cobertura para a quinta melhor 
cobertura, com melhoras nos seus indicadores 
de desempenho em diversas áreas dentro do 
Governo e dentro do SUS.  

E nós finalizamos com a convicção de 
que uma carteira muito grande de projetos está 
em andamento e que, simultaneamente a ela, 
muitas insuficiências continuam existindo no 
sistema. E essas insuficiências precisam uma a 
uma ter diagnóstico e plano de tratamento. 
Porque a pior coisa que tem para o gestor é 
achar que tudo está resolvido, tudo está pronto, 
tudo está acontecendo e que não tem mais 

problema. E quem assim se comporta, tem 
grandes chances de se frustrar e de frustrar 
muita gente. Porque a principal capacidade do 
gestor precisa ser aquela de reconhecer 
insuficiências e enfrentá-las.  

E nós queremos com esta Casa de Leis, 
com todos os atores, seguir fazendo bons 
diagnósticos, seguir construindo boas 
convergências, boas alianças para poder, um a 
um, termos os problemas de saúde pública 
resolvidos no nosso estado.  

Eu encerro esta parte da prestação de 
contas, entregando, novamente, um abraço do 
nosso governador, da nossa vice-governadora, a 
todos que nos acompanham. E espero que a 
gente consiga, cada vez mais, dar um exemplo 
de civilidade em torno dessas agendas que são 
mais amplas no estado do Espírito Santo, que é 
o tema da agenda da saúde pública.  

Então, muito obrigado a todas e a todos!  
Venceremos!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Se você quiser 
responder às perguntas daqui, poderá fazer 
também; se quiser ficar na tribuna, pode 
continuar.  

Eu vou, mais uma vez, explicar a 
dinâmica da nossa prestação de contas. Aliás, 
nós estamos com quase duas horas, não, quase 
três horas.  

Mas nós já fizemos a prestação de 
contas, aqui, com o Nésio, foram sete horas de 
prestação de contas. Hoje, nós estamos com 
dois deputados, aqui. Mas já teve prestação de 
contas, Tadeu mesmo já prestou contas, aqui, só 
comigo, sozinho. O Emílio não estava, aqui, 
ainda não. 

Mas nessa prestação de contas que o 
Nésio fez, estiveram presentes vinte deputados. 
Sete horas de prestação de contas. E o Nésio, eu 
costumo falar que ele é igual, ele vai fazer um 
eletrocardiograma, ou fazer um eletroencefalo 
de uma pessoa que já morreu, está com morte 
cerebral, especialmente morte cerebral, 
eletroencéfalo, né? Ele é aquela lista que sai, 
assim. Ele não briga, ele tem muita paciência.  

Mas eu quero dizer que a dinâmica vai 
ser a seguinte: a Mesa vai falar e depois nós 
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vamos abrir a falação para vocês que quiserem 
fazer alguma pergunta, algum questionamento, 
alguma cobrança; poderá fazer ao secretário ou 
a qualquer um da Mesa.  

Inicialmente, eu vou passar a palavra 
para nosso componente da Mesa, ou melhor, da 
Comissão de Saúde, o Dr. Emílio, para ele fazer 
alguma colocação.  

Dr. Emílio, por favor.  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Bom dia a todos! 
Ainda faltam dezessete minutos para a 

gente passar para boa- tarde. 
Eu vou ser breve. Estou muito satisfeito 

com a prestação de contas, trabalho brilhante 
desenvolvido pela secretaria. Eu queria, 
inclusive, em nome do nosso secretário, doutor 
Nésio, saudar toda a nossa Mesa, aqui, 
presente, saudar em nome do doutor Tadeu, 
todos os subsecretários, todos os funcionários, 
todos os superintendentes regionais.  

Nós temos, aqui, o Márcio Cleiton, da 
Região Sul, todos fazendo um trabalho 
brilhante; todos os funcionários da Casa, 
conhecidos, pessoas altamente competentes.  

E fico muito feliz por perceber a grande 
importância do SUS. Às vezes, as pessoas 
reclamam, reclamam das equipes de Saúde da 
Família. E, em uma reflexão breve, a gente 
percebe quanto mais difícil seria se nós não 
tivéssemos um SUS estruturado, é lógico, 
precisando de aperfeiçoamentos, e equipes de 
Saúde da Família trabalhando, dando 
capilaridade a todos os serviços da saúde.  

Precisamos melhorar muito. Temos 
muitos desafios, mas o que foi colocado, aqui, 
nessa prestação de contas, renova meu 
otimismo, otimismo no SUS, otimismo no 
trabalho de excelência, otimismo nos avanços 
que foram conquistados nesta gestão do 
governador Renato Casagrande, na gestão da 
Saúde do nosso secretário Nésio.  

Evidentemente, tem algumas situações 
que a gente tem que fazer colocações e eu 
quero colocar a importância de um pacto 
nacional pela imunização. Os números que 
foram colocados com a diminuição na 
vacinação, que já eram tradicionais, e a 

necessidade de termos, pelo menos, noventa 
por cento da nossa população vacinada, para 
outras enfermidades, especialmente para o Sars 
número dois, responsável pela Covid-19, isso é 
fundamental no controle da doença. A vacina 
não é para tratar doença, a vacina é para 
controlar a doença.  

Naquele momento crítico, as pessoas 
corriam atrás da vacina no intuito de controlar 
ou de evitar o aparecimento da doença, mas 
para que a gente possa nos manter em 
condições adequadas de proteção, de controle, 
precisamos manter a nossa vacinação, porque 
nós sabemos que nenhuma doença infecciosa, 
infectoimunológica, ela pode ser controlada a 
nível mundial sem a aplicação das vacinas 
corretas. Precisamos, sim, de um pacto, 
reforçando o que eu já havia falado 
anteriormente, livre de ideologias, buscando um 
benefício para toda a população brasileira. Isso 
é premente, precisamos nos unir e estarmos 
firmes na defesa de um percentual cada vez 
maior da imunização. 

Fico muito feliz em saber dos esforços 
que foram feitos e estão sendo feitos no intuito 
de diminuir as filas, diminuir o tempo de 
internação, diminuir o tempo de permanência 
em locais que estão esperando enfermarias, 
esperando o tratamento cirúrgico. Nós tivemos 
um acúmulo de pacientes necessitando de 
cirurgias que, naturalmente, foram adiadas, 
aquelas que não eram de urgência e 
emergência, no decorrer do tratamento da 
pandemia, do esforço concentrado pela 
pandemia, mas, hoje, nós sabemos que isso está 
sendo resolvido. Nós estamos avançando muito 
nesse sentido. Até porque doenças 
teoricamente simples se tornaram graves e 
muitas sequelas que nós temos hoje, que nos 
levam à hemodiálise, à procura de hemodiálise, 
e vou citar aqui a parte renal, elas poderiam ser 
evitadas se nós tivéssemos tido a oportunidade 
de resolver aqueles problemas concomitantes à 
nossa pandemia. 

Mas vejo um esforço concentrado, e aí 
eu quero, mais uma vez, parabenizar a nossa 
Secretaria e equipe nos mutirões das 
contratualizações, buscando atender toda essa 
demanda reprimida e continuar dando um 
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tratamento de excelência para todos os 
pacientes novos, as incidências, no intuito da 
população ter um tratamento de qualidade e, 
com isso, a gente sair daquele estoque que nós 
tínhamos e regularizar o sistema. Esse sistema 
sendo aperfeiçoado, naturalmente, nós vamos 
ter, cada vez mais, avanços na qualidade da 
saúde da população. 

A Comissão de Saúde, coordenada pelo 
nosso presidente Doutor Hércules, nós fazemos 
visitas aos hospitais, fazemos fiscalização 
também e, em cima disso, temos dado muitas 
contribuições para o desenvolvimento dos 
trabalhos. Fico muito feliz, inclusive, porque 
muitas colocações nossas, no início do nosso 
mandato, como a descentralização da saúde – 
que nós achamos fundamental – que os 
municípios tenham condição de resolução da 
maior parte dos problemas, inclusive, a 
implantação do Samu 192 em todos os 
municípios do estado do Espírito Santo. Foi uma 
indicação que fizemos em conjunto, foi um 
compromisso do nosso governador junto com o 
nosso secretário. Estamos muito felizes em 
saber que todo o estado do Espírito Santo tem a 
cobertura do Samu 192. 

Então, mais uma vez, aproveitar a 
oportunidade para reforçar o apoio da 
Assembleia Legislativa. Todos esses projetos 
iniciais que foram gestados, que nós 
entendemos que iriam modificar a saúde 
pública do nosso Estado, foram amplamente 
discutidos com a Assembleia Legislativa, e a 
Assembleia, prontamente, em cima daquilo que 
foi pactuado, aprovamos por unanimidade 
todos esses projetos, e a gente percebe que os 
frutos estão aparecendo de uma maneira até 
mais rápida do que a gente imaginava naquele 
momento. 

A última Santa Casa que eu tive a 
oportunidade de visitar foi a Santa Casa de 
Guaçuí, uma estrutura muito eficiente, um 
espaço muito bom. Considerando até a sua 
situação geográfica, lá no Caparaó, uma região 
do nosso estado do Espírito Santo compondo a 
Região Sul, é uma área até estratégica para que 
a gente possa desenvolver novos trabalhos. Eu 
tenho certeza absoluta de que a Secretaria, 
trabalhando no estado como um todo, ela vai 

dar e tem dado toda atenção, e talvez 
desenvolver novos projetos para melhorar a 
atenção de alguns nichos, de algumas 
especialidades naquela região do Caparaó. 

Volto a fazer uma colocação que eu 
sempre falo – me desculpe se eu sou repetitivo. 
A importância de nós termos também um 
hospital próprio no Sul do estado do Espírito 
Santo. Nós temos atendimentos lá de qualidade 
através dos filantrópicos, mas nós temos dois 
hospitais próprios que são o Hospital de 
Jerônimo Monteiro e o Hospital de São José do 
Calçado. Entendemos que a mesma estrutura 
que tem sido desenvolvida em todo o estado do 
Espírito Santo – e foi citado aqui o Complexo de 
Saúde de São Mateus, uma obra maravilhosa – 
vai estruturar todas as diferentes situações que 
têm que ser resolvidas no Norte do estado, 
diminuindo, naturalmente, a vinda de pacientes 
lá do Norte do estado, que é muito distante, 
trazendo muito incômodo para a população e 
para a família, ter que sair com a ambulância lá 
de Ecoporanga, lá de Mantenópolis trazendo 
paciente para Vitória, saindo duas horas da 
manhã. Com esse complexo, naturalmente nós 
vamos ter condições de resolver esse problema 
lá naquela região. 

Mas eu volto a falar da importância de 
nós termos também um complexo dessa 
natureza no Sul do estado para que a gente 
tenha uma estrutura própria do Estado para dar 
controle – também já foi colocado aqui 
claramente que o Estado tem competência para 
ter essas instituições. Porque com esses avanços 
na gestão que estão sendo propiciados por esse 
mote que foi colocado de uma maneira muito 
clara pelo nosso secretário Nésio, nós teríamos 
sim condições de ter uma estrutura própria 
também no Sul do estado beneficiando toda 
aquela região que tanto necessita. Eu falo isso 
sempre com o governador, falo sempre com o 
nosso secretário. Não é criticando. A atenção à 
saúde no Sul do estado tem sido muito boa, os 
hospitais filantrópicos que estão lá colaboram, 
ajudam. A gestão da saúde com o Zé Maria, que 
era o superintendente anterior, hoje 
subsecretário, e atualmente com Márcio 
Clayton, tem sido exemplar, e isso dá uma certa 
tranquilidade para todos nós. 
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Então, meus amigos, muito obrigado! 
Muito feliz com essa apresentação, com essa 
prestação de conta que acabamos de assistir 
aqui do nosso secretário Nésio. 

Um abraço a todos vocês!  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Muito obrigado, Dr. 
Emílio! 

Vamos ouvir agora, representando o 
Ministério da Saúde, Bartolomeu. (Pausa) 

Quer falar logo? 
 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – Deputado Dr. Emílio, só uma breve...  
Reúno a mesma convicção. A gente 

precisa ter um hospital público na Região Sul. 
Talvez o tempo de tê-lo não seja o tempo dessa 
gestão, mas essa agenda precisa existir e a 
gente precisa ter um hospital. Quem sabe no 
próximo período a gente consegue construir 
alguma perspectiva nesse sentido!? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Muito bem! 
Bartolomeu, por gentileza.  
 
O SR. BARTOLOMEU MARTINS LIMA – 

Bom dia a todos! Cumprimento o Doutor 
Hércules, presidente da Mesa, 
cumprimentando, assim, toda a Mesa. 

Parabenizar o nosso secretário de Estado 
da Saúde por uma excelente apresentação, a 
prestação de contas, porque prestar contas é 
uma obrigação nossa. Estamos sujeitos. Todo 
gestor que tem sob sua responsabilidade 
recursos é obrigado pelo Decreto-lei n.º 200 a 
prestar contas. E não é só aqui, nós temos 
contas a prestar a diversos tribunais, e as contas 
que todos os dias te cobram, Nésio. 
 O doutor Nésio é uma pessoa que trouxe 
uma mudança na forma de gestão, eu 
reconheço desde a primeira vez que nós nos 
encontramos, dentro da Superintendência. 
Carinhosamente ele chama a gente de líder, mas 
ele tem se mostrado um grande líder, Dr. Emílio, 
com os secretários municipais de Saúde, as 
reuniões metódicas semanais que ele tem. Eu 
acho de suma importância, porque, quando um 

secretário assume a liderança, o protagonismo, 
como Secretaria de Estado, ele é um gestor 
responsável, nato, por coordenar a saúde no 
território, no estado inteiro. Isso é de grande 
importância, porque nós temos a história do 
SUS em duas fases, antes e pós-pandemia.  
 Essa pós começa na pandemia, essa 
história escrita. Foi uma história escrita e não foi 
escrita fácil, foi escrita com lágrimas. Uma 
história que a gente está escrevendo com 
lágrimas, Doutor Hércules, com sofrimento, com 
recordações ruins, mas com avanços 
importantíssimos, importantíssimos. 
 Na questão da judicialização, que estava 
sendo algo que nós estávamos fazendo 
atendendo por demanda, simplesmente por 
atender, não tínhamos tempo de refletir, ousar 
e dizer que isso não procede, que não é bem 
assim que se faz. Quando se tira de todos para 
dar para um, simplesmente porque alguém tem 
uma expertise melhor em conseguir um direito 
pessoal, mas é subjetivo! 
  Também a questão da reestruturação, o 
avanço, a ampliação do Samu. Não foi só uma 
ampliação, eu te falo totalização o que você 
conseguiu fazer. Nós ampliávamos aos 
pouquinhos. Eu me lembro do doutor Tadeu, 
quando a gente fez a primeira ampliação, e o 
doutor Tadeu, quando ele assumiu como 
secretário, nós fomos a Brasília correndo, 
porque tinha uma ampliação que não estava 
nem habilitada.  
 Estamos avançando, e essa situação, 
também, que você coloca, muito importante 
esse protagonismo dos municípios em assumir a 
gestão plena do sistema, em fazer a sua parte. 
Não adianta simplesmente a gente estar 
esperando. Nós temos ainda a gestão da média 
e alta complexidade, quase que setenta por 
cento ainda na mão do Estado, não nesse 
sentido de mão.  
 Esses feitos, Dr. Emílio, que o doutor 
Nésio tem feito, muitas vezes, são mal 
compreendidos. Muitas vezes, a gente vê uns 
embates, porque não se compreendeu a 
dimensão que ele está dando ou a visão de 
futuro que se tem nisso. Então, a gente vê 
algumas colocações, algumas críticas, mas eu 
sinto assim: Poxa vida, não entenderam. 
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 É importante essa prestação de contas 
para ele poder mostrar. Quem critica deve vir 
assistir também para poder ter essa 
oportunidade que você tem de mostrar quais 
são as reais intenções. Ninguém está aqui para 
destruir ou desfazer o SUS. Muito pelo 
contrário. O SUS é completamente um processo 
em construção, mas é um processo em 
construção em que a gente tem que estar 
fazendo reparos. Nós temos que fazer vários 
reparos. São trinta anos que se passaram e 
trinta anos em que a gente não acordou.  
 Até brinco que nós começamos tratar a 
saúde do homem depois que os sanitaristas 
envelheceram, depois do idoso. A saúde do 
homem, do idoso ficou atrasada. Ah, não, mas a 
gente não teve tempo! É muita coisa, é muito 
processo.  
 A apresentação é uma apresentação que 
não tem como ser curta, é longa, porque, 
quando ele trouxe a proposta de criação do 
ICEPi, quando trouxe a proposta de criação da 
Fundação iNOVA, isso é ousar, ousar, mas ousou 
no momento certo. Porque nós começamos isso 
- graças a Deus, Doutor Hércules, que nós 
começamos várias coisas antes. E eu tenho 
orgulho do Sistema Único de Saúde do Espírito 
Santo. É uma referência. Doutor Nésio tem as 
suas convicções e é uma pessoa muito querida 
dentro do Ministério da Saúde. Eu não conheço 
um técnico, aquele raiz SUS, dentro do 
Ministério da Saúde, que não tenha uma 
consideração em Brasília, por ti. 
  Hoje, eu tenho que sair daqui agora 
meio-dia e qualquer coisinha. Desculpe se eu 
sair antecipadamente, Doutor Hércules, porque 
nós vamos receber uma técnica de Brasília, que 
vamos passar para o Estado, oficializar a entrega 
de cem monitores multiparâmetros, que já 
entregamos ontem. São monitores de leitos.  

E prova que os técnicos do Ministério da 
Saúde estão preocupados, estão acima de 
qualquer ideologia que venha. Nós estamos 
dispostos a continuar nossa construção no SUS. 
Eu estou ajudando a construir o SUS desde que 
ele surgiu, e essa minha coragem em construir 
pode contrariar algumas coisas e alguns 
pensamentos. Mas eu sou servidor do 
Ministério da Saúde, sou servidor e trabalhador 

do SUS. Isso é um orgulho, Dr. Emílio, que 
quando te conheci, também foi um lutador. 

Muito obrigado e parabéns, doutor 
Nésio! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Muito bem, 
Bartolomeu! 

Vamos ouvir o doutor Marcus Luiz 
Moreira Tourinho, representando a Comissão de 
Saúde da OAB. 

 
O SR. MARCUS LUIZ MOREIRA 

TOURINHO – Boa tarde já. Meio-dia e um. Boa 
tarde a todos! Agradeço o convite mais uma vez 
feito à Comissão da Saúde da OAB pelo Doutor 
Hércules. E é com muito prazer e satisfação que 
aqui nos fazemos presentes. E, na pessoa dele, 
saúdo todos os componentes da Mesa. Saúdo 
todos os demais presentes e serventuários aqui 
do Poder Legislativo.  

Doutor Nésio, a Comissão da Saúde – 
falo em nome dela e, com certeza, em nome do 
presidente José Carlos Rizk Filho – vem 
acompanhando já há dois anos, mais ou menos, 
dois, três anos que estamos na presidência da 
Comissão da Saúde, o trabalho desenvolvido 
pela secretaria, notadamente demonstrado e 
publicizado nas audiências públicas de 
prestação de contas. E a gente vem percebendo 
que, além da evolução, da maior abrangência, 
da atenção à saúde que vem sendo dada, do 
desenvolvimento, a gente percebe nas suas 
palavras um entusiasmo cada vez maior.  

E essa prestação de hoje - ao final eu vou 
fazer uma pergunta só -, essa prestação de hoje 
me deixou muito entusiasmado e com a certeza 
de que a saúde pública no estado do Espírito 
Santo está em excelentes mãos.  

Nós, na Comissão da Saúde lá da OAB, 
temos feito um trabalho de aproximação com a 
sociedade, estamos envidando esforços junto 
com vocês, da Secretaria da Saúde e com a PGE, 
para participar de uma forma mais ativa do 
SUS+Justiça. Temos feito alguns trabalhos, 
apresentações e eventos trazendo a 
comunidade para junto, para dentro da OAB.  

E avisar à doutora Inês que, a partir 
desses próximos meses, nós estaremos com 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, Documento 

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



64 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 06 de maio de 2022 

algumas pautas muito importantes para levar 
para o Ministério Público. 

Mais uma vez agradeço muito! De 
parabéns o senhor e parabenizo o governador 
do estado também! 

E faço apenas uma pergunta: a minha 
preocupação com relação ao impacto da covid 
no Programa Nacional de Imunização aqui no 
estado e também com relação ao retorno das 
cirurgias eletivas.  

 

O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Então, doutor Marcus, obrigado aí! 
Muito oportunas as perguntas. 

Nós concluímos já a capacidade de 
retomar as cem mil cirurgias eletivas por ano no 
estado. Estamos programando mais vinte e 
cinco mil, além das cem mil, e tem uma 
programação que depende da chegada das 
torres. Se as torres conseguirem ser 
implantadas até julho, agosto, a gente consegue 
dar um outro upgrade, vamos dizer assim, na 
capacidade de produção de cirurgias eletivas em 
todo o estado. Então, a nossa meta é, sim, 
chegar a ter um estado que faça duzentas mil 
cirurgias por ano em todo o estado. No entanto, 
para isso, precisa ter não somente os hospitais 
atuais funcionando, mas também uma rede 
mais capilarizada.  

E, nos próximos dias, a gente vai ter 
anúncio de novos serviços que vão ser abertos. 
Então, a gente está aí com o Hospital Jayme 
Santos Neves, vai se consolidar como uma 
potência na ortopedia, mil cirurgias por mês em 
ortopedia, doutora Inês, só no Jayme. 
Otimizamos toda a estrutura dele para poder 
fazer. E outros serviços, nós vamos abrir mais 
quatro serviços no estado.  

Então, a ortopedia, por exemplo, 
principalmente na alta complexidade de grandes 
articulações, ela é um problema histórico do 
estado e, este ano, a gente encerra com esse 
problema resolvido, porque a nossa capacidade 
de operar em grandes hospitais de excelência 
que temos no estado, vai ser incrementada com 
a nova assinatura do contrato em junho. Então, 
entre junho e dezembro, a gente vai estar com 
cem por cento de cobertura, doutora Inês, para 
demanda de alta complexidade da ortopedia no 
estado, e sem arriscar. Cirurgias de grandes 

articulações a gente não faz, Doutor Hércules, 
em serviço que opera pouco. A gente faz em 
serviços de excelência, com equipes muito bem 
capacitadas, qualificadas, e a gente vai nessa 
perspectiva. 
 No tema do impacto da vacinação, eu 
acho que a gente tem... Essa pergunta está no 
âmbito do impacto da pandemia, mas a gente 
conseguiu reposicionar o sistema em diversas 
discussões. Se a gente tivesse tido, no país, um 
debate sem contaminação sobre a vacinação, a 
gente teria tido talvez a oportunidade de 
recuperar todas as coberturas vacinais. Só que, 
ao contrário, nós tivemos, no último 
quadrimestre, uma grande ofensiva contra a 
vacinação, que atrapalhou até as outras vacinas. 
A cobertura do último quadrimestre de 2020, 
mesmo com pandemia, passou de oitenta por 
cento na maior parte das vacinas, só que, com a 
campanha de desinformação que teve ao longo 
do ano passado, no segundo quadrimestre, nós 
terminamos o ano com indicadores menores na 
vacinação infantil do que de anos anteriores.  

A responsabilidade direta disso é, sem 
dúvida nenhuma, da campanha de 
desinformação, porque o papai e a mamãe não 
precisam ter um domínio técnico-científico 
profundo em todos os temas da vida, da ciência 
e da saúde. Ele precisa ter, nas autoridades 
sanitárias, nas autoridades públicas, segurança 
na opinião delas, confiança. A história da 
República traz uma capacidade de legitimação 
de discurso das instituições e dos seus líderes, e 
quando você tem um líder da nação que é 
seguido por um terço da população e que ele 
fragiliza a confiança da população na vacina – 
enquanto em um país de primeiro mundo você 
tem um presidente da república vacinando filho, 
enquanto você tem aqui no Espírito Santo o 
secretário que vacina a filha de quatro anos, de 
cinco anos, um governador vacinando neto, 
você tem um presidente que fala: A minha filha 
não vai vacinar –, isso é ruim. Até fiz outro 
comentário um dia, em uma roda de conversa 
política, que, talvez, se o presidente tivesse 
pedido para usar máscara e para todo mundo 
vacinar, ele seria invencível, e é tão simples 
pedir para vacinar e usar máscara. Não ia doer e 
nem machucar ninguém.  
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Mas, de fato, a gente tem que enfrentar 
esse debate. O tema da desinformação é um 
tema que está colocado. A gente não vai 
resolver ele do dia para a noite, com um estalo. 
Não adianta comprar agora, Doutor Hércules, 
vinte milhões de reais de propaganda nas TVs 
do Espírito Santo, colocar um monte de 
propaganda toda semana, que só isso não 
resolve, porque a velocidade da rede social e a 
intensidade da rede social é muito maior do que 
qualquer política pública.  
 Eu fui com o Reblin na aldeia tupiniquim, 
ali em Aracruz. A gente foi lá na aldeia principal 
e o cacique falou que quando a gente chega 
com a vacina, a fake news chegou antes. O 
médico conversa, se encontra com o seu 
paciente, quando é um cuidado continuado, 
três, quatro, cinco vezes por ano, quando é 
aquele paciente que precisa de um 
acompanhamento mais frequente. Uma 
avaliação de rotina, uma vez por ano, o médico 
encontra o seu paciente no seu território. O 
agente de saúde visita cada casa uma vez por 
mês, mas visita a casa, não fala com todo mundo 
daquela casa. Quantas vezes por dia chega uma 
mentira, uma desinformação no celular de cada 
brasileiro, de cada capixaba? O impacto dessa 
campanha de desinformação não está ainda bem 
dimensionada pela estrutura de Estado para 
reconhecer como é difícil enfrentar isso. E aí não 
adianta fazer só a live, é, de fato, caminhar para o 
pacto, caminhar para o pacto, para tudo aquilo 
que envolve pacto do ponto de vista do arranjo 
legal, institucional, de mobilização, comunicação, 
pesquisa, ciência, regulação, tudo se envolva para 
poder vacinar a população. Porque, doutora, a 
gente corre um grande risco, com o prejuízo das 
fake News, de termos a volta de doenças que já 
foram eliminadas do país, e está acontecendo em 
Israel, está acontecendo nos Estados Unidos, em 
diversos países. 
 Então, nós temos um desafio que está 
colocado que ultrapassa o sistema de saúde, e a 
gente conta com todos vocês. Estamos abertos, 
junto com a OAB, também aproveitar o seu 
respeito, a sua legitimidade histórica, no 
enfrentamento às fake news. 

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

 Vamos ouvir agora, representando o 
Conselho Estadual de Saúde, Márcio Romanha. 
 

 MÁRCIO FLAVIO SOARES ROMANHA – 
Bom dia! Saudar todos os presentes e saudar o 
deputado Hércules, presidente da Comissão de 
Saúde e Saneamento. Agradecer o convite e 
agradecer, também, por ter me franqueado a 
palavra. 

Gostaria, de início, saudar as mulheres 
da Mesa: a doutora Inês e a doutora Luzimar. É 
muito importante a presença de vocês aqui. E 
esperamos, também, que as próximas Mesas 
sejam mais representativas. 

Hoje, estou representando a nossa 
presidente Geisa, que está em outra agenda e 
pediu que eu viesse. Mas a gente sabe da 
importância das mulheres. 

Prezados, estou aqui representando o 
Controle Social. Eu me chamo Márcio Romanha, 
sou conselheiro do Conselho Estadual de Saúde, 
representando a Central Única dos 
Trabalhadores, aqui do Espírito Santo. Só para 
quem está nos assistindo e para quem está 
presente, o Conselho Estadual de Saúde é um 
órgão colegiado, permanente, paritário e 
deliberativo. A responsabilidade dele é formar 
estratégias, controlar e fiscalizar a execução da 
Política Estadual de Saúde. Então, essa é a 
importância do Conselho Estadual de Saúde e 
do Controle Social. E, aí, deputado Hércules, fico 
me perguntando - enquanto a apresentação 
aqui acontecia, os números da covid - se não 
fosse o SUS. A importância que o SUS teve e tem 
no enfrentamento dessa pandemia, no 
enfrentamento das doenças, no tratamento dos 
internados, na vacinação da população.  

E, aí, secretário, gostaria de fazer um 
agradecimento, até pessoal, pela recuperação 
da minha mãe, que completa um ano agora que 
ela teve covid. Chegou a ir para a UTI, teve alta e 
graças a Deus está bem. Um abraço para ela, 
dona Margarida, representando as mães 
capixabas. 

Mas muitos não tiveram a oportunidade 
que eu tive, de ver a minha mãe tendo alta e 
fazer um vídeo dela saindo do hospital. Muitos 
perderam seus entes.  

Então, essa é a importância de a gente 
defender o que é público; defender o 
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patrimônio público; defender o SUS; defender 
as empresas públicas – os Correios, do qual 
também sou funcionário; a Petrobrás; o 
Banestes; a Cesan; a Eletrobras – que tanto são 
atacadas, infelizmente, por quem deveria 
defendê-las. Mas, nos momentos de crise, a 
gente sabe que é o Estado, é o público, que 
ajuda a população, não é o privado. 

Então, a frase que gostaria de deixar aqui 
é: se é público, é para todos. Então, temos a 
responsabilidade, como cidadãos, de defender o 
patrimônio público. 

Sobre a prestação de contas, gostaria de 
dizer que os relatórios quadrimestrais de 2021 
foram todos aprovados no Conselho Estadual de 
Saúde. Parabenizar, aqui, novamente, o 
secretário, pela transparência na gestão de 
Saúde do Estado do Espírito Santo.  

Eu não poderia deixar de trazer, 
também, como cidadão, a proposta de 
melhorias. A gente precisa, sim, melhorar a 
atenção básica, o primeiro atendimento à 
população; a gente precisa garantir mais rapidez 
no acesso ao procedimento, aos exames, às 
cirurgias; reduzir o tempo de espera. 
Precisamos, sim, melhorar o serviço de 
residências terapêuticas no Estado. A gente 
precisa que a Sesa feche parceria com a 
Fundação iNOVA para a gente colocar esse 
serviço de residência terapêutica para ampliar 
para todo o estado, continuar, sim, na 
prevenção da covid-19 que, infelizmente, 
muitos acham que já acabou, mas não acabou. 
A gente já vê pessoas andando sem máscara, 
inclusive olham para você que está de máscara 
como o diferente, como se você estivesse 
errado.  

E, aí, gostaria de solicitar, já terminando 
a minha fala, também a valorização dos 
trabalhadores da Saúde porque muitos têm nos 
servido, servido à população. Mas um ponto 
que me chama atenção, secretário e deputados, 
também os que estão nesta Casa, e a gente 
precisa também do apoio de vocês, um ponto 
que me preocupa é a lotação dos ônibus. 
Infelizmente, hoje, nos horários de pico, os 
ônibus estão andando superlotados. Isso não é 
normal. Não é normal um trabalhador sair de 
casa seis e meia da manhã, pegar um ônibus 

cheio, cumprir sua jornada de trabalho e, 
depois, na hora que ele vai embora, pegar outro 
ônibus cheio. E o cheio que digo, não é entrou e 
não tem lugar para sentar, não, é quase não 
caber dentro do lotação. E a gente sabe que a 
covid não acabou. Além da covid temos outras 
doenças infectorespiratórias, e a gente... Estava 
até pensando, aqui, quando você está no ponto 
de ônibus e vê a plaquinha do ônibus: ar 
condicionado! Você não sabe se fica feliz porque 
você não vai passar calor dentro do ônibus, ou 
se você fica preocupado porque vai estar todo 
mundo sem máscara dentro do ônibus. E, hoje, 
infelizmente, oitenta a noventa por cento das 
pessoas da lotação não estão usando máscara. 
 Então, a gente pede o apoio da 
Secretaria de Saúde, da Secretaria de 
Transportes também, da Câmara aqui, para que 
a gente consiga, pelo menos no horário de pico, 
na parte da manhã e da noite, aumentar um 
pouco a frota de ônibus para que a população 
tenha um pouco mais de conforto na hora de se 
deslocar. Beleza? 
 Mas, de qualquer maneira, agradeço a 
oportunidade e parabenizo a Sesa pela 
prestação de contas. 
 Obrigado! 
 
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Vou fazer um breve reconhecimento 
aqui à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, 
dizer que a gente compartilha do mesmo 
projeto histórico, da mesma consciência de 
classe, daquilo que a gente entende como o 
melhor para o Brasil, para a classe trabalhadora. 
Reconhecer, na criação do SUS, o papel 
importante da mobilização dos trabalhadores 
em plenos anos 80, para ter uma vitória 
histórica na Constituinte. E isso nos coloca 
sempre no mesmo campo. 
 No tema das cirurgias, consultas, a gente 
tem a carteira que está em andamento, e a 
gente está acompanhando com vocês.  

Quero agradecer ao Conselho Estadual 
de Saúde por ter aprovado os relatórios. Tem 
uma agenda muito positiva, muito madura, 
hoje, na condução do Conselho de Saúde do 
Estado do Espírito Santo, do nosso CES, liderado 
pela Geiza e por toda a equipe que acompanha 
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a companheira Geiza e que precisa e merece ter 
o nosso reconhecimento e fortalecimento.  
 Então, assim, tenho... Inclusive, disse 
para a Geiza: Geiza, você tem quinhentos mil 
reais de orçamento. Vamos colocar isso aí em 
projetos do conselho, em certas posições, para 
poder garantir que o conselho se mobilize bem 
em todo o estado. 
 No que diz respeito à... 

Só fazer uma breve menção: fico 
emocionado quando escuto alguém falar que 
um parente ou conhecido, uma pessoa amada 
foi cuidada e recebeu alta. É muito bom andar 
na rua com essa tranquilidade. 
 O estado do Espírito Santo não viveu 
aquelas cenas dantescas que outros países 
viveram, que outros estados viveram. 
Infelizmente, a gente não conseguiu salvar todo 
mundo porque a doença mata, e matou muito. 
Mas, a gente tem a consciência muito tranquila 
que aquilo que a gente decidiu lá no começo – 
não é Orlei? –, de fazer medidas não 
farmacológicas para postergar o efeito da 
grande onda e evitar que não tivesse tantos 
mortos em curto espaço de tempo, a gente 
conseguiu preservar muitas vidas. 
 Estava revisando e contribuindo com 
algumas entrevistas para escrever três livros - a 
gente está revisando as matérias e textos do 
início da pandemia -, e tem uma entrevista que 
eu e o Reblin demos no começo da pandemia, 
onde a gente fala que se a imunidade de 
rebanho fosse adotada no Espírito Santo seriam 
vinte mil mortos, com os indicadores que a 
gente tinha naquela época. E, de fato, talvez 
pudesse até ser mais, se a gente tivesse deixado 
todo o início da pandemia ter se desenvolvido 
com todo mundo na rua, com todo mundo sem 
nenhum tipo de atividade e proteção durante 
aquele período daquela primeira grande onda. E 
conseguimos chegar, neste momento, com 
muitas vidas salvas no nosso estado.  

Tanto na rede pública quanto na rede 
privada, na rede filantrópica, o povo capixaba 
foi acolhido. E atendemos nos hospitais estatais 
até pessoas da rede privada. Pessoas com plano 
de saúde, pessoas que tinham dinheiro para 
comprar um hospital foram atendidas no SUS. E 
foram salvas no SUS. 

 Então a gente consegue, neste 
momento, viver com uma consciência muito 
tranquila de que a gente não ia conseguir fazer 
tudo, mas tudo aquilo que foi possível fazer, 
tudo aquilo que seria hercúleo, com o máximo 
esforço, a gente fez com muita tranquilidade na 
nossa consciência; desde montar um ponto de 
testagem – estou vendo daqui o Orlei, deputado 
Hércules, um trabalhador do sistema de saúde, 
exemplar; trabalha madrugada, final de semana, 
à noite. Cinco Orleis na vigilância representaria 
uma capacidade de entrega muito maior. Desde 
montar um ponto de testagem, no terminal, a 
organizar uma escala de leitos de UTI, ampliar 
um contrato. Toda mobilização que acontece 
para que o SUS funcione tem a mão da classe 
trabalhadora, tem mão de pessoas que estão ali 
por consciência, por dever, por realização de ser 
trabalhador. Então, isso muito nos realiza. E 
agradeço a colocação do nosso Conselho de 
Saúde. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Vamos ouvir agora a 
doutora Luzimar, que é presidente do Conselho 
Regional de Odontologia. 
 

 A SR.ª LUZIMAR GOMES DE OLIVEIRA 
PINHEIRO – Boa tarde a todos! Boa tarde! Em 
nome do Doutor Hércules, eu quero parabenizar 
a Mesa, cumprimentar essa Mesa, e todos os 
presentes. 
 Eu gostaria de agradecer o convite, por 
estar aqui representando a Odontologia, e 
lembrar também que o Conselho Regional de 
Odontologia está à frente de um projeto que 
muito irá contribuir com o SUS capixaba, que é o 
projeto da Odontologia Hospitalar, não é, 
doutora? Eu quero dizer que estamos à 
disposição para colaborar e pedimos que o 
doutor Nésio dê continuidade às nossas 
reivindicações, através da reunião que a gente 
teve – estou aguardando. E gostaria saber o que 
o senhor pensa da Odontologia Hospitalar nesse 
projeto.  
 
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – A gente tem experiências no Brasil 
muito interessantes, na Odontologia Hospitalar, 
para paciente entubado, hospitalizado, e 
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também procedimentos. Você tem um 
conjunto, uma carteira de atividades que o 
cirurgião-dentista pode desenvolver.  
 Nós já colocamos à disposição de criar a 
primeira experiência aqui, no Estado, não é? 
Então, a nossa área, junto com o Justo e as 
Geporas, que são encarregadas dessa agenda... 
A Aninha está aqui nos acompanhando. E, sem 
dúvida nenhuma, a gente tem este semestre 
ainda decisões e operações sendo tomadas. 
Pode contar conosco aqui. O semestre acaba em 
trinta dias.  
 

 A SR.ª LUZIMAR GOMES DE OLIVEIRA 
PINHEIRO – Nós já contatamos todas as 
entidades para atender ao pedido que o senhor 
nos fez. 
 

 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Isso.  
 

 A SR.ª LUZIMAR GOMES DE OLIVEIRA 
PINHEIRO – Só estamos aguardando... 
 

 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – O retorno. 
 

 A SR.ª LUZIMAR GOMES DE OLIVEIRA 
PINHEIRO – A reunião para a gente definir.  
 

 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – O compromisso feito será cumprido, e 
a gente vai iniciar a nossa experiência capixaba. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Bem, vamos ouvir 
agora o Carlos Ajur. Ele representa o Núcleo 
Otacílio Coser e tem feito um trabalho 
importante aqui, na nossa Casa de Leis. Carlos 
Ajur! 
 
 O SR. CARLOS AJUR – Quero 
cumprimentar o deputado Doutor Hércules, 
presidente da Comissão de Saúde e Saneamento 
desta Casa, e parabenizar pelo seu trabalho 
permanente e insistente em defesa de uma 
saúde pública de boa qualidade, de um SUS 
onde todos tenham acesso em todos os rincões 
deste estado. Parabéns, Doutor Hércules! 
 Cumprimentar Dr. Emílio! Dr. Emílio 
ainda está aí? (Pausa) 

 O Dr. Emílio saiu – não é, deputado? – da 
comissão.  
 A doutora Inês, essa baluarte, representa 
o Ministério Público, que está sempre 
defendendo os direitos das pessoas também a 
uma saúde pública de qualidade. E eu, como 
uma pessoa com deficiência, tenho orgulho em 
ter a senhora, dona Inês, nessa sua função de 
estar defendendo também o direito dos 
usuários. 
 Cumprimentando também todos os 
membros da Mesa, quero estender os 
cumprimentos ao doutor Tadeu, ex-secretário e 
hoje subsecretário de Saúde – acompanhamos 
quando era gestor. Não sei se Alexandre está aí, 
secretário do Conselho Estadual de Saúde – 
estive com ele, quando chegou. 
 Cumprimentar o doutor Nésio, boa 
tarde! É um prazer acompanhar esta prestação 
de contas imensa, intensa, onde V. Ex.ª relatou 
ações executadas, ações a serem executadas em 
até em dez anos, com o plano decenal. E o plano 
decenal, com certeza, o senhor não disse, mas 
deve ter alguma data prevista para uma revisão 
do plano, porque todo plano decenal sempre é 
revisto com cinco anos, porque muda a 
realidade, muda a população, muda a 
sociedade; e outra realidade! E com certeza 
esse plano deve ser revisto também. 
 A minha fala, doutor Nésio, ainda é sobre 
a saúde da pessoa com deficiência. O senhor 
relatou o coletivo de mães de pessoas com 
deficiência, que o Governo tem escutado e que 
o senhor, como secretário, tem escutado.  

A população de pessoas com deficiência, 
segundo o IBGE, o Censo 2010, quatorze por 
cento da população, no Espírito Santo em torno 
de quinhentas mil pessoas com deficiência, que 
muitas das vezes nós não enxergamos, não 
percebemos, porque não têm acesso às políticas 
públicas.  

E o Espírito Santo, como V. Ex.ª citou 
algumas vezes, tem dado exemplo para as 
outras unidades da Federação em algumas 
políticas. Por exemplo, a política fiscal, o 
controle de políticas públicas. Na saúde também 
tem se destacado pelo trabalho de V. Ex.ª. Eu 
parabenizo pelo trabalho de controle à covid-19. 
Tem dado exemplo, enfrentado críticas de parte 
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da sociedade, mas mostrou que as suas ações, 
propostas na Secretária da Saúde, estavam 
certas e que conseguimos desequilibrar essa 
briga com a covid-19 aqui onde a ciência 
derrotou aqueles que não acreditaram na 
ciência. E graças à sua persistência, à 
persistência do doutor Hércules, enquanto 
presidente da Comissão de Saúde, e do próprio 
Governo e da própria sociedade que 
acreditaram.  

Mas eu peço ao senhor, novamente: a 
saúde da pessoa com deficiência tem que ser 
discutida. A saúde da pessoa com deficiência 
tem que entrar na pauta, na pauta da discussão 
de uma política pública eficaz. Não podemos 
esperar que outros estados saiam na frente. 
Podemos sair na frente também, dar um 
exemplo para o país quando cuidarmos da 
saúde da pessoa com deficiência, melhor acesso 
dessas pessoas.  

É muito triste ver uma mãe de uma 
criança autista não conseguir um neuropediatra 
para consultar sua filha, não conseguir um 
psiquiatra. É muito triste ver uma mãe de um 
síndrome de Down ou uma pessoa cega, como 
eu, apesar de que eu conheço os dois lados, 
porque fiquei cego aos vinte e sete anos, você 
procurar um oftalmologista no SUS e você 
encontrar essa dificuldade de não encontrar. 
Esse tempo, como bem disse o representante 
do Conselho Estadual de Saúde, onde já fui 
conselheiro também, tem que ser reduzido. Ao 
encaminhar a solicitação do exame do 
especialista, lá na unidade de saúde do bairro, 
no posto de saúde do bairro, até chegar a ser 
atendido pelo especialista, às vezes, demora de 
seis meses a um ano.  

Então, nós precisamos, doutor Nésio, 
discutir a política da pessoa com deficiência, 
porque a pessoa com deficiência, na grande 
maioria das vezes, precisa de um atendimento 
de um especialista e fica muito difícil para ele 
conseguir, ainda, esse atendimento no SUS, 
dificultando. 

O Crefes, o Centro de Reabilitação Física 
do Espírito Santo, poderia ser transformado, 
aqui, não só para tratar das pessoas com 
deficiência temporária, mas poderia se 
transformar em um centro de tratamento e de 

apoio às pessoas com deficiência temporária, 
mas, também, às pessoas com deficiências 
permanentes, onde poderiam ter um apoio, um 
atendimento periódico da sua necessidade, para 
que possa ter direito enquanto cidadão. Não 
podemos tratar o desigual como igual. Se 
tratarmos o desigual como igual, tiramos a 
oportunidade dele, de ter acesso a 
equipamentos, ferramentas, oportunidades de 
buscar a sua igualdade. Então, temos que tratar 
o desigual como desigual para podermos 
oferecer a eles essas oportunidades, 
equipamentos, ferramentas para que possa, 
sim, mostrar que é capaz, e que essa sociedade 
pode ser uma sociedade mais justa e ter um 
tratamento, um acesso à saúde pública de boa 
qualidade, e ser tratado como cidadão.  
 

O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Obrigado, companheiro Carlos Ajur. 
Quero fazer um novo reconhecimento aqui 
nesta prestação de conta, que eu disse na 
anterior, tem três agendas que vão exigir 
tempo, dedicação e bons planos de trabalho 
para o próximo período, que é a agenda da 
saúde mental, agenda da reabilitação física da 
pessoa com deficiência e da saúde bucal.  

Essas três agendas estão sendo 
estruturadas dentro da Sesa, na perspectiva de 
que a gente consiga ter, de fato, o Espírito 
Santo, num outro momento, nessas três áreas 
temáticas. Só que as três são complexas, por 
quê? Porque, na organização do sistema de 
saúde, as três têm o componente municipal 
como componente determinante.  
 Eu não posso ter políticas para pessoas 
com deficiências só onde tem hospital da Sesa. 
Eu só tenho dezessete hospitais da Sesa. Eu 
tenho setenta e oito municípios; se eu fosse 
juntar quantos bairros eu tenho em cada 
município, quantas localidades eu tenho no 
Espírito Santo. E o cuidado da saúde bucal, da 
saúde mental, da pessoa com deficiência, é um 
cuidado que é cotidiano, ele é continuado, ele é 
territorial. Então, qualquer decisão nessas três 
áreas temáticas exige uma mobilização muito 
grande por parte dos gestores municipais. E é 
esse o desafio nosso.  

O Crefes é a desculpa dos gestores 
municipais para não ter política para 
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reabilitação física de pessoa com deficiência do 
estado do Espírito Santo. Eu já cheguei a falar 
isto uma vez: tinha que fechar o Crefes, pegar 
todo o dinheiro dele e colocar em 
cofinanciamento para os municípios. Porque, 
enquanto tiver o Crefes, a desculpa é: Não, está 
na fila do Crefes, está na fila do Estado.  

Quando eu era gestor municipal, eu 
tinha dois centros de reabilitação, um na região 
Sul do município e um na região Norte, e tinha 
fonoaudiólogo, eu tinha fisioterapeuta, 
educador físico em todas as equipes de Saúde 
da Família, no Nasf. Eu tinha cem por cento das 
equipes de Saúde da Família; tinha oitenta e 
sete equipes de Saúde da Família; eu tinha 
quinze Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 
quinze Nasfs; e tinha fisioterapeuta em todos os 
territórios, além do centro de fisioterapia! E o 
financiamento federal, doutora Inês, ele é bom, 
dá para fazer isso. Ele não é ruim. Só que nós 
somos gestão estadual e, aí, é aquela discussão, 
Carlos Ajur, que eu fiz no começo da reunião, do 
encontro, da prestação de contas: de dar poder 
para o município.  

Não é sustentável. A Sesa não vai, e não 
deve, ela, organizar serviço em todos os bairros, 
em todas as macrorregiões de cada município. 
Então, o movimento que a gente está 
construindo é: estruturar as políticas para que a 
gente consiga, num componente de maior 
complexidade tecnológica, de maior 
complexidade assistencial e densidade 
tecnológica, o Estado assumir. Mas, no 
cotidiano, sim, ser um serviço municipal.  

Não tem sentido uma audiometria, ter 
que mandar para o Estado fazer uma 
audiometria, gente! Eu sou surdo, eu sei o que... 
Eu faço acompanhamento. Não tem sentido! É 
um procedimento muito simples, é 
ambulatorial; um cuidado com a fonoaudióloga. 
Se o Estado tiver que colocar fonoaudiólogo 
para fazer a audiometria de todo o povo 
capixaba, a gente tem que repensar o que as 
pessoas acreditam e entendem o que é o 
Sistema Único de Saúde.  

Então, essa dimensão do componente 
especializado está na agenda nossa, mas na 
perspectiva da municipalização como uma 
aposta importante.  

E, aí, repito: transplante, aí, sim, 
transplante, tem que ser o Estado. O Estado 
organiza, sem problema nenhum. A gente faz o 
transplante para as pessoas surdas. Alguns 
componentes e algumas próteses mais caras, a 
gente consegue, sem dúvida alguma. Agora, 
noventa e cinco por cento da demanda dessas 
políticas são de pacientes de cuidado 
continuado, e do território, e de baixa 
densidade tecnológica. Então, isso precisa ser 
discutido, deputado.  

Eu acho que a gente poderia pensar, 
inclusive, em trazer para esta Mesa os atores 
municipais, para discutir o tema. Trazer a 
Academia, trazer todo mundo. Trazer os 
técnicos. Porque é populismo chegar e dizer que 
o Estado vai vir fazer tudo para todo mundo, em 
todo lugar, em todo bairro. Não é assim que o 
SUS foi desenhado, e essa não foi a opção do 
Sistema Único de Saúde. Mas a gente está 
determinado a enfrentar essas três agendas; e 
que a gente consiga construir, com os 
municípios, uma política que dê atendimento a 
toda grande demanda, que é uma demanda de 
baixa densidade tecnológica e de baixa 
complexidade, e que o Estado consiga atender a 
tudo aquilo que é de responsabilidade dele.  

Então, muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Obrigado, Nésio! 

Antes de passar a palavra para a doutora 
Inês, só quero fazer um registro, aqui.  

O Carlos Ajur veio trabalhar no meu 
gabinete. É a primeira vez que a Assembleia 
nomeia um cego para trabalhar aqui. E essa 
cobrança, ele tem feito muito conosco aqui com 
relação à inclusão, especialmente inclusão, e 
agora falou da saúde do deficiente.  

Quando nós chegamos aqui, não tinha 
banheiro acessível, não tinha faixa tátil e não 
tinha sessões transmitidas em sinais de Libras. 
Hoje, tem, infelizmente, só para as sessões 
ordinárias, mas é questão de tempo ter em 
todas as sessões e comissões também.  

Então, realmente, é uma dificuldade 
muito grande essa questão da inclusão, e nós 
precisamos, realmente, debater essa questão, 
igual o Carlos Ajur colocou. Ele era da União de 
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Cegos, lá de Vila Velha; ainda ajuda lá. Então, é 
importante que a gente bata mais nessa tecla 
igual o secretário prometeu também ver essa 
questão.  

Doutora Inês.  
 
A SR.ª INÊS THOMÉ POLDI TADDEI – Boa 

tarde a todos! 
Doutor Hércules, eu cumprimento o 

senhor, como presidente da Comissão de Saúde, 
e o parabenizo, mais uma vez, pelo brilhantismo 
e a seriedade com que o senhor vem 
conduzindo os trabalhos da comissão, aqui da 
Assembleia. E não tenha dúvida de que o 
trabalho que o senhor está desenvolvendo 
também está ajudando a construir um SUS 
capixaba muito melhor. Não tenha dúvida disso, 
doutor Hércules.  

Cumprimento o representante da OAB, 
presidente da Comissão de Saúde, doutor 
Marcus Tourinho; a presidente do Conselho 
Regional de Odontologia, aqui do Espírito Santo, 
doutora Luzimar; o representante do Conselho 
Estadual de Saúde, doutor Márcio, Márcio 
Romanha; e quero cumprimentar, em especial, 
o coordenador do Núcleo do Terceiro Setor 
Otacílio Coser, o Carlos Ajur, e, em nome dele, 
toda a sociedade capixaba que nos ouve e que 
acompanha todo o trabalho e o 
desenvolvimento da saúde pública, aqui no 
estado do Espírito Santo; e, por fim, eu 
cumprimento o secretário de Estado da Saúde, 
doutor Nésio.  

Quero aproveitar e parabenizá-lo pela 
explanação, esta prestação de contas acerca de 
todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo 
deste quadrimestre, aqui no estado do Espírito 
Santo, e, em seu nome, secretário, eu quero 
também aproveitar e cumprimentar todos os 
servidores da Secretaria de Estado da Saúde que 
se fazem presentes, o subsecretário, doutor 
Tadeu, que eu vejo aqui.  

E ouvi, atentamente, toda a explanação, 
que foi muito bem colocada pelo senhor, ao 
longo desses quatro meses de Governo na área 
da saúde. E nós não temos dúvida de que a 
saúde começa na atenção básica. Eu acho que 
se nós tivermos uma atenção básica totalmente 
estruturada, ou minimamente estruturada, nós 

diminuiremos praticamente muito mais da 
metade dos problemas de saúde, não do estado 
do Espírito Santo, mas do Brasil. Então, seria um 
item que eu colocaria. Mas, ao final da 
explanação, eu vi como se fosse uma luz no fim 
do túnel, quando o senhor colocou a questão do 
curso, da pós-graduação de Planejamento, 
Gestão, Governança das Redes de Atenção e 
Vigilância em Saúde.  

Doutor Nésio citou um trabalho 
conjunto, lá da Secretaria, doutor Tadeu à 
frente, Chiquinho também, que se faz presente. 
Eu acredito que isso pode ajudar o estado 
Espírito Santo a ter uma atenção básica melhor.  

Muito se falou em capacitação. Mas nós 
precisamos não só capacitar profissionais da 
saúde – médicos, dentistas, enfermeiros, nas 
várias especialidades que o estado precisa, que 
nós sabemos que há esse déficit –, mas nós 
precisamos capacitar os nossos gestores, 
porque, se não houver capacitação dos 
gestores, nós não conseguiremos que a atenção 
básica avance no estado do Espírito Santo.  

Então, durante toda a sua fala, a gente 
sempre volta na atenção básica, e essa luz veio 
ao final da explanação quando a gente percebe 
que também está sendo pensado nesse sentido, 
até para a realização, para a elaboração dos 
planos municipais de saúde que os municípios 
precisam, necessitam que tenha uma 
capacitação melhor, até para que os recursos 
públicos tanto federais quanto estaduais sejam 
melhor utilizados para uma atenção melhor e de 
qualidade aqui no Estado do Espírito Santo. 
Então, parabéns por esse projeto e nós 
aguardamos que, num futuro não muito 
distante, isso já possa render muitos frutos aqui 
para a saúde pública do Estado. 

Outro item também que é importante e 
que eu acho que todos aqui ponderaram é a 
questão da vacinação. Então, é importante só 
uma retrospectiva bem rápida no sentido de 
que, em 2018, o Estado do Espírito Santo estava 
com um índice de cobertura vacinal muito 
abaixo do ideal, e culminou com a ajuda 
também do Poder Legislativo Estadual nesse 
projeto de lei que foi aprovado e publicado, que 
é a lei estadual que determina a 
obrigatoriedade da vacinação quando da 
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matrícula e também da rematrícula nas escolas 
públicas e privadas.  

A partir de 2018, foi feito um movimento 
muito grande, o próprio Ministério Público 
participou juntamente com as Secretarias 
Estaduais de Saúde e Educação, onde foi 
elaborada uma portaria conjunta. A partir dessa 
portaria conjunta, foram traçadas orientações 
para os gestores municipais também da Saúde e 
da Educação para que replicassem essas 
portarias da melhor forma que essa 
engrenagem pudesse acontecer, para que a lei 
estadual saísse do papel e ela se materializasse 
e, com isso, o Estado do Espírito Santo 
alcançasse um patamar melhor no que tange à 
cobertura vacinal da população, principalmente 
da população infanto-juvenil. 

Isso surtiu um efeito muito importante, 
tanto é que, pelos dados apresentados, o Estado 
do Espírito Santo vinha alcançando êxito ao 
longo desses anos. Só que nós tivemos um 
problema, que não foi só do Espírito Santo, que 
veio com a pandemia da covid-19 e, com isso, 
em razão daquele início onde não se sabia o que 
era essa doença, o que esse vírus realmente 
provocava na população, as escolas tiveram o 
fechamento temporário, o que prejudicou, não 
temos dúvida de que isso prejudicou esse índice 
também de vacinação. Porque além da fake 
news, que é responsável, a gente sabe até que 
pela forma como ela é disseminada em massa e 
ela alcança uma população que as campanhas, 
muitas vezes, não alcança, mas as escolas 
funcionam porque quando você fala para uma 
criança ou para um adolescente, surte efeito 
dentro da casa dessa criança e desse 
adolescente. 

Eu sou mãe, então, a partir do momento 
em que eu sei que eu tenho que vacinar minha 
filha, mas ela fala: Mãe, tal dia na minha escola 
vai ter a campanha de vacinação e eu preciso 
que você assine para mim o papel porque eu vou 
vacinar. A mãe, às vezes, até o pai, os pais, até 
por falta de tempo, a gente sabe da nossa 
correria do dia a dia, ao invés de você tirar 
aquele tempo que, muitas vezes, você acaba 
não tendo, e por causa até dos nossos próprios 
problemas na atenção básica... Nós não temos 
um horário expandido, algumas unidades hoje já 

vêm trabalhando nesse sentido, mas, há muito 
pouco tempo, nós não tínhamos horários 
estendidos nas unidades que um pai ou uma 
mãe saísse de um trabalho e pudesse levar um 
filho à noite para vacinar. 

Então, isso tudo ajuda, incentiva e até 
desmistifica muito essa questão dessas fake 
news e dessa ideia de que a vacinação pode 
causar morte, pode causar outros tipos de 
enfermidades, que foram muito evidenciadas 
nessas fake news. Então, nós não temos dúvidas 
de que a culpa nós não podemos jogar toda essa 
culpa na atenção básica. Nós sabemos que os 
profissionais trabalharam no limite, e muitos até 
mais do que conseguiam, tentaram fazer o 
máximo que conseguiram. Tanto é que nós 
conseguimos atingir um patamar que a 
vacinação conseguiu sustentar uma onda que 
nós tivemos, da nova variante, aqui no estado 
no início do ano. Mas, é preciso que as escolas 
nos ajudem nessa luta. É preciso que essa lei 
estadual seja cumprida. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente 
determina que é obrigatória a vacinação delas 
quando recomendado pelas autoridades 
sanitárias, e nós temos ali a relação de todas 
essas vacinas que são recomendados pelas 
autoridades. Então, nós precisamos que as 
escolas cumpram o seu papel, que as Secretarias 
Municipais de Saúde cumpram o seu papel para 
dar toda a retaguarda que as escolas precisam, 
para que a gente consiga ampliar e ter uma 
adesão maior da população a essas vacinas. E 
aqui eu não falo somente da vacina contra a 
covid. Nós precisamos ter uma adesão maior em 
todas as vacinas que estão com percentual não 
satisfatório ainda no estado do Espírito Santo. 

Em razão de dessa questão, também é 
importante frisar que as próprias escolas 
privadas firmaram um termo de compromisso 
com o Ministério Público se responsabilizando 
também para entrar nessa campanha para 
auxiliar no sentido de que essas vacinas 
obrigatórias também sejam cobradas e 
implementadas nos termos da lei também no 
âmbito privado, que é o objetivo da legislação 
estadual. Então, é importante essa ressalva. 

E falar que nós estamos sim muito 
preocupados, secretário, e o Dr. Emílio Mameri 
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falou do Pacto Nacional. Precisamos sim de um 
Pacto Nacional, mas nós precisamos desse pacto 
aqui também no Estado do Espírito Santo, 
precisamos iniciar esse pacto. Assim como na 
pandemia foi muito colocado, e nós vimos no 
painel, como que a judicialização na parte de 
leitos teve uma queda substancial, 
principalmente no período em que nós tivemos 
picos da pandemia aqui no estado. Não temos 
dúvida de que o trabalho da secretaria, a 
ampliação desses leitos ajudou, mas nós 
tivemos um pacto social aqui no Estado do 
Espírito Santo, um pacto republicano onde 
poderes constituídos, Ministério Público, 
Tribunal de Contas se uniram em prol da defesa 
da vida, e essa defesa da vida, muito mais do 
que uma judicialização, ela estava em resolver 
na forma mais rápida, que é a administrativa. E 
isso nós vimos pelos números aqui. Então, 
quando a gente une os esforços tanto de 
trabalho quanto de pactos republicanos, nós 
vimos um resultado que gera também uma 
economia muito significativa para os cofres 
públicos e em benefício para a saúde, porque 
nós podemos investir em outras questões que 
realmente no estado nós estamos também 
precisando avançar. Então, essa questão 
também é importante. 

Por outro lado, nós ainda temos um 
problema que ainda é alarmante, que é a 
precarização do trabalho dos profissionais de 
saúde. O que a gente sempre frisa como 
Ministério Público é que nós fiscalizamos todos 
os passos dados pela Secretaria de Estado da 
Saúde, pelo Governo do Estado do Espírito 
Santo, mas é importante que não se transfira 
questões que ainda não foram resolvidas no 
âmbito da secretaria para fundações, para 
organizações sociais, pejotizações, para 
qualquer tipo de forma de administração, quer 
seja da atenção hospitalar, quer seja para média 
e alta complexidade. Mas, o Estado precisa 
enfrentar essa questão. Então, a precarização 
do trabalho é uma questão de suma 
importância que prejudica em muito o trabalho 
da Saúde. É fato que o número excessivo de 
contratos de trabalho temporários desfavorece 
a continuidade de inúmeros serviços públicos de 
saúde no estado do Espírito Santo. 

 Da judicialização, que eu anotei aqui, 
acho que já ficou muito claro que a 
judicialização, a partir do momento em que o 
Estado deixa de ser omisso e faz o seu papel, 
juntamente com as instituições mais os Poderes 
Constituídos Republicanos, nós conseguimos um 
resultado satisfatório, e com isso, também, que 
esses recursos sejam direcionados para aquilo 
que é necessário realmente.  
 E, em relação à atenção especializada, 
que é realmente, hoje, um gargalo muito grande 
do Estado, todo mundo já conhece esse termo: 
a demanda reprimida. E a gente sabe que essa 
demanda aumentou ao longo desses dois anos 
em que nós convivemos, tivemos que conviver 
com praticamente abre e fecha, abre e fecha, a 
questão dos serviços para dar vazão a essa 
atenção especializada aqui no estado. Isso é 
fato.  
 Mas nós estamos, também – o Ministério 
Público – quero deixar muito claro, secretário, 
que nós estamos acompanhando esses editais 
de credenciamento, nós estamos 
acompanhando todos esses mutirões que estão 
sendo feitos, porque nós precisamos colocar em 
prática aquilo que a Constituição e as legislações 
infraconstitucionais determinam. Rede própria, 
rede contratualizada. Primeiro as filantrópicas, 
para depois, quando esgotada toda a 
capacidade, partirmos para o privado.  
 Então, é importante nós salientarmos 
que, no estado do Espírito Santo, ainda existem 
hospitais no interior que precisam de definições, 
implementações, ampliações, melhorias, e que 
podem também ajudar a diminuir não só em um 
primeiro momento, mas a dar continuidade na 
diminuição dessa demanda reprimida que o 
estado do Espírito Santo tanto fala e que a 
gente sabe que essa fila existe e que ela precisa 
ser devidamente regulada. 
  Por fim, em relação às organizações 
sociais, foi até colocado como exemplo aqui o 
Hospital Central. Nós entendemos que o Estado 
tem um leque de opções legais, constitucionais, 
à sua disposição, para fazer a gestão do serviço 
público de saúde. Mas nós sempre queremos 
frisar e sempre frisamos: as organizações 
sociais, independente da diferença que possam 
ter as legislações em cada estado, em cada 
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município, elas precisam que as Secretarias 
Estaduais de Saúde e Municipais de Saúde que 
optem por esse modelo de gestão invistam em 
fiscalização. 
  Então, se não existir fiscalização, não é 
só porque a Organização Social que vai dar 
certo. Nós já temos inúmeros exemplos, no 
estado do Espírito Santo, que é melhor a gestão 
própria do que a própria organização. E vice-
versa. Quando existe fiscalização, o poder do 
estado ou do município está presente ali a 
qualquer momento, para ou tomar de volta 
aquilo que é seu ou dar outro norte, uma nova 
diretriz para aquilo que vem sendo conduzido.  
 E, Doutor Hércules, para encerrar, eu já 
ia falar que não foi mencionado nada de saúde 
mental na explanação. A gente sabe que teve 
uma ampliação muito grande de leitos, mas nós 
não ouvimos nada a respeito da saúde mental.  
 Nós temos, aqui no estado, eu nem vou 
me alongar, porque a Raps, a Rede de Atenção 
Psicossocial, aqui no estado, não funciona, nós 
sabemos disso. E, ao contrário de outras áreas, 
outras searas da saúde pública, nós estamos 
com um aumento significativo dessa demanda, 
principalmente na judicialização.  

Então, a partir do momento em que nós 
não temos leitos necessários para suprir aquela 
demanda que está reprimida, do momento em 
que nós não temos leitos necessários para suprir 
aquela demanda que está lá, reprimida, a partir 
do momento em que aquele pouco de leitos que 
a gente disponibiliza – a gente, que eu falo, é o 
estado do Espírito Santo –, disponibiliza para dar 
vazão àquela fila, a partir do momento em que 
esse paciente, ele entra nessa rede para 
internação, ele não tem um retorno sequer da 
atenção básica, sequer dos equipamentos de 
saúde da atenção que deveriam ter. 

Então, nós precisamos de uma política 
que consiga até auxiliar os municípios a se 
reestruturarem nesse sentido, que, do 
contrário, esse circo vai se tornando vicioso. E o 
que nós percebemos na judicialização é que 
essa fila está sendo burlada pela judicialização. E 
não é culpa do Poder Judiciário. O cidadão, 
quando ele não consegue ter a sua assistência 
satisfeita pelo poder público, ele vai buscar o 
Poder Judiciário. E com laudo, com todos os 

dados, não tenha dúvida de que as liminares vão 
continuar surgindo.  

Então, nós precisamos trabalhar ao 
mesmo tempo, porque uma hora, com essa 
rede estruturada, uma hora nós vamos enxugar 
essa demanda no Judiciário; não tenha dúvida. 
Agora, a partir do momento em que isso não for 
enfrentado, essas demandas vão continuar 
aumentando significativamente com impactos 
também em recursos no estado, que poderiam 
estar sendo empregados não somente para 
internar, mas para tratar como um todo, com 
toda essa equipe multiprofissional. 

Só para fazer um adendo: em relação à 
capacitação ao ICEPi, eu vi pouco, um número 
muito insuficiente de psicólogos, assistentes 
sociais. Sabemos que tem um grupo, tem turma 
de psiquiatria, mas a equipe múltiplo 
profissional, ela não é só composta pelo 
psiquiatra, nós precisamos ampliar, e o ICEPi 
precisa capacitar mais profissionais para a gente 
conseguir fazer com que essas equipes sejam 
ampliadas no âmbito dos municípios, 
principalmente, e equipamentos de saúde 
sejam, também, quando ausentes ou 
insuficientes, o Estado auxiliar os municípios no 
sentido de estartar um melhor funcionamento 
dessa rede.  

E, por fim, a doutora Luzimar está aqui, 
eu também ia falar da saúde bucal, eu vi 
também que vocês estão investindo nessa 
atenção, principalmente capacitando cirurgiões-
dentistas para trabalhar nas equipes de saúde 
da família, mas é preciso também um 
investimento na rede de atenção para que essa 
rede, ela também possa funcionar aqui no 
estado do Espírito Santo.  

Dentro dos hospitais precisamos de 
cirurgiões, mas também nós precisamos que 
essa média complexidade na saúde bucal, que 
ela funcione, mas que ela funcione dentro de 
uma regulação satisfatória em tempo hábil para 
a população capixaba.  

Então, com isso eu encerro a minha fala 
e agradeço a oportunidade, Doutor Hércules. 
Uma boa tarde a todos.  

 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – Doutora Inês, boa tarde.  
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Boas colocações, todas muito 
pertinentes. Acredito que boa parte delas eu 
consegui tratar durante a apresentação. Reitero 
só o que eu coloquei agora há pouco: o tema da 
saúde mental, da saúde bucal e da reabilitação, 
são temas que exigem um movimento com os 
municípios. Não tem problema nenhum, na 
dimensão da alta complexidade a gente 
consegue decidir muito rapidamente no Estado, 
mas é preciso que se entenda que, na ausência 
de uma capilarização dessas redes temáticas 
que deem conta do cotidiano, da maior 
frequência, não adianta ter uma alta 
complexidade. É aquela mesma discussão 
clássica: existe muito hospital e não tem 
atenção básica.  

Então, só vai ter a rede temática 
organizada e estruturada se a atenção primária 
e os municípios estiverem muito bem 
estruturados na perspectiva de garantir o acesso 
no nível municipal. Nós não temos hoje no 
Espírito Santo condições de o Estado 
simplesmente fechar os olhos para o desenho 
do sistema de saúde, para as competências, que 
naturalmente são de cada ente e, agora, de 
repente, dizer: não, vou assumir tudo. Não é 
adequado, nem correto fazê-lo.  
 Então, quero, no tema da vacinação, 
concordar com a senhora e dizer que o assunto 
do comprovante de vacinação na matrícula é 
fundamental. Só esclarecer que ele não impede 
a matrícula, mas ele leva à responsabilização do 
tutor, do pai, daquele responsável por aquela 
criança porque não está garantindo o direito 
fundamental daquela criança. E aí é um assunto 
que, de fato, o Espírito Santo dá um exemplo 
para o país. Eu acredito que deveria virar um 
assunto nacional, uma legislação nacional.  
 Nesse sentido ainda, nós estamos 
finalizando com o Ministério da Saúde, doutora, 
a importação do banco de dados nominal de 
todas as vacinações feitas do calendário, desde 
2015 para cá. Porque a nossa plataforma Vacina 
e Confia já vai emitir automaticamente o 
relatório do cartão de vacina. Então a gente já 
vai poder fazer isso em tempo real por escola. 
Inclusive nós já estamos em desenvolvimento. A 
promessa é até o dia 5 de maio. O Mapa de 
Vacinação por escola, publicado no painel 

Vacina e Confia. Por escola a saber como está a 
cobertura vacinal. 

Só que para saber as anteriores, eu 
preciso que o Ministério da Saúde me autorize a 
importar o banco de dados que o próprio Estado 
já deu para eles. E agora tem uma burocracia aí 
para a gente poder vencer, ao longo do mês de 
maio, para ver se consegue importar. Fazendo 
isso a gente consegue desburocratizar todo esse 
procedimento, inclusive com painel de 
transparência, com acesso aos órgãos de 
controle, com todo mundo para que até o 
próprio papel da escola da verificação já seja no 
ato da matrícula. Digitou o CPF do aluno, já está 
lá. Sabe se está em dia ou não.  

Então, a incorporação tecnológica vem 
nessa perspectiva do controle das medidas de 
saúde pública que a gente pode tomar. Nós 
temos, na fundação, doutora, uma expectativa 
de que ela consiga de fato expandir 
rapidamente. Nós temos a previsão de mais três 
hospitais migrando para a fundação, que é o 
Hospital Silvo Avidos, o Roberto Silvares e o 
Hospital Dório Silva. E este ano. E nossa 
expectativa é que a fundação publique logo, 
ainda talvez este mês, o concurso público 
definitivo dela. E o governador autorizou um 
concurso público da Sesa. Nós estamos já com a 
tramitação junto à Seger, de ter o nosso 
concurso público de pelo menos, uns 
quinhentos servidores efetivos, principalmente 
para hospitais pequenos do interior, que não 
vão para a fundação, nem vão para OS, vão 
permanecer na sua gestão direta e também 
para as áreas meio da Sesa, setor de compras, 
setor de monitoramento de contratos, setor da 
contratualização, planejamento, nós precisamos 
ter equipe de Estado nessas áreas. Nós temos 
então tanto na frente do concurso público da 
gestão pública direta quanto também concurso 
público da própria fundação.  

Então temos a expectativa de que este 
ano a gente encerre essa polêmica que não se 
resolve nunca desde 2000. A ação do concurso é 
desde o ano 2000. Vinte e três anos nesse 
assunto e a gente espera poder encerrar esse 
assunto de uma vez por todas.  

Então agradeço aqui aos demais 
companheiros da secretaria que estão aqui 
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presentes, a Marizete, do SBO está aqui 
presente; o Juliano, a Luana também, aqui da 
Seplan, e toda equipe da Sesa junto conosco; a 
Aninha, minha chefe de gabinete, que prepara e 
organiza toda a vida do secretário na prática, 
também da Sesa, mediando muito bem toda a 
engrenagem de gestão da Sesa. Meu 
reconhecimento e meus parabéns, tá? Sinto-me 
muito orgulhoso e contente em trabalhar 
contigo. Então obrigado mesmo.  

Todos os demais colegas que estão aqui, 
Érico. Não faltou ninguém, né? Estamos todos. 
Chiquinho, eu falei. Até dialoguei com o 
Chiquinho na apresentação. Não foi, Chiquinho? 
Perguntei quantos anos tinha de médico de 
família e como que era a vacina.  

Então, a Seplan organizou a 
apresentação junto com a Bárbara, da 
assessoria de gabinete. Quero agradecer muito 
a vocês porque a nossa qualidade de 
comunicação está muito determinada pela 
qualidade dos dados, pela qualidade da 
apresentação. Tem uma frase que eu repito que 
é: em Deus eu confio, os demais me mostrem os 
números. A gente precisa ter bons dados 
estruturados, sistematizados que expressem 
verdades, realidades; expressem bons 
diagnósticos. E eu acho que nós estamos 
conseguindo, a cada prestação de conta avançar 
nessa perspectiva.  

Então, o meu muito obrigado a todos 
trabalhadores, trabalhadoras que aqui estão 
presentes; a esta Casa de Leis e a todos que nos 
acompanham pelos canais de comunicação.  

Um forte abraço a todos! Um abraço!  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Alguém da plenária 
quer fazer alguma pergunta? (Pausa) 

Pois não. Chegue ao microfone, por 
favor, se identifique e pode dirigir a pergunta a 
quem a senhora quer fazer. 

 
A SR.ª ANDREA CRISTINA COELHO – Boa 

tarde! Boa tarde a todos! Boa tarde, Doutor 
Hércules, proponente da audiência; secretário 
Nésio, parabéns pela sua explanação sobre a 
prestação de contas do terceiro quadrimestre 
de 2021! Muito bom. 

A todos da Mesa, Ministério Público, 
deputado Mameri, que saiu, boa tarde para 
todos! É muito importante esta audiência, que 
está falando sobre recurso público do SUS. 

O SUS, como vocês comentam aí, não 
está dando para nós, é um direito conquistado 
lá em 88, um direito conquistado bem lá atrás. 
Então, às vezes, assim, algumas pessoas falam 
de uma forma como se a gente estivesse 
pedindo. 

Então temos que saber expressar para 
poder, a gente da ponta de cá, não sentir assim: 
E aí? Porque sabemos que em outros países não 
tem SUS, mas também não é cobrado tantos 
impostos. 

Então é por isso que está garantido na 
constituição Federal o SUS, para os menos 
favorecidos principalmente. Acho que, 
independente de classe social, tenho certeza 
que muitos utilizam, sim, usam o SUS, Doutor 
Hércules. 

Então, secretário Nésio, temos que falar 
com muito carinho, com muito respeito ao 
cidadão que necessita do SUS. Agradecemos, 
sim, primeiramente a Deus, sim, e a essa 
Constituição, esse levantamento que, lá atrás, 
muitos construíram. Acho que era muito 
pequeno também na época. 

Parabenizo todos que estão nessa 
construção do SUS e temos que continuar, sim, 
com mãos dadas, políticos, governantes, 
Ministério Público, Justiça e lideranças 
comunitárias, sociedade, todos. As pessoas têm 
que fazer parte, tem que haver reuniões com as 
comunidades para explicar melhor o que é o 
SUS. 

Essa fatia do bolo aí da Secretaria da 
Saúde tem que ser melhor explicada para o 
povo. Quanto que é isso, para que é isso, para 
aonde vai isso, as cirurgias, etc. É muitas 
perguntas e um pouquinho de desabafo, não é, 
Doutor Hércules? 

Falando com muito carinho, aquele tipo 
de uma doença que precisa do SUS, não tem 
como pagar particular, se torna, assim, a gente 
se cura até ali com uma palavra legal. Vocês 
estão entendendo? Porque acho que o amor 
prevalece sempre. A educação, o respeito, ele é 
primeiro lugar. A empatia. 
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Mas vou passar para o doutor ali, que é 
da odontologia. Nésio, você lembra, lá atrás, na 
conferência, que eu coloquei a respeito da 
saúde básica, fomos lá em Guarapari, falei a 
respeito da odontologia, que é o básico, não é? 

A saúde começa pela boca. Verdade, não 
é? Mas, às vezes, nossa odontologia, realmente 
nós não temos que exigir muito, mas nós, que 
estamos na ponta de cá, classe baixa, média, 
etc. – não vamos falar pobre, porque pobre 
existe, mas fazer o quê? Tem que falar os menos 
favorecidos – precisamos, sim, do SUS. Da 
odontologia, sim, que nos atenda com sabedoria 
do SUS, com recursos sendo destinados, sim, à 
odontologia. Começa pela boca a saúde, não é, 
doutora? 

Então, dentro das nossas unidades 
básicas, não existe um atendimento relevante, 
importante como aquele cidadão, nós, 
precisamos ali. Tipo, precisando fazer um canal, 
demora dois, três anos para ser chamado lá na 
Especialidade. E a Especialidade fica em outro 
local dentro do município aqui de Vitória, ela 
fica lá em Mário Cypreste, eu acho que é isso. Aí 
atende todas as unidades, aí fica aquela fila para 
fazer um canal. E até ser chamado para fazer 
esse canal, que é endodontia, que fala, então, 
demora um ano, dois anos para poder fazer o 
canal, doutora! Então aí, quando for fazer esse 

canal dentário o dente já não existe. E aí tem ir 
para outro sistema.  

Então, nós temos que dar prioridade 
sim, dentro da unidade de saúde básica, à 

odontologia. E de preferência, doutor, existir 
ali um especialista, médicos, parabenizo 
todos, lógico, dentro da unidade de saúde 
mesmo, secretário Nésio. Dentro da saúde 
que possa atender à classe que precisa.  

Às vezes, até pessoas de outras classes 
não têm como pagar uma particular, vai precisar 
da unidade de saúde. Então, nós temos que 
pontuar isso, doutora, Odontologia em primeiro 
lugar. Do clínico-geral, eu acho que é a odonto 
que é a primeira dentro da Unidade de Saúde 
Básica. Então, acho que é por aí. Muitas outras 
perguntas, mas era essa a pergunta que queria 
falar para a senhora, depois a senhora responde.  

E parabenizar, sim, o secretário Nésio, o 
governador, por essa pandemia, e ter trago 

vacina para nós, entendeu? Todos nós estamos 
vacinados.  

Agradecer também primeiramente a 
Deus, e depois às vacinas que vocês trouxeram 
para nós. Estamos todos vacinados. Estamos 
sem a máscara. Doutor Hércules está com a 
máscara ainda, né? Doutor Hércules é nosso rei. 
Então, estamos todos vacinados, né?  

Foi muito importante o trabalho que o 
governador do Estado fez junto com o 
secretário Nésio, que eu admiro muito o senhor 
Nésio. Parabéns mesmo. Mas, tenho outras 
perguntas, mas vou deixar para outra 
oportunidade.  

Mas, posso fazer mais uma perguntinha, 
deputado Doutor Hércules, para o Ministério 
Público? Ministério Público ou quem está à 
frente do projeto Curumim. É uma pergunta, 
porque é muito importante e relevante, 
sabemos que o senhor colocou ali que tem mil e 
poucos vacinados, nesse projeto. E as vacinas de 
três anos a dezessete anos. Como é que é a 
eficácia? Eu quero saber isso que é muito 
importante para todos que estão escutando 
agora saber a eficácia da vacina, como que ela 
está sendo, eu creio que está sendo cem por 
cento. Quero saber como é que está porque se 
botou mil e pouco de lá para cá, nós temos 
quantas crianças, adolescentes no estado? E eu 
acho que deveria aderir, sim, à vacina. Porque, 
quero saber sua resposta, porque eu creio que 
ela é muito eficiente e eficaz. Então É isso aí, a 
resposta que eu peço ao Ministério Público que 
está trabalhando junto, porque vi lá: SUS e 
Justiça, SUS+Justiça. Então, isso aí é muito 
importante, né, doutores?  

Muito obrigada, Doutor Hércules, pela 
oportunidade. Secretário, Nésio, parabéns a 
todos, Ministério Público, o Crefes também, 
parabéns, nosso amigo da OAB está bom, da 
saúde, da comissão. Parabéns a todos, os do 
conselho, que estão representando, o Reblin, 
que está aqui; e a todos, daqui da Comissão da 
Saúde.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Obrigado. Beleza. 
Com relação à eficácia da vacina, acho que o 
doutor Nésio poderá falar melhor do que o 
Ministério Público, né?  
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A SR.ª ANDREA CRISTINA COELHO – 
Muito obrigada, doutores.  

 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – A CoronaVac ela vem apresentando 
uma eficácia com os estudos internacionais em 
idade pediátrica superior a setenta por cento, 
principalmente para hospitalização e óbito. E 
nós temos ainda em desenvolvimento a fase da 
avaliação de eficácia e de imunogenicidade.  

Então, ainda não está concluída essa 
etapa de estudo. Nós já temos as duas coletas 
de sangue iniciais feitas e até o mês de julho a 
gente deve ter concluído essa parte para poder 
publicar devidamente. Está bom?  

 
A SR.ª ANDREA CRISTINA COELHO – 

Desculpa, não me apresentei. Bem, sou a 
Andrea, sou liderança, sou neta dos fundadores 
da Região da Grande Goiabeiras, senhor Aderbal 
Coelho. Tenho que falar dele porque foi uma 
pessoa muito humana, acolhedor de famílias, 
um dos fundadores da Região da Grande 
Goiabeiras. Sou liderança também e é isso, tá. 
Estamos juntos, tá bom, gente? Vamos somar.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Obrigado, Andrea.  

Nós estamos chegando ao final da nossa 
audiência pública, são 4h15min e não tem 
ninguém cansado, todo mundo está bastante 
forte ainda para responder muita pergunta.  
 Eu, na condição de presidente da 
Comissão de Saúde, não devo, naturalmente, 
fazer nenhum elogio. Devo cobrar também, 
mas, na verdade, eu não posso deixar de 
reconhecer alguns fatos. 

Há quantos anos eu venho 
acompanhando a saúde? Desde que eu era 
motorista de ambulância em Cachoeiro, antes 
até de ser motorista. Mas quando eu vou falar, e 
me encaminho para a tribuna, os deputados, os 
colegas falam assim: Olha, ele vai falar sobre 
três assunto: primeiro é saúde, segundo é saúde 
e terceiro é saúde. Depois trazendo o Carlos Ajur 
para cá, eu comecei a falar também inclusão, 
inclusão e inclusão.  

Mas, na verdade, a transformação que a 
saúde teve de muitos anos para cá, mas, 

especialmente, esses três anos para cá, foi uma 
mudança muito grande. A gente tem que 
reconhecer isso, O essa equipe atravessou nesse 
período de pandemia é uma coisa imensurável.  

Agorinha mesmo o Tadeu tinha falado 
sobre o Lacen, sobre o Rodrigo que estava aqui 
até agora há pouco. Fiz até uma homenagem ao 
Rodrigo, mês passado, homenageando todos os 
servidores do Lacen. É uma equipe fantástica. 
Assim como é fantástica também a equipe do 
Nésio, a equipe do governador Renato 
Casagrande, também.  

Não posso deixar de registrar também a 
cobrança do Ministério Público. Doutora Inês 
está no calcanhar da gente, da Saúde, exigindo 
que o Poder Público possa empregar, 
especialmente da área da saúde, que ela 
acompanha a área da saúde, essa questão dos 
recursos, da falta de atendimento para algumas 
áreas que ainda precisa. Nésio já falou até da 
deficiência que tem, não escondeu nada disso.  

Mas quero lembrar o seguinte: o Nésio 
não falou sobre o Hospital-Geral de Cariacica. 
Ele deve ter esquecido, mas eu não esqueci. 
Sabe por quê? Eu passo lá todo sábado vigiando 
o hospital, a construção do hospital. Teve um 
dia até, um sábado, eu passei lá e vi obra 
parada. Liguei para ele na mesma hora: Nésio, 
que negócio é esse? Vocês pararam com a obra 
do Hospital de Cariacica? Ele falou: Não, a 
empresa fez a fundação e agora vem outra 
empresa para fazer da fundação para cima. 
Desmancharam aquele canteiro de obra e 
começaram com outro.  

Então, realmente vai ser um hospital que 
vai servir não só a Cariacica, ao estado, mas a 
Vila Velha também, que fica ali na Leste-Oeste.  

Quero falar com o nosso querido 
Marcos, representante da OAB, a questão do 
congresso, o 9.º Congresso Médico, que a gente 
faz, final de agosto. O Nésio também participa, é 
palestrante também.  

Quero lembrar também, pois o Nésio 
falou sobre medicina à distância. Eu vou lembrar 
um fato aqui, Nésio. Há uns vinte anos eu fui à 
assembleia da Unimed. Sou cooperado da 
Unimed, e quando cheguei lá, tinha um colega 
nosso sendo expulso da Unimed, porque estava 
fazendo consulta dos Estados Unidos para cá. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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, 06 de maio de 2022 Diário do Poder Legislativo - 79 

Estava sendo expulso da Unimed porque estava 
fazendo medicina à distância. Eu era vereador 
em Vila Velha, estava de blazer, com uma 
Constituição pequenininha no bolso. Quando eu 
vi que não tinha ninguém para defender o 
colega, eu cheguei lá na frente e pedi para fazer 
a defesa dele, porque ninguém pode ser 
condenado sem ter direito de defesa. Quando 
eu fui lá na frente – e o Alexandre Ruschi era o 
presidente da Unimed – um colega falou assim 
falou: Como é que vocês trazem advogado aqui 
para dentro? Aqui é lugar de médico, não é de 
advogado, não. Ai o Alexandre falou: Mas ele é 
advogado também. 

Então, eu fui lá defender. Foi uma defesa 
inócua. Esse colega foi realmente excluído da 
Unimed, porque estava fazendo consulta on-
line, consulta à distância. Hoje nós estamos 
vendo que é uma realidade, hoje. Olha como a 
coisa, a evolução da humanidade é importante. 

 A questão da vacina, esse aqui sabe 
melhor do que eu sobre vacinas, mas as vacinas 
tinham quatro anos pelo menos e a vacina saiu 
em menos de um ano. Por quê? A necessidade, 
a tecnologia, os avanços, e as vacinas saíram 
mais rápido.  

Esse negócio da negação da vacina foi 
muito ruim mesmo. Até uma escola de samba 
fazer uma chacota agora que uma pessoa 
tomou a vacina lá na avenida e virou jacaré, isso 
realmente é lamentável isso.  

Bom, eu quero lembrar também, Nésio, 
a quadra do Crefes, que a gente vinha pedindo 
há muito tempo, está quase pronta. 
Praticamente pronta, também, Carlos Ajur, para 
inclusão. Ainda ontem eu atendi lá, Carlos Ajur 
levou acho que oito deficientes visuais, alguns 
cegos total e alguns em baixa visão, não é, 
Carlos? Para eu fazer o laudo para eles poderem 
jogar futebol de salão, para poder correr. Então, 
eu tenho ajudado lá o Carlos nesse assunto 
também da inclusão. 
 Bem, quero lembrar também – está 
quase acabando. A questão da atenção primária 
é uma dificuldade muito grande às vezes, 
porque um município pequeno, eu não vou nem 
falar o nome do município pequeno. 

Eu poderia até falar do maior do Espírito 
Santo, que é Cachoeiro de Itapemirim, porque a 

maior cidade do mundo é Cachoeiro de 
Itapemirim. Porque lá nós temos até rei.  
 Mas a dificuldade do município pequeno 
é contratar um especialista. A gente sabe que 
muitas coisas eu tenho defendido aqui, mandei 
indicação para você também, para que sejam 
feitos, sejam construídos, ou sejam adaptados, 
ou sejam conveniados, no município, centros de 
recuperação de sequelados de covid, porque é 
muita gente, gente na cadeira de rodas, gente 
surda, gente que perdeu a voz.  

Eu tenho um colega de infância de 
Cachoeiro, ele tem a maior banca de advocacia 
do Rio de Janeiro, tem mais de trezentos 
advogados. Ele perdeu noventa e cinco por 
cento da audição. Ficou quatro meses na UTI. 
Depois eu falo o nome dele.  
 Então, para essas pessoas, como o 
município vai contratar uma especialista? É 
preciso que o Estado, União se juntem nessa 
condição de oferecer a esse cidadão. Porque a 
filosofia do Crefes é outra. É sequelado de 
acidente. Não é de covid. Então, é uma luta que 
a gente está tentando fazer que as autoridades 
possam ter essa sensibilidade também.  
 Também, Nésio, você falou aí com 
relação à surdez. Você sabe isso aí melhor do 
que nós. A gente está lutando aqui muito pelo 
implante coclear. Estão sendo feitos alguns, ali 

no Hospital das Clínicas, mas existe uma fila 
muito grande.  

Agora, fenda palatina e lábio leporino, 
eu tenho que agradecer agora, porque foi 
uma luta de muitos anos e você, com sua 
equipe, por ordem do governador, vocês 
conseguiram fazer no Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória e está um serviço muito 
bom: fenda palatina e lábio leporino.  

Tem um menino que eu acompanho, 
Warley, ele já fez dezoito cirurgias, mas foram 
feitas quase todas fora daqui.  

Implante coclear é inadmissível que 
tenha que sair daqui para fazer em Campinas.  

Outra coisa, a diária do TFD é muito 
baixa. É muito baixa. Tem um detalhe pior 
ainda, se a pessoa for a Campinas fazer 
aferição do aparelho de manhã e voltar de 
tarde, ela ganha meia diária. Então, realmente 
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isso é muito difícil. Eu já pedi a você, vou 
reiterar esse pedido. 

Isso, você já pegou essa herança, não é 
sua. Não foi você que diminuiu isso, mas é um 
apelo que eu faço nesse sentido. Então, é isso 
aí.  

As especialidades da atenção primária, 
mas que o município às vezes não tem 
condições de contratar. Nós nos deparamos... 
Fui lá com você com relação ao hematologista. 
Dificuldade até de você achar o profissional, 
quando o Estado paga um pouquinho melhor, 
um pouquinho melhor só. Paga muito não. Um 
pouquinho melhor. Mas pior ainda é o 
município que não tem condição. Muitas vezes 
não tem condições de contratar esse 
profissional.  

Então, o nosso apelo é que o Estado 
possa se unir com o Governo Federal, o que às 
vezes é muito difícil, mas que os governos 
municipais... No sentido de fazer essa interação, 
fazer essa condição de atender os sequelados da 
covid-19.  
 É o meu apelo, Nésio. Se quiser 
responder alguma coisa, fique à vontade. 
 
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Então, bem rapidamente, deputado 
Hércules, sobre o TFD, a gente concluiu a 
avaliação e o novo valor. Já está tramitando na 
Sesa e a gente deve estar publicando aí a 
atualização do valor. Já está finalizando. Na 
verdade estamos discutindo orçamento já. 
Então, toda precificação do novo valor, tudo isso 
já está concluído e a gente deve estar só 
aguardando a avaliação de impacto financeiro 
com o orçamento ser disponibilizado para 
atualizar o valor.  

Até porque nós reduzimos bastante, a 
expectativa é reduzir ainda mais com a 
atualização dos contratos, a partir de junho, da 
filantropia e também do próprio Hospital das 
Clínicas, que a gente quer potencializar ainda 
mais a quantidade de transplante que faz.  

Então, sobre a política da reabilitação, o 
Governo Federal publicou um financiamento 
para os municípios para fazer, dos centros de 
recuperação, de reabilitação. Então, a gente 
está apoiando os municípios na organização 

desses serviços. E o Crefes já começou a 
atender. Atende pessoas sequeladas pela covid-
19.  

Então, acho que de maneira bem 
objetiva, colocando rapidamente as questões 
aqui que o senhor colocou.  

Agradeço aqui o espaço da audiência 
pública e me despeço de todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Quando eu falei da 
quadra do Crefes, é porque realmente a quadra 
não é para qualquer um, é especialmente para 
deficiente. O time de basquete cadeirante do 
Crefes já foi campeão brasileiro e a quadra tinha 
acabado. Felizmente, está pronta praticamente. 

Bom, são 13h27min, começamos às 9h 
em ponto.  

Eu quero agradecer a todos, a paciência 
de todos, a você que está em casa também nos 
assistindo. Agradecer a todos da Mesa. Não vou 
identificar ninguém, eu estou com todos 
amplamente já citados. A vocês que estão aqui 
no nosso plenário.  

Quero agradecer a Deus por nós 
estarmos com saúde aqui discutindo a saúde de 
quem não tem. Isso é muito importante, é 
muito melhor servir do que ser servido, 
principalmente quando se fala em saúde.  

Agradecer ao pessoal do meu gabinete; 
ao presidente Erick, que também está fazendo 
esse trabalho de inclusão muito bom; à 
Diretoria das Comissões Permanentes; aos 
servidores da tecnologia e Engenharia da Casa; 
aos repórteres da TV Assembleia, aos 
cinegrafistas, aos técnicos, à televisão, que 
mostra nossa imagem para o estado inteiro; e à 
Taquigrafia, que está aqui pacientemente 
anotando tudo que nós falamos. A Taquigrafia é 
a arte de escrever com a velocidade que se fala. 
Por isso é bom a gente falar devagar para eles 
poderem anotar tudo direitinho.  

Muito bem, eu agradeço mais uma vez, 
Nésio, à sua equipe. Vocês estão de parabéns, 
porque, se não fossem vocês, esse craque aqui 
não seria o que está sendo hoje. Tanto elogio 
que ele teve hoje, mas teve muita cobrança 
também. Isso faz parte, não é?  
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Está tudo bom, mas pode melhorar mais, 
não é, doutora Inês? Pode melhorar mais.  

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa reunião, convocando todos 
para a próxima que será terça-feira, 9h da 
manhã.  

Está encerrada a audiência pública. 
Vamos em paz e com Deus! 

 

(Encerra-se a reunião às 
13h29min) 

 
 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2022. 
 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Boa tarde, senhoras e senhores!  

Havendo quorum, invocando a proteção 
de Deus, declaro aberta a sessão, e convido a 
ele, Delegado Danilo Bahiense, para proferir à 
leitura de um versículo da Bíblia. Assim sendo, 
solicito a todos que se coloquem em posição de 
respeito.  

 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 121:1) 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior.  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PDT) – Senhor presidente, eu gostaria de 
pedir verificação de quorum.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) –  Verificação de quorum? (Pausa) 
Não temos quorum para deliberação, 

mas temos quorum para manutenção da sessão.  
Com a palavra, meu vice-líder do 

Governo, deputado Marcos Garcia.  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Senhor 

presidente, pela ordem, então!  
Eu gostaria de pedir a retirada de pauta 

dos itens 4 e 5 da primeira fase do Expediente, 
baixar de pauta. Aretirada de pauta, na verdade.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) –  Então, V. Ex.ª pede o 
arquivamento do item 4...? 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – 4 e 5.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Eu defiro.  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – 

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

– PODEMOS) – Neste momento eu pergunto 
aos colegas deputados se querem fazer registro 
de um minuto de silêncio.  

Deputado Capitão Assumção.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 

Obrigado, presidente.  
Quero solicitar a V. Ex.ª, no comando, 

neste momento, da nossa Assembleia 
Legislativa, um minuto de silêncio em virtude do 
triste episódio que levou ao falecimento do 
adolescente Kevinn Belo Tomé da Silva, de 
dezesseis anos. Por inépcia, o secretário de Saúde 
tenta responsabilizar duas médicas e nós sabemos 
que a ingerência do Himaba tem tudo a ver com essa 
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total inépcia, falta de administração por parte do 
senhor Nésio.  

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

– PODEMOS) – Deputado Dary Pagung; depois 
deputado Hércules; depois deputado Danilo.  

  
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente deputado em exercício, Marcelo 
Santos, gostaria de pedir um minuto de silêncio 
pelo falecimento da doutora Aline Terra. Ela era 
filha do Laécio e da dona Leida, e deixou uma 
filha pequena, a Amanda.  

Então, eu queria aqui pedir um minuto 
de silêncio e pedir a Deus que conforte o 
coração de toda a família. Ela faleceu nesse final 
de semana, no município de Iúna, e teve uma 
emoção muito grande no município.  

Então, quero aqui pedir um minuto de 
silêncio para a doutora Aline Terra.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Hércules.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 

– Senhor presidente, eu quero, também, 
requerer um minuto de silêncio pelo 
falecimento do garoto Kevinn.  

Eu não quero acusar ninguém, mas eu estive 
no Himaba hoje, fiz o levantamento de todo o 
ocorrido, e tenho em mãos toda essa confusão que, 
infelizmente, aconteceu com esse garoto. 

Infelizmente foi uma falha inexplicável. 
Não tem explicação o que aconteceu com esse 
menino. Ele saiu de Cachoeiro, regulado. 
Regulado é com a vaga reservada. Se não fosse 
assim, o hospital tem obrigação de atender, 
porque o hospital é de porta aberta, pronto-
socorro, e teria que atender, independente da 
patologia, independente da reserva de vaga.  
De qualquer forma, eu já fui motorista de 
ambulância e já levei, muitas vezes, médico para 
atender paciente dentro da ambulância.   

 Eu levei médico para atender paciente 
dentro da ambulância. Então, eu posso falar, 
porque são mais de quarenta anos de medicina 
e mais cinco de motorista de ambulância. Então, 

eu posso falar, realmente, porque eu vivi esses 
momentos. 

Então, nada justifica, Capitão Assumção, 
essa criança ter morrido. Nada justifica. Mas eu 
não quero acusar, porque eu quero primeiro 
aguardar todo o levantamento e o culpado tem 
que pagar por isso. Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Danilo Bahiense. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PL) – Presidente, eu quero me somar aí ao 
Capitão Assumção e também ao deputado 
Doutor Hércules, com relação a um minuto de 
silêncio pelo falecimento de Kevinn Belo Tomé. 

Naquela madrugada, doutor Hércules, às 
5h da manhã, o meu telefone tocou, era um 
pastor, amigo nosso, que é tio desse garoto, tio 
do menino. Estava desesperado pedindo um 
auxílio, com a presença da polícia no local. A 
Polícia Militar foi acionada, mas ela não 
compareceu ao local. Ele me dizendo que a 
criança, o adolescente já havia ido a óbito. O 
que é lamentável. 

Nós inclusive disponibilizamos a 
assessoria jurídica, aí de um advogado amigo, 
para poder acompanhar esse caso e dar o 
atendimento à altura para família. 

Que Deus conforte aquela mãe que 
estava desesperada. A gente ouvindo aí, no 
telefone, o choro da mãe desesperada, porque 
o menino saiu com vida, como o senhor mesmo 
falou, já com uma vaga garantida e não 
atenderam. Morreu dentro da ambulância. 

Depois de morto, queriam colocar para 
dentro do hospital. Aí o tio não deixou colocar 
para dentro do hospital. Muito obrigado, 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Também quero, em nome da 
Mesa Diretora, lamentar, profundamente, o 
falecimento desse jovem. Também dizer que 
estamos aguardando as investigações para que 
o culpado ou os culpados, seja quem for, sejam 
punidos severamente, porque não podemos 
deixar permitir que uma vida não seja atendida, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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, 06 de maio de 2022 Diário do Poder Legislativo - 83 

principalmente, num hospital de portas abertas, 
como disse o deputado Hércules Silveira. 

Nesse momento, façamos, então, um 
minuto de silêncio.  

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
Muito obrigado. 
Primeira fase do Expediente, simples 

despacho. 
 
1. Ofícios n.os 01/2022-069/2022, da 

secretária de Estado de Economia e 
Planejamento, encaminhando Relatório de 
Avaliação do Plano Plurianual PPA – para o 
quadriênio 2020-2023, contendo a análise das 
atividades desenvolvidas no exercício de 2021, 
conforme estabelecido no art. 11 da Lei n.º 
11.095, de 07 de janeiro 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=140743&arquivo=Arqui
vo/Documents/OSE/140743-
202204281642576759-assinado.pdf#P140743  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140743&arquivo=Arqui
vo/Documents/OSE/140743-
202204281642576759-assinado.pdf#P140743  
 

Ciente. 
À Comissão de Finanças. 

 
2. Ofícios n.os 07/2022 e 05/2022, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, 
comunicando a instalação da Frente 
Parlamentar de Valorização Salarial de Policiais 
e Bombeiros, autorizada pelo Ato nº 2.198, de 
20 de abril de 2022, publicado no DPL em 26 de 
abril de 2022, quando foram eleitos para 
presidente, o deputado Delegado Danilo 
Bahiense e para secretário executivo, o 
deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=140490&arquivo=Arqu

ivo/Documents/OIC/140490-
202204270833097283-assinado.pdf#P140490  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140490&arquivo=Arqui
vo/Documents/OIC/140490-
202204270833097283-assinado.pdf#P140490 
 

Ciente. 
À Secretaria para registrar o comunicado 

e arquivar o processo.  
 

3. Oficio n.º 11/2022, do deputado Dr. 
Emílio Mameri, justificando sua ausência na 
sessão ordinária realizada no dia 27 de abril de 
2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140565&arquivo=Arqui
vo/Documents/OJAP/140565-
202204271452221855-assinado.pdf#P140565 
 

Justificada a ausência, à Secretaria. 
 
Item 04 e 05, ao Arquivo. 
 

(Ofícios n.os 43/2022 e 
121/2022; 44/2002 e 
120/2022) 

 
Do item 6 ao 70, trata-se de mensagens 

governamentais, respondendo a requerimentos 
de informação das senhoras e senhores 
deputados.  
 

6. Mensagem n.º 688/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação nº 92/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140175&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140175-
202204191603349127-assinado.pdf#P140175  
 

7. Mensagem n.º 689/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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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ao Requerimento de Informação n.º 236/2022, 
de autoria do deputado Carlos Von. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140341&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140341-
202204221209561958-assinado.pdf#P140341  
 

8. Mensagem n.º 690/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 200/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140342&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140342-
202204221215400090-assinado.pdf#P140342  
 

9. Mensagem n.º 691/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 134/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140343&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140343-
202204221426261672-assinado.pdf#P140343  
 

10. Mensagem n.º 692/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 173/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140344&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140344-
202204221429419489-assinado.pdf#P140344  
 

11. Mensagem n.º 693/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 177/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140345&arquivo=Arqui

vo/Documents/MR/140345-
202204221434343402-assinado.pdf#P140345  
 

12. Mensagem n.º 694/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 179/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140346&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140346-
202204221439579347-assinado.pdf#P140346  
 

13. Mensagem n.º 695/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 180/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140347&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140347-
202204221500196562-assinado.pdf#P140347  
 

14. Mensagem n.º 696/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 181/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140348&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140348-
202204221503398910-assinado.pdf#P140348  
 

15. Mensagem n.º 697/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 132/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140349&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140349-
202204221651358430-assinado.pdf#P140349  
 

16. Mensagem n.º 698/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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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ao Requerimento de Informação n.º 149/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140350&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140350-
202204221655332498-assinado.pdf#P140350  
 

17. Mensagem n.º 699/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 280/2022, 
de autoria do deputado Renzo Vasconcelos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140351&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140351-
202204221658358752-assinado.pdf#P140351  
 

18. Mensagem n.º 700/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 188/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140352&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140352-
202204221702073131-assinado.pdf#P140352  
 

19. Mensagem n.º 701/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 189/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140353&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140353-
202204221708020171-assinado.pdf#P140353  
 

20. Mensagem n.º 702/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 194/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140652&arquivo=Arqui

vo/Documents/MR/140652-
202204281136270722-assinado.pdf#P140652  
 

21. Mensagem n.º 703/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 195/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140656&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140656-
202204281146026828-assinado.pdf#P140656  
 

22. Mensagem n.º 704/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 198/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140658&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140658-
202204281149480895-assinado.pdf#P140658  
 

23. Mensagem n.º 705/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 190/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
 Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140467&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140467-
202204261642541213-assinado.pdf#P140467  
 

24. Mensagem n.º 706/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 199/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140659&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140659-
202204281158409813-assinado.pdf#P140659  
 

25. Mensagem n.º 707/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140353&arquivo=Arquivo/Documents/MR/140353-202204221708020171-assinado.pdf#P140353
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ao Requerimento de Informação n.º 201/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140678&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140678-
202204281412435619-assinado.pdf#P140678  
 

26. Mensagem n.º 708/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 75/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140356&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140356-
202204221747029911-assinado.pdf#P140356  
 

27. Mensagem n.º 709/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 192/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140683&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140683-
202204281417188750-assinado.pdf#P140683  
 

28. Mensagem n.º 710/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 193/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140687&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140687-
202204281420597192-assinado.pdf#P140687  
 

29. Mensagem n.º 711/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 74/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140355&arquivo=Arqui

vo/Documents/MR/140355-
202204221740175526-assinado.pdf#P140355  
 

30. Mensagem n.º 712/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 73/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140354&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140354-
202204221726066445-assinado.pdf#P140354  
 

31. Mensagem n.º 713/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 203/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140688&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140688-
202204281426277825-assinado.pdf#P140688  
 

32. Mensagem n.º 714/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 76/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140453&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140453-
202204261443014802-assinado.pdf#P140453  
 

33. Mensagem n.º 715/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 204/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140689&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140689-
202204281429485642-assinado.pdf#P140689  
 

34. Mensagem n.º 716/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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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ao Requerimento de Informação n.º 77/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140465&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140465-
202204261623528687-assinado.pdf#P140465  
 

35. Mensagem n.º 717/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 207/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140691&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140691-
202204281435026586-assinado.pdf#P140691  
 

36. Mensagem n.º 718/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 86/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140606&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140606-
202204271756515072-assinado.pdf#P140606  
 

37. Mensagem n.º 719/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 78/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140584&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140584-
202204271544397706-assinado.pdf#P140584  
 

38. Mensagem n.º 720/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 79/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140586&arquivo=Arqui

vo/Documents/MR/140586-
202204271550075526-assinado.pdf#P140586  
 

39. Mensagem n.º 721/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 210/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140693&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140693-
202204281444469099-assinado.pdf#P140693  
 

40. Mensagem n.º 722/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 80/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140591&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140591-
202204271631505896-assinado.pdf#P140591  
 

41. Mensagem n.º 723/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 81/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140594&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140594-
202204271641201378-assinado.pdf#P140594  
 

42. Mensagem n.º 724/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 85/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140605&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140605-
202204271747056465-assinado.pdf#P140605  
 

43. Mensagem n.º 725/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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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ao Requerimento de Informação n.º 211/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140699&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140699-
202204281500190058-assinado.pdf#P140699  
 

44. Mensagem n.º 726/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 82/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140598&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140598-
202204271649458888-assinado.pdf#P140598  
 

45. Mensagem n.º 727/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 212/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140701&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140701-
202204281502358498-assinado.pdf#P140701  
 

46. Mensagem n.º 728/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 213/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140702&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140702-
202204281505492878-assinado.pdf#P140702  
 

47. Mensagem n.º 729/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 214/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140704&arquivo=Arqui

vo/Documents/MR/140704-
202204281508503507-assinado.pdf#P140704  
 

48. Mensagem n.º 730/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 83/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140600&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140600-
202204271654432958-assinado.pdf#P140600  
 

49. Mensagem n.º 731/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 215/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140706&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140706-
202204281511277729-assinado.pdf#P140706  
 

50. Mensagem n.º 732/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 216/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140707&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140707-
202204281515414766-assinado.pdf#P140707  
 

51. Mensagem n.º 733/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 84/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140602&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140602-
202204271717223456-assinado.pdf#P140602  
 

52. Mensagem n.º 734/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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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ao Requerimento de Informação n.º 217/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140710&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140710-
202204281524595716-assinado.pdf#P140710  
 

53. Mensagem n.º 735/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 219/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140712&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140712-
202204281534518385-assinado.pdf#P140712  
 

54. Mensagem n.º 736/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 220/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140715&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140715-
202204281537504483-assinado.pdf#P140715  
 

55. Mensagem n.º 737/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 221/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140717&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140717-
202204281546583402-assinado.pdf#P140717  
 

56. Mensagem n.º 738/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 222/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140718&arquivo=Arqui

vo/Documents/MR/140718-
202204281549149498-assinado.pdf#P140718  
 

57. Mensagem n.º 739/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 130/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140719&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140719-
202204281552407003-assinado.pdf#P140719  
 

58. Mensagem n.º 740/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 136/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140720&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140720-
202204281555065131-assinado.pdf#P140720  
 

59. Mensagem n.º 741/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 137/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140723&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140723-
202204281558271073-assinado.pdf#P140723  
 

60. Mensagem n.º 742/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 138/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140727&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140727-
202204281602002484-assinado.pdf#P140727  
 

61. Mensagem n.º 743/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140715&arquivo=Arquivo/Documents/MR/140715-202204281537504483-assinado.pdf#P140715
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140715&arquivo=Arquivo/Documents/MR/140715-202204281537504483-assinado.pdf#P140715
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140718&arquivo=Arquivo/Documents/MR/140718-202204281549149498-assinado.pdf#P140718
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140718&arquivo=Arquivo/Documents/MR/140718-202204281549149498-assinado.pdf#P140718
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ao Requerimento de Informação n.º 88/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140735&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140735-
202204281610196714-assinado.pdf#P140735  
 

62. Mensagem n.º 744/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 139/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140738&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140738-
202204281622116886-assinado.pdf#P140738  
 

63. Mensagem n.º 745/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 89/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140740&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140740-
202204281624001577-assinado.pdf#P140740  
 

64. Mensagem n.º 746/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 334/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140192&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140192-
202204191648128562-assinado.pdf#P140192  
 

65. Mensagem n.º 747/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 335/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140204&arquivo=Arqui

vo/Documents/MR/140204-
202204191716482194-assinado.pdf#P140204  
 

66. Mensagem n.º 748/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 336/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140207&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140207-
202204191721497513-assinado.pdf#P140207  
 

67. Mensagem n.º 749/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 327/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140219&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140219-
202204191747103954-assinado.pdf#P140219  
 

68. Mensagem n.º 750/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 329/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140331&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140331-
202204201633072269-assinado.pdf#P140331  
 

69. Mensagem n.º 751/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 133/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140340&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140340-
202204221206190703-assinado.pdf#P140340  
 

70. Mensagem n.º 752/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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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ao Requerimento de Informação n.º 87/2022, 
de autoria do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140609&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/140609-
202204271823482922-assinado.pdf#P140609 

 
O despacho único para todos é ciente. 
Aos autores do requerimento, por cópia 

eletrônica. 
 
71. Projeto de Lei n.º 178/2022, do 

deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre as 
penalidades administrativas às pessoas físicas 
ou jurídicas e agentes públicos que 
discriminem as pessoas com Transtorno de 
Espectro Autista - TEA, no âmbito do Estado, e 
dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140479&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/140479-
202204261806099294-assinado.pdf#P140479 
 

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

 

72. Projeto de Lei n.º 179/2022, do 
deputado Marcos Garcia, que institui o serviço 
de atendimento às urgências de saúde por 
meio do aplicativo whatsaApp - 192 SAMU na 
palma da mão. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140593&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/140593-
202204271641236064-assinado.pdf#P140593  

 
Junte-se ao Projeto de Lei n.º 04/2021. 
 

73. Projeto de Lei n.º 181/2022, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, que declara 
Patrimônio Cultural do Estado do Espírito 
Santo a Festa da Penha, realizada todos os 
anos no município de Vila Velha. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140816&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/140816-
202204291108326274-assinado.pdf#P140816  

 

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

 

74. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
030/2022, da Mesa Diretora, que acrescenta 
item ao Anexo Único do Decreto Legislativo n.º 
148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao senhor 
Rafael Calhau Bastos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140585&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/140585-
202204271547175523-assinado.pdf#P140585 
 

Às Comissões de Justiça e de Cidadania, 
na forma do art. 276, do Regimento Interno. 

 
Do item 75 ao 85, trata-se de parecer das 

comissões e projeto das senhoras e senhores 
deputados.  
 

75. Parecer oral da Comissão de Justiça, 
em votação realizada na 22.ª sessão ordinária 
híbrida, presencial e virtual do dia 04/04/2022, 
pela manutenção do despacho denegatório do 
senhor presidente da Mesa Diretora, nos 
termos do artigo 81 § 3.º do Regimento 
Interno, (votação umânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 
949/2019, do deputado Theodorico Ferraço, 
que dispõe sobre o fornecimento de merenda 
escolar aos professores e demais servidores da 
educação, em efetivo exercício nas escolas 
públicas estaduais, e dá outras providências. 
Publicado no Ales Digital do dia 12/11/2019. 
Votação do parecer publicada no DPL do dia 
07.04.2022, páginas 97 e 98. 

 
76. Pareceres n.os 173/2020, da 

Comissão de Justiça, pela 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140609&arquivo=Arquivo/Documents/MR/140609-202204271823482922-assinado.pdf#P140609
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140609&arquivo=Arquivo/Documents/MR/140609-202204271823482922-assinado.pdf#P140609
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140609&arquivo=Arquivo/Documents/MR/140609-202204271823482922-assinado.pdf#P140609
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140609&arquivo=Arquivo/Documents/MR/140609-202204271823482922-assinado.pdf#P140609
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140479&arquivo=Arquivo/Documents/PL/140479-202204261806099294-assinado.pdf#P140479
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140479&arquivo=Arquivo/Documents/PL/140479-202204261806099294-assinado.pdf#P140479
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140479&arquivo=Arquivo/Documents/PL/140479-202204261806099294-assinado.pdf#P140479
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140479&arquivo=Arquivo/Documents/PL/140479-202204261806099294-assinado.pdf#P140479
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140593&arquivo=Arquivo/Documents/PL/140593-202204271641236064-assinado.pdf#P140593
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140593&arquivo=Arquivo/Documents/PL/140593-202204271641236064-assinado.pdf#P140593
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140593&arquivo=Arquivo/Documents/PL/140593-202204271641236064-assinado.pdf#P140593
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140593&arquivo=Arquivo/Documents/PL/140593-202204271641236064-assinado.pdf#P140593
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140816&arquivo=Arquivo/Documents/PL/140816-202204291108326274-assinado.pdf#P140816
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140816&arquivo=Arquivo/Documents/PL/140816-202204291108326274-assinado.pdf#P140816
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140816&arquivo=Arquivo/Documents/PL/140816-202204291108326274-assinado.pdf#P140816
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140816&arquivo=Arquivo/Documents/PL/140816-202204291108326274-assinado.pdf#P140816
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140585&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/140585-202204271547175523-assinado.pdf#P140585
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140585&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/140585-202204271547175523-assinado.pdf#P140585
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140585&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/140585-202204271547175523-assinado.pdf#P140585
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140585&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/140585-202204271547175523-assinado.pdf#P140585
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constitucionalidade/legalidade; 40/2021, da 
Comissão de Saúde e 15/2022, da Comissão de 
Finanças, ambos pela rejeição, do Projeto de 
Lei nº 854/2019, do deputado Renzo 
Vasconcelos, que dispõe sobre o atendimento 
prioritário para os Motoristas de Ambulância 
no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139617&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/139617-
202204131108407591-
assinado(51413)(51415)(51416)(51414)(51417).
pdf#P139617  
 

77. Pareceres n.os 190/2020, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade; 08/2021, da 
Comissão de Cultura; 48/2021, da Comissão de 
Defesa do Consumidor e 17/2022, da Comissão 
de Finanças, todos pela aprovação, do Projeto 
de Lei nº 921/2019, do deputado Marcos 
Garcia, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
sítios de venda na internet fornecerem 
informações prévias sobre a quantidade de 
ingressos ofertados em cada lote e o período 
de sua disponibilidade 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=97505&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/97505-
155012020602092020(14432)-
assinado(14433)(14434).pdf#P97505  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130170&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/130170-
202112131101599218-assinado.pdf#P130170  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139634&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/139634-
202204131120535733-
assinado(51445)(51443)(51446)(51444)(51447).
pdf#P139634  

78. Pareceres n.os 24/2021, da Comissão 
de Saúde e 14/2022, da Comissão de Finanças, 
ambos pela aprovação, do Projeto de Lei nº 
770/2019, do deputado Doutor Hércules, que 
proíbe a comercialização e o uso de cigarros 
eletrônicos no Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=120798&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/120798-
202109101646522970(38448)-
assinado(37123).pdf#P120798  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139629&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/139629-
202204131111259626-
assinado(51426)(51427)(51429)(51428).pdf#P13
9629  

 

79. Pareceres n.os 69/2021, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, 
com emendas; 41/2021, da Comissão de Saúde 
e 18/2022, da Comissão de Finanças, ambos 
pela aprovação, acolhendo as emendas da 
Comissão de Justiça, do Projeto de Lei n.º 
218/2019, do deputado Capitão Assumção, que 
assegura, através do Sistema Único de Saúde 
(SUS), no âmbito do Estado, a realização em 
até trinta dias, dos exames destinados à 
comprovação de doença neoplásica.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106093&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/106093-
202103291656530083-
assinado(15750)(15751)(15748)(15749).pdf#P10
6093  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=125486&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/125486-
202110261147579292(42742)-
assinado(42741).pdf#P125486  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139617&arquivo=Arquivo/Documents/PC/139617-202204131108407591-assinado(51413)(51415)(51416)(51414)(51417).pdf#P139617
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139617&arquivo=Arquivo/Documents/PC/139617-202204131108407591-assinado(51413)(51415)(51416)(51414)(51417).pdf#P139617
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97505&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97505-155012020602092020(14432)-assinado(14433)(14434).pdf#P97505
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97505&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97505-155012020602092020(14432)-assinado(14433)(14434).pdf#P97505
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130170&arquivo=Arquivo/Documents/PC/130170-202112131101599218-assinado.pdf#P130170
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130170&arquivo=Arquivo/Documents/PC/130170-202112131101599218-assinado.pdf#P130170
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130170&arquivo=Arquivo/Documents/PC/130170-202112131101599218-assinado.pdf#P130170
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139634&arquivo=Arquivo/Documents/PC/139634-202204131120535733-assinado(51445)(51443)(51446)(51444)(51447).pdf#P139634
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139634&arquivo=Arquivo/Documents/PC/139634-202204131120535733-assinado(51445)(51443)(51446)(51444)(51447).pdf#P139634
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=120798&arquivo=Arquivo/Documents/PC/120798-202109101646522970(38448)-assinado(37123).pdf#P120798
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139635&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/139635-
202204131122584485-
assinado(51449)(51448)(51451)(51450)(51452).
pdf#P139635  

 

80. Pareceres n.os 113/2021, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade; 63/2021, da 
Comissão de Cidadania e 10/2022, da Comissão 
de Finanças, ambos pela aprovação, do Projeto 
de Lei n.º 06/2020, do Ex-deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de afixação de cartazes 
informativos nos hospitais no Estado sobre a 
legalidade da adoção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106540&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/106540-
202104151554011336-
assinado(16174)(16176)(16175)(16177)(16178).
pdf#P106540  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139633&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/139633-
202204131118000885-
assinado(51439)(51440)(51442)(51441)(51438).
pdf#P139633  
 

81. Pareceres n.os 141/2021, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade; 39/2021, da 
Comissão de Saúde e 16/2022, da Comissão de 
Finanças, ambos pela rejeição, do Projeto de 
Lei n.º 1012/2019, do deputado Engenheiro 
José Esmeraldo, que 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.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=106922&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/106922-
202104301855579406-
assinado(16325)(16323)(16324)(16326).pdf#P10
6922  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123321&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/123321-
202109291011562237(42352)(42351)-
assinado.pdf#P123321  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139616&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/139616-
202204131105044618-
assinado(51412)(51408)(51410)(51409)(51407)(
51411).pdf#P139616  

 
82. Pareceres n.os 410/2021, da 

Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade; 60/2021, da 
Comissão de Saúde e 19/2022, da Comissão de 
Finanças, ambos pela aprovação, do Projeto de 
Lei n.º 481/2020, do deputado Adilson 
Espindula, que dispõe sobre a afixação de placa 
informativa em farmácias e drogarias contendo 
advertência quanto aos riscos da 
automedicação em geral 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=121703&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/121703-
202109161822130136(39404)(39407)(39406)-
assinado(39405)(39403).pdf#P121703  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130952&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/130952-
202112161848045134(43302)-
assinado(43301).pdf#P130952  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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=139638&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/139638-
202204131126596835-
assinado(51453)(51456)(51454)(51457)(51455)(
51458).pdf#P139638  

 
83. Pareceres n.os 412/2021, da 

Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade, com emendas; 
57/2021, da Comissão de Saúde e 20/2022, da 
Comissão de Finanças, ambos pela aprovação, 
acolhendo as emendas da Comissão de Justiça, 
do Projeto de Lei n.º 64/2021, do deputado 
Marcos Garcia, que cria procedimento de 
observância obrigatória para administração de 
vacinas, soros e imunoglobulinas realizadas no 
estado do Espírito Santo e dá outras 
providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121704&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/121704-
202109161831131866(39409)(39411)(39412)-
assinado(39410)(39408).pdf#P121704  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130947&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/130947-
202112161829588548(43294)-
assinado(43293).pdf#P130947  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139640&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/139640-
202204131132055748-
assinado(51459)(51462)(51460)(51463)(51464)(
51461).pdf#P139640  

 
84. Pareceres n.os 418/2021, da 

Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade; 59/2021, da 
Comissão de Saúde e 11/2022, da Comissão de 
Finanças, ambos pela aprovação, do Projeto de 
Lei n.º 572/2020, do deputado Dr. Emílio 
Mameri, que institui a Política Estadual de 

Atenção à Saúde Mental das Vítimas da 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=121710&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/121710-
202109161905442850(39438)(39440)(39441)-
assinado(39439)(39437).pdf#P121710  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130950&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/130950-
202112161843560441(43300)-
assinado(43299).pdf#P130950  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139632&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/139632-
202204131115572601-
assinado(51436)(51435)(51437)(51434).pdf#P13
9632  

 
85. Parecer n.º 07/2022 da Comissão de 

Cidadania, que concluiu pela aprovação, com 
acolhendo a Emenda da CCJ, do Projeto de Lei 
n.º 09/2019, do deputado Doutor Hércules, 
que impõe a rejeição das contas dos gestores 
públicos e agentes políticos que não 
respeitarem as normas de acessibilidade e 
inclusão previstas no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência – Lei 13.146/2015.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140386&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/140386-
202204261011348812(52510)-
assinado.pdf#P140386  
 

O meu parecer em conjunto será: ao 
autor. O autor terá o prazo de até três sessões 
para apresentação dos recursos. Tramitem-se, 
na forma regimental.  

 
86. Requerimento n.º 012/2022, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, de retirada e 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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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arquivamento do Projeto de Lei n.º 174/2022, 
processo n.º 6942/2022, de sua autoria, que 
declara Patrimônio Cultural do Estado do 
Espírito Santo a Festa da Penha, realizado 
todos os anos no município de Vila Velha. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=137428&arquivo=Arqui
vo/Documents/REQ/137428-
202203211055437653-assinado.pdf#P137428 
 

Defiro. 
 
87. Requerimento n.º 022/2021, do 

deputado Marcos Madureira, com base no 
artigo 305, II do Regimento Interno, de licença 
para tratamento de saúde por 15 dias, 
contados a partir do dia 18 de abril de 2022, 
conforme atestado médico. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140484&arquivo=Arqui
vo/Documents/REQ/140484-
202204261828580730-assinado.pdf#P140484 
 

Defiro. À Secretaria para providenciar a 
licença. 

 
Do item 88 ao 112, trata-se de 

requerimentos de informação de autoria do 
senhor deputado Renzo Vasconcelos, Capitão 
Assumção e Fabrício Gandini. 

 
88. Requerimento de Informação n.º 

703/2022, do deputado Renzo Vasconcelos, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca dos valores repassados aos 
hospitais filantrópicos 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=140310&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140310-
202204201423244282-assinado.pdf#P140310  

 
89. Requerimento de Informação n.º 

704/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 

secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
n.º 1158/2022, a qual estabelece a aquisição de 
material de consumo, junto à VIVAMED 
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI, por meio do processo nº 
2022-NV4FJ.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140734&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140734-
202204281607499055-assinado.pdf#P140734  

 
90. Requerimento de Informação n.º 

705/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
n.º 1154/2022, a qual estabelece a aquisição de 
medicamentos, junto à ANTIBIÓTICOS DO 
BRASIL LTDA, por meio do processo n.º 2022-
HWHX3.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140733&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140733-
202204281606570460-assinado.pdf#P140733  
 

91. Requerimento de Informação n.º 
706/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca do DECRETO N.º 711-S, DE 
27 DE ABRIL DE 2022, para assistência 
complementar à rede pública de saúde, por 
meio do Processo Nº 2022-P25VF.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140732&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140732-
202204281605525615-assinado.pdf#P140732  

 
92. Requerimento de Informação n.º 

707/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
n.º 1148/2022, a qual estabelece a aquisição de 
medicamentos, junto à BUTERI COMERCIO E 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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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REPRESENTAÇÕES LTDA, por meio do processo 
nº 2020-CHBBN.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140731&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140731-
202204281605040613-assinado.pdf#P140731  

 
93. Requerimento de Informação n.º 

708/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
n.º 1146/2022, a qual estabelece a aquisição de 
medicamentos, junto à NOVARTIS BIOCIENCIAS 
S.A, por meio do processo n.º 2020-CHBBN.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140729&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140729-
202204281604037488-assinado.pdf#P140729  
 

94. Requerimento de Informação n.º 
709/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca do DECRETO n.º 711-S, DE 
27 DE ABRIL DE 2022, para assistência 
complementar à rede pública de saúde, por 
meio do Processo n.º 2022-P25VF.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140728&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140728-
202204281602537017-assinado.pdf#P140728  

 
95. Requerimento de Informação n.º 

710/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Governo, solicitando 
informações acerca do DECRETO N.º 709-S, DE 
27 DE ABRIL DE 2022, para o pagamento de 
diárias e aquisição de equipamentos e material 
permanente, por meio do Processo n.º 2022-
SD0QM.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140725&arquivo=Arqui

vo/Documents/RQI/140725-
202204281600489201-assinado.pdf#P140725  
 

96. Requerimento de Informação n.º 
711/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca do Decreto n.º 710-S, de 27 
DE ABRIL DE 2022, por meio do Processo n.º 
2022-0PN6Z.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140726&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140726-
202204281601572485-assinado.pdf#P140726  
 

97. Requerimento de Informação n.º 
712/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado da Fazenda, solicitando 
informações acerca do Decreto n.º 708-S, DE 27 
DE ABRIL DE 2022, para a concessão de 
empréstimos e financiamentos, por meio do 
Processo n.º 2021-J791S.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140724&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140724-
202204281559542794-assinado.pdf#P140724  
 

98. Requerimento de Informação n.º 
713/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado da Mobilidade Urbana e 
Infraestrutura, solicitando informações 
acercado decreto n.º 707-S, DE 27 DE ABRIL DE 
2022, por meio do Processo n.º 2021-RG5BS.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140722&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140722-
202204281558548418-assinado.pdf#P140722  
 

99. Requerimento de Informação n.º 
714/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Trabalho, de 
Assistência e Desenvolvimento Social, 
solicitando informações acerca do DECRETO n.º 
706-S, DE 27 DE ABRIL DE 2022, por meio do 
Processo n.º 2021-WG02S.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140721&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140721-
202204281557470916-assinado.pdf#P140721  

 

100. Requerimento de Informação n.º 
715/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Agricultura, solicitando 
informações acerca do Extrato de Contrato n.º 
4600209464, o qual estabelece a prestação de 
serviços de construção e montagem de redes e 
ramais em aço, e obras acessórias, junto à TD 
CONSTRUÇÕES, REDES E INSTALAÇÕES DE GÁS 
EIRELI.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140502&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140502-
202204271040052610-assinado.pdf#P140502  
 

101. Requerimento de Informação n.º 
716/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Agricultura, solicitando 
informações acerca do Resumo da Ordem de 
Fornecimento n.º 070/2022, a qual estabelece 
a aquisição de Superestrutura e Cobertura de 
Galpão.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140501&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140501-
202204271038064951-assinado.pdf#P140501  
 

102. Requerimento de Informação n.º 
717/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Agricultura, solicitando 
informações acerca do Resumo do Contrato n.º 
0214/2022, o qual estabelece a Aquisição de 02 
(dois) Secadores de café, junto à Pamax 
Comércio de Produtos Metalúrgico Ltda, por 
meio do Processo n.º 2021-18HHJ.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140500&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140500-
202204271035252291-assinado.pdf#P140500  

103. Requerimento de Informação n.º 
718/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Agricultura, solicitando 
informações acerca do Resumo do Contrato n.º 
0276/2022, o qual estabelece a aquisição de 01 
(um) Caminhão, junto à AUTOBAHN 
CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, por meio do 
Processo n.º 2021-X0P8C.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140498&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140498-
202204271033430257-assinado.pdf#P140498  
 

104. Requerimento de Informação n.º 
719/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Educação, solicitando 
informações acerca do Crédito Suplementar no 
valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 
reais).  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140474&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140474-
202204261716428133-assinado.pdf#P140474  
 

105. Requerimento de Informação n.º 
720/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca do processo de n;º 2021-
6X40R, contratou a Empresa BIOHOSP 
PRODUTOS HOSPITALARES S.A, para aquisição 
de medicamentos.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140473&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140473-
202204261644309185-assinado.pdf#P140473  
 

106. Requerimento de Informação n.º 
721/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca do processo de nº 2021-
50QFN, contratou a Empresa NASCIMENTO 
ENXOVAIS EIRELI-EPP, para aquisição de 
material de consumo.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140466&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140466-
202204261643427933-assinado.pdf#P140466  
 

107. Requerimento de Informação n.º 
722/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, 
solicitando informação acerca do processo nº 
2021-BKSDD, que contratou a Empresa Delba 
Vicentini Cremasco - ME, no valor de R$ R$ 
29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais), 
para aquisição de 01 (uma) Colhedora de 
Forragem, dentre outros ítens correlatos.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140875&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140875-
202204291532531473-assinado.pdf#P140875  
 

108. Requerimento de Informação n.º 
723/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, 
solicitando informação acerca do processo n.º 
2021-HGBMB, que contratou a Empresa 
PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS, no 
valor de R$ R$ 70.539,00 (setenta mil, 
quinhentos e trinta e nove reais), para 
aquisição de 01 (um) Descascador Conjugado 
para Beneficiamento a Seco de Café, dentre 
outros itens correlatos.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140874&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140874-
202204291531394909-assinado.pdf#P140874  
 

109. Requerimento de Informação n.º 
724/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, 
solicitando informação acerca do processo n.º 
2022-6VVN0, contratou a Empresa M&A 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, 
no valor de R$ R$ 24.062,00 (vinte e quatro mil 
e sessenta e dois reais), para aquisição de 01 
(uma) Carreta Basculante.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140872&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140872-
202204291529402562-assinado.pdf#P140872  
 

110. Requerimento de Informação n.º 
725/2022, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, 
solicitando informação acerca do processo n.º 
2021-F674C, contratou a Empresa Pamax 
Comércio de Produtos Metalúrgico Ltda, no 
valor de R$ R$ 47.300,00 (quarenta e sete mil e 
trezentos reais), para aquisição de 01 (um) 
Secador Cilíndrico Rotativo para Secagem de 
Pimenta do Reino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140871&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140871-
202204291528211623-assinado.pdf#P140871  
 

111. Requerimento de Informação n.º 
726/2022, do deputado Gandini, ao secretário 
de Estado de Desenvolvimento – SEDES, 
solicitando informação da ARSP - Agência de 
Regulação de Serviços Públicos informe quais 
os procedimentos adotados pelas empresas 
prestadoras do serviço público de 
abastecimento de água quando identificada a 
presença de substâncias químicas e radioativas 
acima do limite permitido pelo Ministério da 
Saúde.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140884&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140884-
202204291653596113-assinado.pdf#P140884  
 

112. Requerimento de Informação n.º 
727/2022, do deputado Gandini, ao secretário 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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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de Estado de Saneamento Habitação e 
Desenvolvimento Urbano – SEDURB, 
solicitando informação acerca dos 
procedimentos adotados pelas empresas 
prestadoras do serviço público de 
abastecimento de água quando identificada a 
presença de substâncias químicas e radioativas 
acima do limite permitido pelo Ministério da 
Saúde.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140883&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140883-
202204291652239705-assinado.pdf#P140883  

 
Oficiem-se. 

  
Segunda fase do Expediente sujeito a 

deliberação. 
Do item 13 até o item 123, coloco as 

matérias em discussão. (Pausa) 
 

113. Requerimento n.º 010/2022, da 
deputada Raquel Lessa, de retirada da 
Indicação n.º 2669/2022, de sua autoria. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140516&arquivo=Arqui
vo/Documents/RRP/140516-
202204271133205494-assinado.pdf#P140516  

 
114. Requerimento n.º 011/2022, da 

deputada Raquel Lessa, de retirada da 
Indicação n.º 2668/2022, de sua autoria. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140514&arquivo=Arqui
vo/Documents/RRP/140514-
202204271127590330-assinado.pdf#P140514  

 
115. Requerimento n.º 082/2022 de 

transferência da sessão solene do deputado 
Adilson Espindula, em homenagem e 
comemoração ao Programa De Educação 
Escolar Pomerana, que seria realizada no dia 29 

de abril de 2022, às 19h, para o dia 10 de junho 
de 2022, às 19h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140247&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140247-
202204201059122445-assinado.pdf#P140247  
 

116. Requerimento n.º 083/2022 de 
transferência de sessão solene, do deputado 
Adilson Espindula, em homenagem e 
comemoração aos Trombonistas, que seria 
realizada no dia 06 de julho de 2022, às 15h, 
para o dia 30 de junho de 2022, às 15h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140260&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140260-
202204201234144448-assinado.pdf#P140260  
 

117. Requerimento n.º 084/2022 de 
sessão solene, da Mesa Diretora, em 
homenagem ao Dia da Defensora e do 
Defensor Público, a realizar-se no dia 18 de 
maio de 2022, às 19h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139227&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/139227-
202204081743263897-assinado.pdf#P139227  
 

118. Requerimento n.º 086/2022 de 
transferência de sessão solene, do deputado 
Hudson Leal, em homenagem ao Dia do 
Médico, que seria realizada no dia 13 de julho 
de 2022 às 19h, para o dia 1.º de junho de 
2022, às 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=140506&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140506-
202204271106533114-assinado.pdf#P140506  
 

119. Requerimento n.º 087/2022 de 
transferência de sessão solene, do deputado 
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Hudson Leal, em homenagem ao Dia do 
Advogado, que seria realizada no dia 06 de 
julho de 2022, às 19h, para o dia 08 de junho 
de 2022, às 19h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140505&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140505-
202204271106011238-assinado.pdf#P140505  
 

120. Requerimento n.º 088/2022 de 
transferência de sessão solene, do deputado 
Marcos Garcia, em comemoração ao Dia do 
Assistente Social, que seria realizada no dia 12 
de maio de 2022, às 15h, para o dia 19 de maio 
de 2022, às 15h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140544&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140544-
202204271326150802-assinado.pdf#P140544  

 
121. Requerimento n.º 089/2022 de 

transferência de sessão solene, da Comissão de 
Agricultura, para a entrega da “Comenda do 
Mérito Agrícola”, que seria realizada no dia 07 
de julho de 2022, às 15h, para o dia 22 de 
junho de 2022, às 15h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140580&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140580-
202204271534031755-assinado.pdf#P140580  
 

122. Requerimento n.º 091/2022 de 
transferência de sessão especial, do deputado 
Pr. Marcos Mansur, para discorrer sobre o 
tema “Assembleias de Deus no Brasil e Harpa 
Cristã – Parte 2”, que seria realizada no dia 27 
de junho de 2022, às 19h, para o dia 13 de 
junho de 2022, às 19h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140643&arquivo=Arqui

vo/Documents/RSE/140643-
202204281010395450-assinado.pdf#P140643  
 

123. Requerimento n.º 092/2022 de 
transferência de sessão solene, do deputado 
Pr. Marcos Mansur, em homenagem ao Dia 
Internacional do Cooperativismo, que seria 
realizada no dia 11 de julho de 2022, às 19h, 
para o dia 28 de junho de 2022, às 19h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140826&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140826-
202204291158049466-assinado.pdf#P140826 

 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO 
SIALES 
 
Não havendo quem queira discutir, não 

estarão em votação, porque nós não temos 
quorum. 

Adiada a votação. 
 
Passamos, então, à fase das 

Comunicações. (Pausa) 
Agora tem dezesseis, antes não! 
Com a palavra agora, o deputado Doutor 

Hércules, primeiro inscrito na fase das 
Comunicações. V. Ex.ª tem o tempo regimental.  

Antes de o deputado Hércules se 
manifestar, determinação. 

Considerando disposto no art. 178 do 
Regimento Interno, dessa Casa Legislativa, 
determino a juntada do Projeto de Lei n.º 
856/2021, de autoria da deputada Iriny Lopes, 
ao Projeto de Lei n.º 213/2021, de autoria da 
deputada Raquel Lessa, por versarem sobre 
matéria correlata: obriga a instalação de sala de 
apoio à amamentação materna, em empresas 
públicas e privadas, no Estado do Espírito Santo.  

Com a palavra o deputado Hércules 
Silveira.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 

– Senhor presidente, prezados colegas, acabei 
de fazer um sinal aqui para comunidade surda, 
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especialmente para Eliana, que está agora 
fazendo a transmissão da nossa fala.  

Eu quero abraçar todos, hoje, com muita 
tristeza pelo ocorrido com a morte do Kevinn, o 
que já foi amplamente falado. Requeremos, 
junto com meus pares, um minuto de silêncio. 

 Realmente, eu passei a manhã hoje, no 
Hospital Infantil de Vila Velha, no Himaba. Lá me 
reuni com a Comissão de Ética do hospital, me 
reuni com o doutor Guilherme, doutora Cristina, 
doutora Rosângela, com o diretor-geral, o Fábio. 
Fui lá, naturalmente, com a intenção de não 
aceitar, de forma alguma, o que aconteceu lá, 
esse final de semana. Com a responsabilidade 
que tenho, da Comissão de Saúde, fui lá cedo, 
para fazer esse levantamento. Tenho todo o 
levantamento, está aqui todo o levantamento.  

Esse menino veio de Cachoeiro com a 
vaga regulada. Regulada é com a vaga 
reservada, porque só faz a transferência quando 
tem a vaga aguardada para aquele paciente. 
Mesmo se fosse o caso de não ter a vaga, 
conforme doutor Guilherme explicou, é hospital 
de porta aberta, pronto-socorro, tem que 
atender de qualquer forma.  

Eu acabei de falar agora, há pouco ali: 
quantas e quantas vezes, eu, motorista de 
ambulância, levava o médico para atender 
dentro da ambulância. Tem que atender.  

Então, eu não quero condenar ninguém, 
mesmo porque eu não tenho essa prerrogativa, 
não tenho o direito. Quem vai condenar são as 
autoridades. O CRM vai chamar. Não tem uma 
notícia que saia na imprensa ou que alguém 
denuncie, o médico que o CRM não chame para 
dar explicações, não tem!  

Então, na verdade, esse menino, se fosse 
o caso, até se não tivesse vaga! O hospital 
Himaba é referência estadual em nefrologia. Ele 
saiu de lá com diagnóstico de síndrome 
nefrótica, que é uma patologia renal, e ele 
estava em sala ambiente, ambiente natural, sem 
intubação, sem nada. Segundo a mãe dele – eu 
não falei com ela, falei com o diretor Fábio –, a 
mãe teria dito que ele teve duas paradas 
cardiorrespiratórias, no trajeto de Cachoeiro 
para Vila Velha.  
Então, na verdade, eu não quero crucificar 
ninguém. A única coisa que eu não posso aceitar 

é a criança ter morrido sem ter sido atendida. 
Então, a explicação será dada, o Ministério 
Público já... Já falei com a doutora Inês, vou 
repetir, as providências serão tomada e quem 
estiver culpado nisso vai ser punido.  

Infelizmente, o Kevinn não vai voltar 
mais. Infelizmente, a mãe, coitada, de um filho 
único, não vai ter seu filho de volta. Então, eu 
quero deixar aqui meu registro e a minha 
indignação por um erro injustificado, porque 
não tem sentido de explicar o que aconteceu.  

Este minuto que me resta, senhor 
presidente, eu quero registrar que o movimento 
Maio Amarelo tem por objetivo chamar a 
atenção da sociedade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito em todo mundo.  

O último dado de morte no trânsito 
ocorrido no Brasil, disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde, registrou, em 2019, mais 
de trinta mil vidas perdidas. Ademais, ainda, 
muitas dessas vidas foram assassinadas por 
bêbados no volante. Nós não podemos admitir 
também que continuem bêbados dirigindo aí, 
matando as pessoas.  

É o meu registro de hoje, senhor 
presidente. Meu tempo está terminando.  

Mais uma vez dizer do meu desagrado, 
da minha indignação pela morte do garoto 
Kevinn.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PDT) – Passo a palavra 
ao deputado Delegado Danilo Bahiense.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PL) – Boa tarde, presidente. Boa tarde, 
senhores deputados e deputadas, todos que nos 
assistem pela TV Assembleia e  servidores desta 
Casa.  

Eu me somo, Doutor Hércules, à sua fala 
com relação à morte desse jovem. Como eu 
falei, anteriormente, fui acionado pelo tio às 5h 
da manhã. O telefone tocou, atendi, era o tio 
dele, desesperado, na porta do hospital. O 
jovem havia vindo de Cachoeiro do Itapemirim, 
não estava intubado, com quadro infeccioso, 
salvo engano, e morreu dentro da ambulância, 
que o trouxe Cachoeiro de Itapemirim, sem que 
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o hospital colocasse ou facilitasse a entrada 
desse jovem para ser atendido.  

É uma situação lamentável e ainda mais: 
o tio me falou que assim que foi constatado o 
óbito do garoto, dentro do da ambulância, aí 
sim o hospital queria colocá-lo para dentro e a 
família não deixou, me solicitou que acionasse a 
DHPP, acionasse a Polícia Civil, a Polícia Militar.  

Eu pedi que ele ligasse para o 190 e 
acionasse a Polícia Militar. Com relação à Polícia 
Civil, a Divisão de Homicídios e Proteção à 
Pessoa só vai ao local de morte violenta. Então, 
não era o caso, e eu me coloquei à disposição 
para prestar todo o apoio à família a posteriori, 
inclusive com acompanhamento do inquérito 
policial e de demais procedimentos.  

Presidente, eu gostaria de falar, também, 
hoje a respeito do efetivo da Polícia Civil. O 
efetivo da Polícia Civil, eu tenho batido nessa 
tecla desde o início do nosso mandato, que 
havia uma deficiência ou uma falta de mais de 
mil e oitocentos policiais.  

Num QO de 1990, onde havia três mil 
oitocentos e trinta homens, o ano passado, nós 

estávamos, quase no final do ano, com apenas 
dois mil e trinta, o que tem contribuído para o 

fechamento de muitas unidades do interior do 
estado do Espírito Santo, inclusive Vitória, 
com a delegacia do Centro fechada, 
Jucutuquara, Maruípe, São Pedro, Serra-Sede, 
André Carloni, Novo Horizonte. 

Nós fizemos uma indicação, que não foi 
lida hoje por falta de quorum, mas fizemos 
uma indicação ao Governo do Estado para que 
dê prosseguimento ao concurso da Polícia Civil 
no que diz respeito ao cargo de agente de 
polícia.  

Presidente, em 1990, o nosso QO 
previa mil e sessenta agentes de polícia. Nós 
temos ativos duzentos e quarenta e nove. 
Faltam exatamente oitocentos e onze. Nós 
temos oitocentos e onze cargos vagos de 
agente da Polícia Civil.  

Médico legista, nós tínhamos noventa 
e nove no QO. Oitenta e dois ativos. Faltam 
dezessete.  

Assistente social, vinte e cinco no QO 
de 90. Quatorze ativos. Faltam onze.  

Delegado de polícia, nós só temos 
duzentos e quarenta e dois. Faltam oitenta e 
um.  

Escrivão de polícia, temos trezentos e 
cinquenta e um. Faltam cento e noventa e nove. 
Peritos oficiais criminais, nós temos ativos 
duzentos e oitenta e sete. Faltam duzentos e 
trinta e cinco. Ou seja, no quadro total da Polícia 
Civil, incluindo todos os cargos, delegados, 
escrivão, perito, médico legista, investigador de 
polícia, perito oficial criminal, nós estamos com 
uma defasagem hoje, passados trinta e dois 
anos, de mil quinhentos e dezoito homens, 
razão pela qual nós fizemos essa indicação ao 
Governo do Estado.  

E eu conclamo aqui ao governador 
Renato Casagrande para que abra ou dê 
prosseguimento ao concurso em andamento 
para o cargo agente de polícia. Esse concurso já 
foi aberto, pelo Edital n.º 01/2012, já tem dez 
anos Capitão Assumção. São dez anos, hein? 
Edital n.º 01/2012. Nós estamos em 2022 e não 
foi dado prosseguimento ao concurso de agente 
de polícia, razão pela qual hoje nós estamos 
com oitocentos e onze cargos vagos. Temos 
apenas duzentos e quarenta e nove agentes de 
polícia. São policiais que têm a praticamente a 
mesma atribuição do investigador de polícia, já 
que, hoje ou atualmente, a Polícia Civil não tem 
mais a responsabilidade da guarda e escolta de 
presos. Então os policiais só têm que 
transportar os presos autuados em flagrante 
para os vários presídios do estado do Espírito 
Santo.  

Então, eu conclamo, mais uma vez, 
governador Renato Casagrande, dê 
prosseguimento aos cargos de agente de Polícia 
Civil. Nós temos oitocentos e onze vagas num 
QO de mil novecentos e noventa.  

Muito obrigado, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Disponha. Três horas e vinte minutos. 
Estamos na segunda-feira. 

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski.  

Quero agradecer a você que nos assiste 
pela TV Assembleia; aos amigos também que 
estão via computador na internet; aos 
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funcionários desta Casa de Leis, e claro aos 
deputados que estão aqui na plenária. Muito 
obrigado pela sua audiência.  

Hoje, segunda-feira, início de mais uma 
linda semana, dia 2 de maio de 2022.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Meus 

cumprimentos ao deputado Torino que preside 
a sessão neste momento, aos deputados que se 
fazem presentes aqui no plenário, aos 
funcionários da Casa e àqueles que nos assistem 
pela TV Assembleia. Meus cumprimentos 
também àqueles que nos visitam hoje nas 
galerias aqui da Assembleia Legislativa.  

Ontem, dia 1.º de maio, foi Dia do 
Trabalhador e da Trabalhadora. Nós 
gostaríamos de cumprimentar, mais uma vez, 
todos os trabalhadores do Espírito Santo e, por 
extensão, do Brasil, que são aqueles que 
efetivamente carregam este país nas costas.  

É curioso, toda vez que se fala em 
reforma fiscal, por exemplo, no Brasil, que se 
fala em impostos, então as pessoas dizem 
assim: Porque os empresários pagam impostos 
demais, porque os milionários pagam impostos 
demais. E enfim é um país cuja carga tributária é 
imensa. Mas lá na ponta quem carrega e quem 
paga todo o imposto basicamente são os 
trabalhadores. Porque todo o imposto está 
embutido nos produtos.  

Então assim, um empresário quando 
produz um sapato ou produz... sei lá, qualquer 
outra coisa, um carro, uma bicicleta ou seja lá o 
que for, ele não tira do seu bolso o imposto. O 
imposto está embutido no produto, então é o 
consumidor final que acaba arcando com toda 
essa cadeia, com toda essa cascata de impostos. 
E numa situação hoje no Brasil, com poder 
aquisitivo cada vez menor, os trabalhadores, em 
grande parte, no Brasil – porque boa parte dos 
trabalhadores brasileiros tem salários muito 
baixos –, encontram-se numa situação bastante 
complicada em função da elevadíssima inflação 
no Brasil, podendo consumir cada vez um 
volume menor de bens. Por isso boa parte dos 
trabalhadores não tem muito o que comemorar.  

Mas a situação ainda pior é dos cerca de 
quatorze milhões de desempregados existentes 
no país. Esta situação ainda é mais grave porque 

esses efetivamente não têm nada para 
comemorar. E a gente, ao invés de discutir e se 
debruçar – isso desde o Governo Federal, 
passando pelo Congresso, enfim – sobre estas 
questões porque isso interessa o país, nós 
ficamos promovendo manifestações sobre o 
nada. Sobre nada que resolve efetivamente o 
problema de grande parte da população. E, pior, 
agrava as condições ainda. Mas os nossos 
parabéns a todos os trabalhadores e 
trabalhadoras, então.  

Ainda aproveitando esse restinho do 
meu tempo, ontem, numa manifestação que 
ocorreu aqui em Vitória, o jornalista Alex 
Pandini e o cinegrafista José Jantorno foram 
expulsos da manifestação, impedindo que o seu 
trabalho fosse realizado.  

Isso é lamentável, em pleno Dia do 
Trabalho, você impedir que trabalhadores 
executem o seu trabalho. Criticar a imprensa, eu 
também critico às vezes, é normal, nós estamos 
numa democracia, nós somos livres para 
criticar, não há problema nisso. Agora, outra 
coisa bem diferente é ameaçar e impedir 
jornalistas de fazerem o seu trabalho.  

Jornalistas são trabalhadores. Eles não 
são a empresa que você efetivamente talvez 
não goste, ou a emissora que você não goste. 
Eles são trabalhadores. E ontem, no Dia do 
Trabalho mais do que nunca, os trabalhadores 
mereciam ser aplaudidos. Todos. Jornalistas, 
todos os tipos de trabalhadores merecem 
homenagens e cumprimentos e não serem 
enxotados de uma manifestação que eles 
estavam apenas cobrindo o evento.  

Então assim, fica aqui a minha 
solidariedade ao jornalista Alex Pandini e ao 
cinegrafista José Jantorno.  

E a gente tem que aprender a ser mais 
democrático. Uma coisa, eu volto a dizer, é não 
gostar ou criticar o trabalho da imprensa. Outra 
bem diferente é atacar jornalistas, repórteres, 
cinegrafistas que apenas estão executando o 
seu trabalho. É constrangedor ver aquela cena 
desses dois profissionais sendo enxotados de 
um evento que eles estavam cobrindo.  

Agora, é mais lamentável ainda, como os 
jornais estão dizendo hoje, que tudo isso tenha 
se iniciado com um vereador da Câmara de Vila 
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Velha. Isto torna a questão ainda mais grave, ou 
seja, não foi um cidadão qualquer. Foi alguém 
que representa a sociedade, que deveria dar 
exemplo de civilidade e de respeito aos 
trabalhadores. 

Muito obrigado, deputado Torino.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PTB) – Prazer. Disponha.  
Com a palavra o deputado Rafael 

Favatto. Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Freitas. Deputado Freitas? 

(Pausa) 
Deputado Theodorico Ferraço.  
Freitas vai falar? Ah, tá. Deputado 

Freitas, desculpa. Desculpa ao decano da Casa. 
Freitas, depois o Ferraço.  

Logo depois é o senhor. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, deputado Torino Marques, colegas 
deputados e deputadas, cumprimento a todos 
nesta segunda-feira de corpo presente aqui no 
plenário.  

Agradeço a Deus a oportunidade de 
estar vivo neste pós-pandemia, na sessão 
presencial. E é importante que a gente se 
pergunte por que ficamos. Quantos irmãos 
nossos estão em outra dimensão neste 
momento. Quantos irmãos a pandemia levou. E 
nós ficamos. É importante que a gente se 
pergunte o porquê, qual é o objetivo que 
permitiu que nós ficássemos.  

Quero convidar a todos. No próximo 
sábado, no dia 7 de maio, pela manhã, no 
município de São Mateus, no auditório do Sesc, 
nós estamos reunindo todas as lideranças do 
Norte, do Extremo Norte, do Noroeste do 
estado do Espírito Santo para poder fazer um 
debate da nossa região. Nós colocaremos 
definitivamente a nossa região em debate. Dos 
desafios e oportunidades. No estado do Espírito 
Santo nós estamos vivendo um tempo de gestão 
de excelência liderada pelo governador Renato 
Casagrande. Uma gestão que faz o Estado estar 
extremamente organizado, do ponto de vista da 
gestão fiscal, e com muita capacidade de 
investimento, fortalecendo as políticas públicas 
sociais. 

E a nossa região discute, no próximo 
sábado, os desafios e as oportunidades para os 
próximos anos, para a próxima década, 
estabelecendo que as lideranças da nossa 
região, lideranças políticas, lideranças 
eclesiásticas, liderança do setor empresarial da 
indústria, do agro, precisam estabelecer os 
desafios e as oportunidades colocadas para nós, 
tanto no âmbito estadual quanto no âmbito 
federal. 

É preciso fazer o debate desse tempo da 
política, da força da representatividade, de 
identificar as demandas muito claras na nossa 
região. Demandas que hoje são os desafios, mas 
que precisam oportunizar geração de emprego e 
renda dentro da nossa região.  

Investimentos que precisam ser no 
âmbito do Estado, mas que também precisam 
estar focados no âmbito federal. Por exemplo, 
nós temos rodovias, BRs importantes, BRs, 
óbvio, federais, e que estão paralisadas há mais 
de vinte e cinco anos, como por exemplo, a 342, 
que liga o estado de Minas Gerais, lá de Teófilo 
Otoni, Ataléia, até Nova Venécia.  

Uma rodovia, que construiu um pedaço 
dela ali no município de Ecoporanga, município 
que atende também o meu colega deputado 
estadual Capitão Assumção, que é um lutador 
por essa estrada, e que está parada e que a 
gente precisa colocar essa estrada em obra. Nós 
precisamos conquistar essa estrada para 
fortalecer economicamente, desenvolver a 
nossa região. 

Da mesma forma, eu posso citar a 
ligação de Pedro Canário a Nanuque, também 
Minas Gerais. Um trecho de BR de quarenta 
quilômetros, que fortalece o setor 
sucroalcooleiro, um setor importante gerador 
de emprego e renda na nossa região e no estado 
do Espírito Santo, onde grandes fábricas foram 
fechadas por um desgoverno que priorizou o 
grupo Bertin/Infinity, que provocou o caos no 
setor sucroalcooleiro naquela região. E nós 
precisamos restabelecer esse setor tão forte 
como sempre foi.  

Nós precisamos discutir a condição de 
independência de gestão e financeira da Ufes, o 
nosso centro de universidade de São Mateus, a 
condição de Universidade Federal do Norte do 
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Estado do Espírito Santo. Nós precisamos 
discutir o curso de Medicina e outros cursos 
naquela região.  

Então são grandes pautas, pautas 
relevantes que nos desafiam e que nós temos 
que fazer com que virem oportunidade de 
geração de emprego e renda e desenvolvimento 
da nossa região. 

É essa pauta do nosso encontro do 
próximo dia 7, no próximo sábado, às 9h da 
manhã, no Sesc, em São Mateus. E nós 
convidamos e convocamos todas as lideranças 
do Norte, do Noroeste, do Centro-oeste, que se 
façam presentes nesse importante debate. 

Muito obrigado, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PTB) – Com a palavra, doutor Theodorico de 
Assis Ferraço.  

Três horas, trinta e três minutos. 
Logo depois, Capitão Assumção. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, a covid-19 ceifou vidas preciosas no 
Espírito Santo e no Brasil e até no mundo 
inteiro. 

E aqui no Espírito Santo não faltou vacina 
para ninguém. E o Governo Federal, Governo 
Bolsonaro, abriu todas as UTIs que o Governo 
do Estado solicitou, através do próprio 
governador ou do seu secretário, através dos 
deputados estaduais, federais, senadores, 
enfim. Não faltou um leito de UTI para atender 
as vítimas da covid-19.  
 O Governo Federal pagou, por cada leito 
de UTI em hospitais, mil e seiscentos reais. Mil e 
seiscentos reais foram as verbas destinadas 
durante todo esse período para cobrir as 
despesas do covid-19 no Espírito Santo e no 
Brasil.  
 Nós vamos falar do Espírito Santo. Com a 
onda de que o covid diminuiu oitenta, noventa 
por cento – mas acho que ainda está vivo aqui e 
vivo também até em Xangai, na China –, o 
Governo encerrou. O Governo Federal vai deixar 
de mandar, para o Governo do Estado pagar, 
todas as UTIs que estavam servindo aqui a todos 
os capixabas, indistintamente.  

 Com essa decisão, a Secretaria da Saúde 
do Governo do Estado, enviou ofício aos 
hospitais filantrópicos dizendo que estavam 
suspensos os pagamentos de mil e seiscentos, e 
voltava tudo ao pagamento normal do SUS, em 
torno de oitocentos, novecentos reais.  
 Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, uma UTI está custando hoje, de 
custo, a mais barata, mil trezentos e cinquenta 
reais. Os hospitais filantrópicos estão todos 
quebrados. Estão todos devendo a bancos, 
devendo a fornecedores. Há uma crise 
generalizada, a ponto de ter sido lançado um 
manifesto onde mostra, através de um alerta 
nacional, que saiu na revista Viver, dizendo que, 
se o SUS não melhorar o pagamento, nenhuma 
entidade filantrópica terá condição de viver sem 
o auxílio do Governo do Estado ou sem o 
reajustamento do Governo Federal.  
 Então, já se anuncia, dentro dos 
próximos trinta dias, o fechamento de várias 
UTIs, como é o caso aqui do Hospital Evangélico 
de Cachoeiro, que já fez uma comunicação, que 
vai começar pelo hospital de Itapemirim.  
 Estou enviando, inclusive, esse 
documento ao ilustre deputado Hércules da 
Silveira, que é, sem dúvida alguma, um homem 
que luta, que tem os mesmos ideais, e que tem 
lutado aqui. Conheço Doutor Hércules desde 
criancinha, quando eu ainda pegava ele no colo, 
em Cachoeiro de Itapemirim. O Doutor Hércules 
vive o drama do pessoal da Santa Casa, o 
pessoal da Saúde. E eu estou enviando esse 
documento para o Doutor Hércules, porque eu 
sei que na mão dele está em boas mãos.  
 É um assunto que ele já vem dizendo, se 
não tiver reajustamento no pagamento do SUS 
aos hospitais, vai quebrar todo mundo. E, daqui 
a pouco, se não houver, através de convênios 
com o Governo do Estado, com as prefeituras 
municipais, aquilo que reza na Constituição 
Estadual e Constituição Federal, vai virar papel 
de lixo. Porque se diz que saúde é dever do 
Estado! Saúde é dever do Estado! Estado que se 
diz é prefeitura, é Governo Estadual e Governo 
Federal. Como uma entidade filantrópica vai 
poder atender o pessoal pobre, humilde, aquele 
que fica nas filas dos hospitais para serem 
atendidos, se não tem recursos para ter 
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instrumentais médicos. Um corpo técnico de 
médicos e enfermeiros para atender ao pessoal. 
 Então, fica aqui o nosso registro. Estou 
encaminhando esse documento ao Doutor 
Hércules. Não que o Doutor Hércules tenha 
qualquer responsabilidade, mas é que nas mãos 
do Doutor Hércules eu sei que a Comissão de 
Saúde vai agir para levar, naturalmente, essa 
preocupação dos hospitais filantrópicos de todo 
o Espírito Santo, advertindo para uma 
providência, para amanhã não dizer que é tarde 
demais. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Com a palavra, o último orador, 
Capitão Assumção.  

Hoje o deputado Luiz Durão está com a 
máscara do Homem de Ferro.  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Por 
favor, deixe... Desculpe, presidente, está com a 
palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Eu que peço desculpas, Capitão. Pode 
falar. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Obrigado, presidente. Hoje é um dia terrível 
para todos os capixabas. Por favor, mostre a 
matéria no jornal A Gazeta: Adolescente morre 
em ambulância após 4 horas na porta de 
hospital de Vila Velha.  
 E o senhor Nésio Fernandes, o 
responsável por administrar a saúde do Espírito 
Santo, é o único responsável. Por favor, coloque 
o vídeo. Tem um vídeo dessa matéria de A 
Gazeta. Coloca o vídeo, pessoal.  
 

(É exibido o vídeo)  
 
 O jovem Kevinn Belo Tomé da Silva não 
pode ser esquecido jamais. Isso se chama 
inépcia. É muito fácil responsabilizar duas 
médicas. Eu vejo os comentários: ah, que as 
médicas, que as médicas, que as médicas. As 
médicas, elas não administram a Saúde do 
Espírito Santo. Eu não sei se esse médico 
cubano sabe o que significa rodar o PDCA? 

Muito menos que ele saiba o que significa 
administração pública.  
 O que é PDCA? Quando as coisas estão 
falhando, a responsabilidade é do gestor. E só 
existe um gestor no Espírito Santo o senhor 
Nésio. Saibam, senhores capixabas, que lá no 
município de Cachoeiro, com mais de duzentos 
e vinte mil habitantes, não existe um hospital 
infantil de responsabilidade do estado do 
Espírito Santo. Não existe.  

Acabamos de ouvir a palavra do ex-
prefeito, deputado Theodorico Ferraço, falando 
do estado caótico da saúde em Cachoeiro. O 
governador e esse secretário comunista, dublê 
de médico, estão brincado com as mortes, com 
a saúde do capixaba. Duzentos e vinte mil 
habitantes e não tem um hospital infantil 
naquela cidade. Tiveram que pegar esse jovem 
de um PA no bairro Baiminas e levar para Vila 
Velha. Havia necessidade disso? 
 Ninguém sabe o que eu vou falar agora, 
mas durante esse trajeto, duas paradas 
cardíacas, senhor Nésio. Duas paradas 
cardíacas. Eu homenageio esses médicos que 
estavam dentro da ambulância, porque ele já 
poderia ter perdido a vida ali dentro. Aí vão 
responsabilizar médicos, porque nós temos hoje 
na Saúde do Espírito Santo um dublê de médico, 
gerenciando a nossa saúde. 
 É muito fácil, né? É muito fácil tirar as 
médicas de circulação quando na verdade a 
inépcia, a falta de planejamento na saúde é por 
conta dessa atuação bizarra desse secretário 
que sequer tem um diploma de médico. Eu 
quero saber de que escola esse homem veio, 
porque do Brasil não é. Fez dois Revalidas e só 
passou como médico depois que a Dilma se 
tornou presidanta.  
 E aí vão falar que a culpa é de duas 
médicas, quando o sistema está todo caótico. 
Vocês ouviram os deputados falando, ouviram o 
deputado Theodorico Ferraço falando como 
está a saúde de Cachoeiro: duzentos e vinte mil 
habitantes e não tem um hospital público 
infantil naquela cidade. Cachoeiro é diferente 
dos grandes centros?  
 Qual é a dificuldade, senhor governador? 
Qual é a dificuldade de planejar a saúde 
pública? 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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, 06 de maio de 2022 Diário do Poder Legislativo - 107 

 O jovem padeceu por inépcia. Vão dizer 
para vocês que a responsabilidade é de 
profissionais da saúde, mas a responsabilidade é 
de quem administra. Planejar, executar, verificar 
e agir corretamente é o bê-á-bá de qualquer 
administrador: rodar o PDCA. Ele não sabe o 
que significa isso! Esse cubano não sabe o que 
significa isso!  
 Aí todo mundo fica: ah, que ele é 
bonzinho, que ele é bom. É bom? Criou um 
sistema corrupto da saúde para beneficiar os 
seus apaniguados. Necessita de alguém ligar 
para os deputados pedindo vaga? Não 
necessita! 
 Então, vamos falar a verdade, aqui, 
abertamente? Não tem hospital público 
estadual no município de duzentos e vinte mil 
habitantes e a responsabilidade, senhor 
presidente, é única e exclusiva do Governo do 
Estado, sob a gerência do senhor Renato 
Casagrande – que sabe cantar o hino da 
Internacional Comunista, mas não sabe cantar o 
Hino Nacional – e do senhor Nésio Fernandes, 
comunista de primeira hora. 

Muito obrigado, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Disponha, Capitão Assumção! 
Passaremos agora para a fase da Ordem 

do Dia, mas antes de eu passar para a fase da 
Ordem do Dia, eu queria fazer somente uma 
fala aqui, faltando quatorze minutos para as 
quatro da tarde, obrigado pela audiência que 
você nos dá. 

A família do adolescente Kevinn Belo 
Tomé da Silva, dezesseis anos – hoje os 
deputados falaram aqui muito bem sobre esse 
assunto – que morreu sem atendimento 
médico, dentro da ambulância, na porta do 
Himaba, em Vila Velha, considera que o jovem 
foi assassinado. 

A família dele considera que o jovem foi, 
mais uma vez avisando, assassinado. 

Uma reportagem do site de A Gazeta 
nesse fim de semana trouxe um desabafo triste, 
mas muito triste, mesmo, chocante, da família, 
através de uma tia do garoto, a Clayde 
Aparecida. Confesso que esse fato me comoveu 
muito, comoveu todos os capixabas, bastante, 

assim como contribuiu para um fim-de-semana 
triste, muito triste para todos nós, capixabas. 

É inaceitável essa situação que tem feito 
vítimas nos últimos governos. Não é só agora, 
não! Vários outros, passados, agentes do 
Governo Estadual já assumiram a culpa pela 
tragédia da família. 

Olha pessoal, o paciente foi recusado e 
ficou quatro horas sem qualquer atendimento, 
até que veio a óbito. A equipe médica 
responsável pelo plantão de sexta-feira para 
sábado já foi afastada, entretanto, nenhum 
esforço devolverá a vida do Kevinn, mas o caso 
pode, sim, melhorar a qualidade e 
responsabilidade de quem lida com a saúde 
pública. Estamos aqui, senhoras e senhores, de 
olhos abertos. 

Secretário de Saúde do Estado do 
Espírito Santo, senhor Nésio Fernandes, não 
vamos permitir que o Governo use o 
esquecimento a seu favor. Não será apenas mais 
uma morte. Quero ver como esse caso vai servir 
para que o Governo do Estado, o Governo 
Renato Casagrande, seja mais responsável com 
a saúde dos capixabas aqui no meu glorioso e 
amado Espírito Santo. 

O queria somente falar mais uma coisa 
para você que nos assiste. O perigo ronda, sim, 
as nossas crianças todos os dias. Todos os dias! 
São fatos que são reportados diariamente nas 
redes sociais que causam um verdadeiro nojo.  

Na semana passada eu recebi um vídeo 
sobre um material escolar de Brasília, em que a 
personagem fala sobre tributar super-ricos. 
Tributar sobre super-ricos, ensinando as 
crianças a serem contra os ricos e virarem Robin 
Hood, o famoso personagem dos cinemas, 
aquele Robin Hood que era o ladrão 
romantizado, o ladrão cheirosinho, bonitinho, 
que rouba dos ricos para dar para os pobres. 

 No material didático, ainda se inserem 
placas de: Fora Bozo! Material escolar de 
ideologia política pura, fazendo propaganda 
política ideológica rasgada. Um absurdo, uma 
vergonha!  

Fabiana, solta aí o vídeo para as 
pessoas que estão em casa verem a fala dessa 
pessoa! (Pausa) 
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O vídeo está com ele, que é um 
flamenguista nato, Luciano. Já passei o vídeo 
para ele, já tem umas três horas. Luciano! Mas o 
assunto é muito sério, pessoal! Está pronto aí? 
Solta o vídeo aí, para o pessoal ver!  
 

(É exibido o vídeo) 
 
Bom, acho que isso é um verdadeiro 

absurdo... 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 

Presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Só um minuto, líder do Governo. 
Não bastasse isso, ainda recebemos 

diversos vídeos de material de ideologia de 
gênero ensinando crianças a serem erotizadas 
desde cedo, desde a tenra idade. Ensinando isso 
mesmo: eles podem ser trans, logo no início de 
sua vida. 

Não me importo com os ataques que 
possam me fazer, mas sempre vou colocar o 
dedo nessa ferida. Não deixarei um segundo 
sequer de proteger o interesse das crianças e 
famílias que são cooptadas por gente sem 
escrúpulos que se protegem atrás de um slogan 
bonitinho, pessoas que praticam o ódio do bem.  

Um marmanjão falando de sexo com 
uma criança na internet é pedofilia! Ensinar 
sexualidade e ideologia de gênero para crianças 
pequenas também pode ser enquadrado dessa 
mesma forma. Uma das mais célebres frases 
que conhecemos é: O preço da liberdade é a 
eterna vigilância. 

Digo mais, digo que devemos ser eternos 
vigilantes em tudo no nosso dia a dia,  
protegendo nossa família, nossa casa, nossos 
bens, porque essa turminha aí quer ver o caos e 
quer minar, sim, nossas estruturas aos poucos 
para que nossos filhos sejam nossos inimigos e 
não nossos amigos. Não vão conseguir. Não. Só 
quero avisar uma coisa, nós somos muitos e 
somos fortes. Pedofilia jamais com as nossas 
crianças.  

Faltam cinco para as quatro. 
Com a palavra, agora, deputado Dary 

Pagung, pela ordem. 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, obrigado. Primeiro, eu vi o vídeo 
que V. Ex.ª passou. Deixar claro que aconteceu 
no Distrito Federal.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Não foi no Espírito Santo? Eu coloquei 
justamente esse vídeo para que aqui no Espírito 
Santo não aconteça isso. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Não. Eu a 

ouvi falando que foi no Distrito Federal.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Eu tenho recebido alguns vídeos aqui 
do Espírito Santo. Foi muito chato. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Mas eu 

gostaria, senhor presidente, de dizer que foi no 
Distrito Federal.  

Ela começa falando que estava querendo 
fazer uma denúncia e denúncia não se faz em 
TikTok. Denúncia se faz nos órgãos 
competentes. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Ela já encaminhou para os órgãos 
competentes e já colocou no TikTok. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu só 
gostaria de dizer... 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – O senhor está defendendo? 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Não. Não 
estou, não. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Não está, não? 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Só estou 
orientando, como advogado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Ah, pelo que o senhor está fazendo, o 
senhor está querendo defender esse tipo de 
atitude? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Não. 

Jamais.  
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O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Mas parece. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Agora 

sobre o que ocorreu neste final de semana, eu 
gostaria de lhe dizer que a Polícia Civil do nosso 
Estado, que é uma polícia competente, não há 
crime que ela não mostre para a sociedade 
capixaba os culpados, eu queria dizer que, no 
caso do Kevinn, já houve duas ocorrências. Uma, 
por parte da família. A outra, por parte da 
direção do hospital, do Himaba. Então, tem duas 
ocorrências sendo investigadas pela Polícia Civil. 

No sábado, já foi ouvido o diretor do 
hospital e, no domingo, a enfermeira. Eu não 
tenho dúvida nenhuma que a Polícia Civil, na 
pessoa do delegado Arruda, que está atendendo 
esse caso de perto, daqui a algum tempo vai 
mostrar os culpados.  

Já foi requisitado, senhor presidente, a 
câmera do videomonitoramento. Já foram 
coletadas diversas provas e eu não tenho dúvida 
que a resposta virá. Então, só para esclarecer: 
duas ocorrências na Polícia Civil, uma da própria 
família e outra do próprio hospital, do Himaba. 
Com certeza a Polícia Civil vai dar a resposta 
para a sociedade capixaba.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Ok.  
Faltam dois minutos para as quatro da 

tarde. 
Passamos, então, para a fase da Ordem 

do Dia. 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 14/2022, do deputado Carlos 
Von, que declara a Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Rosário, em Vila Velha, patrimônio 
material, cultural e turístico do Estado. 
Publicado no Ales Digital do dia 18 de janeiro 
deste ano. 

Não havendo deputado inscrito, a 
matéria segue para a 2.ª sessão. 

  Neste momento, conforme previsto no 
art. 269 do Regimento Interno, o Grande 
Expediente da presente sessão será destinado 
a uso da Tribuna Popular.  

Olha, concedo a palavra aqui à senhora 
Olívia do Rosário Soares. Ela é perita oficial. Ela 

veio representando o Antônio Tadeu Nicoletti 
Pereira, que é o presidente do Sindiperitos do 
Espírito Santos, é o Sindicato dos Peritos 
Oficiais do Estado do Espírito Santo, para falar 
sobre a situação atual da categoria no estado. 
A requerente é a deputada Iriny Lopes. (Pausa) 

Já se encontra já? Está ali. Olívia, tudo 
bem? Pode subir à tribuna aqui. (Pausa) 

Tem um pendrive para colocar lá? 
 Muito boa tarde a todos! São três horas 
e cinquenta e nove minutos. Só aguardar um 
minutinho que a Olívia vai só posicionar ali 
alguma demonstração para a sua fala aqui na 
Tribuna Popular de hoje. Olívia do Rosário 
Soares. 
 A segunda pessoa a falar é o tenente-
coronel Wagner, para falar sobre o projeto Mãe 
Prevenida Vale uma Vida. O requerente é o 
deputado, presidente da Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo, meu amigo Erick Musso.  
 Tudo pronto, Olívia? 

Quinze minutos para a Olívia, que é 
perita oficial e está representando, aqui, o 
Sindiperitos. 

Quatro horas em ponto, na capital do 
Espírito Santo. 

Obrigado pela presença às pessoas que 
se encontram nas galerias da Assembleia 
Legislativa.  

 
A SR.ª OLÍVIA DO ROSÁRIO SOARES – 

Boa tarde a todos! 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 
Cumprimento à Mesa, em nome da 

deputada Iriny, que foi quem nos deu 
oportunidade para estar aqui em mais uma 
tribuna popular.  

Hoje vamos falar sobre a autonomia da 
Polícia Científica, a Perícia Oficial no Espírito 
Santo. 

Só esclarecendo, aqui, desde o início, a 
autonomia diz respeito à desvinculação da 
Perícia Oficial Criminal da Polícia Civil.  

A Perícia Criminal trabalha de forma 
científica uma análise efetuada por um 
especialista numa determinada área de 
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conhecimento indispensável para a elucidação 
de crimes, quando houver vestígios, e das 
perícias em geral. Essa análise é importante 
para que a gente possa produzir uma prova 
técnica a partir de conhecimentos específicos e, 
assim, confirmar ou não a existência de um 
crime e também a sua autoria.  

A atuação da Perícia Criminal transcende 
o espectro policial porque a Perícia Criminal 
começa atuar na fase pré-processual e continua 
depois na fase processual. Então a gente 
trabalha, a gente atua durante toda a percepção 
penal.  

O nosso trabalho é feito mediante 
metodologia científica. A gente utiliza várias 
áreas de conhecimento para realizar o nosso 
trabalho. Isso tudo é porque o nosso objetivo é 
buscar vestígios, elementos materiais para que a 
gente possa confirmar ou não se houve um 
crime, determinar dinâmica, quando possível, e 
também determinar autoria.  

Dessa forma, a Perícia Criminal não está 
restrita ao inquérito policial, até porque o 
destino final e principal do nosso trabalho é a 
justiça criminal. Então o nosso trabalho a gente 
atua como auxiliares da Justiça. Além disso, 
outras autoridades podem requerer a atuação 
da perícia, como o Ministério Público, o juiz, o 
presidente de inquérito policial militar e o 
presidente da Comissão Parlamentar de 
Inquérito. 

O que é importante destacar aqui é que 
a falta de autonomia da Perícia Criminal pode 
comprometer a imparcialidade da prova pericial 
e gerar dúvida quanto aos exames realizados. 
Por isso, a gente trouxe aqui até um exemplo 
importante. Esse caso aconteceu em 2021. É um 
caso de uma situação que ocorreu no bairro 
Jacarezinho, no Rio de Janeiro. E esse caso traz 
luz à autonomia da Perícia Criminal, de como 
essa autonomia... E aí a gente pode ler aqui 
também... Desvinculação da Polícia Civil, é 
importante para a população.  

Nesse caso, o que aconteceu foi uma 
operação da Polícia Civil no bairro Jacarezinho, 
que resultou em vinte e oito mortes. 

Durante a investigação dessas mortes a 
Promotoria do Rio de Janeiro recorreu aos 
peritos de São Paulo para tentar esclarecer as 

mortes no Jacarezinho, e o promotor 
fundamentou esse requerimento pela falta de 
independência dos órgãos fluminenses de 
perícia. Além disso, o promotor pontuou, na sua 
fundamentação, que sem autonomia ou 
desvinculação administrativa, independência 
funcional, os laudos policiais podem ser 
produzidos dissociados da realidade, e isso é 
ruim para um processo específico. Mas o pior 
efeito é retirar a credibilidade e legitimidade do 
sistema.   

Por fim, considera-se uma anomalia 
institucional ver o órgão subordinado e 
controlado, no caso a Perícia Criminal, 
investigando o órgão superior e controlador, no 
caso a Polícia Civil.  

Aqui a gente colocou um mapa falando 
um pouquinho da vinculação dos órgãos 
periciais nos estados e no Distrito Federal. 
Nesse mapa, alguns estados estão em branco; 
são os estados que ainda estão subordinados às 
Polícias Civis, e incluímos o Espírito Santo. Os 
que estão em verde são os estados que estão 
vinculados à Secretaria de Segurança Pública.   

Antes de dar prosseguimento, gostaria 
só de destacar que Minas Gerais é um estado 
que está vinculado à Polícia Civil, mas a gente já 
tem informações de que eles já estão 
caminhando para esse processo de 
desvinculação.  

Quando a gente fala da desvinculação 
em relação a esses estados que já estão 
subordinados à Secretaria de Segurança Pública, 
quando a gente observa a data de desvinculação 
desses estados, a gente pode olhar ali, 
Pernambuco, por exemplo, que foi em 1974; Rio 
Grande do Norte, em 1975... A gente pode ver 
com clareza que esse movimento de autonomia 
ou de desvinculação não é um movimento 
recente, não é algo que foi criado agora, não é 
uma inovação. É algo que já ocorre há, pelo 
menos, trinta anos. Então, é um movimento que 
já vem de longo prazo. E, quando a gente 
conversa com os peritos de outros estados, a 
gente não tem informações, a gente não tem 
relatos dessas perícias que já estão 
desvinculadas, de que há um desejo de retornar 
à Polícia Civil. Muito pelo contrário, depois da 
desvinculação, a Perícia Criminal gerou 
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resultados de extrema importância para o 
Sistema de Justiça Criminal e, também, para a 
população, uma vez que esse movimento de 
autonomia ou desvinculação é um movimento 
que tem como objetivo garantir a qualidade, a 
imparcialidade e a valorização da prova criminal.  

Então, com todos esses objetivos, com 
todas essas metas desse movimento de 
desvinculação, a gente consegue colocar o 
Estado, que tem o dever de agir quando ocorre 
um crime, e a pessoa, que é acusada daquele 
crime, em condições de igualdade. Por isso é 
importante esse movimento de desvinculação 
da Polícia Civil.  

Outro ponto importante é que durante a 
Tribuna Popular anterior, que a gente também 
teve oportunidade de falar aqui - e a gente foi 
convidada pela deputada Janete de Sá, que 
também está lutando com a gente nesse 
processo de autonomia e desvinculação -, a 
deputada Iriny teve uma fala muito importante 
e que eu gostaria de pontuar aqui.  

Durante a fala dela, ela pontuou que 
esse debate, os pleitos da perícia são pleitos, 
são debates que não são corporativistas, uma 
vez que o trabalho da perícia, por si só, é 
importante para garantir os interesses da 
maioria das pessoas. Então, não é um debate 
corporativista, é um debate social, um debate 
importante para gerar direitos para a 
população.  

Então, nesse contexto, temos aqui alguns 
benefícios diretos da população, da 
desvinculação da perícia em relação à Polícia 
Civil. Então, a gente colocou aqui a celeridade 
na prestação dos serviços para a população; 
qualificação e efetividade na resolução dos 
crimes; imparcialidade na produção das provas; 
investimentos na perícia, voltados para a 
população; equilíbrio com os demais centros de 
perícias do país; qualificação das 
fundamentações de acusações e absolvições 
judiciarias; e diminuição da impunidade.  

Quando a gente fala de desvinculação da 
perícia em relação à Policia Civil, a gente não 
pode deixar de falar da Lei Federal n.º 12.030, 
de 2009. Essa lei federal é o marco regulatório 
da perícia oficial criminal brasileira porque ela 
assegura a autonomia técnica, científica e 

funcional da perícia no exercício das suas 
atividades. Essa autonomia técnica e científica 
se refere ao trabalho desenvolvido pelo perito 
e, também, pela instituição.  

Então, dessa forma, com essa 
autonomia, o perito pode, por exemplo, decidir 
qual técnica ou qual metodologia pode utilizar 
para realizar determinado exame.  

A autonomia funcional diz respeito a 
gerir o funcionamento da instituição. Então, 
segundo o jurista José Afonso da Silva, a 
autonomia institucional refere-se à instituição – 
a Perícia Oficial – e, por consequência, a todos 
os seus setores. 

Além da Lei n.º 12.030, que assegura 
essa autonomia técnica, científica e funcional 
para a perícia, a gente tem varias 
recomendações em relação à autonomia da 
pericia. A gente tem aqui a recomendação do 
Plano Nacional da Segurança Pública, que 
recomenda modernização e autonomia ou 
desvinculação dos órgãos periciais, a fim de 
afastar a possibilidade de ingerência nos laudos, 
aproximação dos autos periciais com o Poder 
Judiciário, a fim de instituir o Sistema Integrado 
de Segurança Pública.  

Portanto, afirmam as propostas, que a 
pericia é vital para persecução penal. Além 
disso, o Sistema Único de Segurança Pública, o 
Susp, recomenda ações e investimentos nos 
estados que aderirem ao plano e, além disso, 
ações para a perícia oficial, como a 
estruturação, a modernização e a valorização da 
perícia. 

As principais metas do Susp para que 
ocorram as mudanças nos órgãos periciais são: 
iniciar processos de valorização via 
requalificação profissional, desenho de um 
plano consistente e atraente de cargos e salários 
e racionalização do regime de trabalho e novo 
recrutamento. 
 Nós temos também a 1.ª Conferência 
Nacional de Segurança Pública, a Conseg. Em 
seu relatório final estabelece algumas diretrizes 
e dentro dessas diretrizes nós temos a 
autonomia da perícia criminal, e essa diretriz foi 
a segunda diretriz mais votada. Essa autonomia, 
no caso aqui, eles colocaram que seria 
promover a autonomia e a modernização dos 
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órgãos de perícia, por meio de orçamento 
próprio, como forma de incrementar sua 
estruturação, assegurando a produção isenta e 
qualificada da prova pericial. 

Temos a Recomendação n.º 6, de 28 de 
fevereiro de 2012, que considerou, essa 
recomendação é do Conselho Nacional de 
Segurança Pública, e ela considerou as 
manifestações da ONU e da Anistia 
Internacional sobre autonomia. A manifestação 
da 1.ª Conferência Nacional de Segurança 
Pública, a Conseg, que a gente falou há pouco, 
que também fala sobre a necessidade de 
autonomia e valorização das perícias criminais. 
Considerou também o Decreto Federal n.º 
7.037, de dezembro de 2009, que propõe 
projeto de lei para proporcionar autonomia 
administrativa e funcional dos órgãos periciais 
federais. E a Lei Federal nº 12.030, que é a lei de 
2009 que assegura autonomia técnica, científica 
e funcional para a perícia. E, por fim, as 
manifestações da audiência pública do Conasp, 
Conselho Nacional de Segurança Pública, que foi 
sobre autonomia das perícias. 

E aí, diante dessas manifestações, essa 
recomendação sugeriu o seguinte, sinalizou que 
seria importante fazer o seguinte, que a União, 
os Estados e o Distrito Federal promovam 
efetivamente a autonomia e a modernização 
dos órgãos periciais de natureza criminal, por 
meio de orçamento próprio e financeiro, como 
forma de incrementar sua estruturação, 
assegurando a produção isenta e qualificada do 
laudo pericial, bem como o princípio da ampla 
defesa e do contraditório e o respeito aos 
direitos humanos. 

Nesse sentido, falando nessa questão de 
autonomia e de como ela tem sido 
recomendada por vários organismos nacionais e 
internacionais, a gente tem a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 6.621, do Tocantins. 
Essa ação de inconstitucionalidade questionava 
o fato da Superintendência de Polícia Técnico-
Científica do Tocantins ser vinculada à 
Secretaria de Segurança Pública do Estado, de 
forma que eles acreditavam que essa vinculação 
direta à Secretaria de Segurança Pública seria a 
formação de uma nova polícia. Mas essa Adin 
consolidou o entendimento de que, de acordo 

com a redação do art. 144 da Constituição 
Federal, o tema de segurança pública pode ser 
tratado tanto pela União quanto pelos estados, 
pois há uma competência concorrente. Então, 
não há problema do Estado tratar sobre 
segurança pública. 

 Além disso, o Susp, ao promover a 
centralização do planejamento estratégico e a 
flexibilização das atribuições dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública, retirou a 
taxatividade do caput do art. 144 da 
Constituição Federal. 

Por fim, a palavra final dessa Adin foi o 
seguinte, por unanimidade os ministros 
julgaram a Adin improcedente e acompanharam 
o voto do relator e do excelentíssimo ministro 
Edson Fachin favorável à existência da polícia 
científica subordinada diretamente à Secretaria 
de Segurança Pública, sem a tutela da Polícia 
Civil. 

Então, isso foi votado, foi uma palavra 
final e não há por que isso ser diferente aqui, 
também, no estado, aqui no Espírito Santo. 

Então, diante do que foi exposto, a 
proposta da lei complementar realizada pelos 
peritos oficiais e pela Superintendência de 
Polícia Técnico-Científica do Espírito Santo é que 
a escolha do perito-geral seja realizada pelo 
governador; que haja uma vinculação da SPTC 
direta à Secretaria de Segurança Pública; que os 
direitos e deveres específicos dos peritos oficiais 
estejam de acordo com o que é pautado no 
Código de Processo Penal; o número de peritos 
versus o quadro de assistentes; e aproximação 
com a população.  

Então, urge o encaminhamento dessa 
proposta de emenda constitucional à Ales, a 
esta Casa, que se encontra no Governo, a fim de 
garantir a desvinculação da Polícia Científica em 
relação à Polícia Civil.  

No início do mês passado, nós tivemos 
uma reunião com o governador, em que ele nos 
deu um prazo de trinta dias para enviar essa 
proposta aqui a esta Casa. Esse prazo já está se 
extinguindo, até agora, praticamente agora, em 
meados do mês de maio, ele já está se 
extinguindo, e o que a gente espera é que o 
governador cumpra com o que foi prometido e 
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envie essa proposta o mais rápido possível a 
esta Casa, para que seja votada.  

Por fim, a Perícia desvinculada e 
valorizada diz respeito ao combate à 
impunidade, à população atendida, à sociedade 
mais segura. Então, a pergunta que a gente faz é 
a quem interessa uma perícia amordaçada, sem 
autonomia e que continue vinculada ao órgão 
que preside o inquérito policial. 

Por fim, eu só gostaria de agradecer à 
deputada Iriny Lopes pela oportunidade dada, e 
também à deputada Janete, porque as duas 
estão nessa luta com a gente em relação à 
autonomia. Então, gostaria de agradecer, em 
nome da categoria, a essas duas deputadas. 

Muito obrigada! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Quero agradecer à perita oficial Olívia, 
por trazer a esta Casa de Leis mais informações 
sobre a Perícia do Estado do Espírito Santo, e 
dizer, Olívia, que além da deputada Iriny, da 
deputada Janete, os trinta deputados estão 
empenhados com a categoria, em ajudar os 
peritos do Espírito Santo. Parabéns! 

Concedo a palavra ao senhor tenente-
coronel Wagner, para falar sobre o projeto Mãe 
Prevenida Vale uma Vida, requerido pelo nosso 
presidente deputado Erick Musso. 

Com a palavra o coronel Wagner pelo 
tempo regimental.  

 

O SR. CARLOS WAGNER BORGES – 
Queria começar esta fala agradecendo ao 
presidente Erick Musso por esta oportunidade, 
ao deputado Danilo Bahiense e Dary Pagung, 
que se fazem presentes aqui, além de todos os 
deputados estaduais, Xambinho, Doutor 
Hércules, da nossa cidade de Vila Velha, bom 
ver o senhor, e os demais deputados que se 
encontram aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Coronel? 

 

O SR. CARLOS WAGNER BORGES – Pois 
não. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Adilson Espindula, deputado 
Renzo e deputada Raquel Lessa. 

O SR. CARLOS WAGNER BORGES – Uma 
boa tarde a todos.  

Agradecemos a oportunidade de estar 
aqui, e o motivo da nossa presença aqui, nesta 
tarde, é para falar um pouquinho sobre o 
projeto Mãe Prevenida Vale Uma Vida. Um 
projeto que foi concebido através de um 
acidente que ocorreu dentro da minha casa, 
onde quase perdi o meu filho de um ano de 
idade, e, a partir desse momento, nós buscamos 
as alternativas, junto com toda a equipe do 
Corpo de Bombeiros Militar, para criar um 
projeto capaz de levar informação de prevenção 
a toda sociedade capixaba. Em oito anos de 
projeto, que se faz agora no mês de maio, nós já 
tivemos redução de mais de trinta por cento dos 
índices de acidentes domésticos, se comparados 
ao ano de 2014, que foi o ano de início desse 
projeto.  

É um projeto que consiste numa 
palestra, onde nós orientamos as mães, os pais, 
os familiares, sobre como proceder para evitar 
os acidentes domésticos. Dentre toda essa fala 
de prevenção, nós ensinamos principalmente 
aquilo que vitima mais de seiscentos bebês por 
ano, que são os engasgos que acontecem no 
Brasil todo, e aqui, no Estado do Espírito Santo, 
nós temos mais de vinte bebês, de zero a um 

aninho, que morrem todos os anos vítimas de 
sufocação, ou seja, durante processo de 
alimentação, acabam se engasgando, durante 
o processo de constipação, acabam perdendo 
o movimento respiratório e se asfixiando, e 
isso tem levado muita tristeza a muitos lares.  
 A ação do Corpo de Bombeiros Militar, 
através desse projeto, tem feito e tem sido 
um diferencial a muitas famílias no estado do 
Espírito Santo.  Este ano de 2022 é um ano 
marcado por muitos afogamentos, 
principalmente afogamentos de criança e de 
jovens, afogamentos que terminam de forma 
fatal.  

Esse projeto Mãe Prevenida Vale Uma 
Vida também fala sobre as questões dos 
afogamentos e, através das orientações 
repassadas pelas nossas equipes do Corpo de 
Bombeiros Militar, tem evitado em muitos 
locais que os afogamentos aconteçam.  
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O objetivo principal não é ensinar, de 
fato, o atendimento pré-hospitalar que, no 
período de uma hora e meia, isso é quase 
impossível, mas dar os procedimentos 
necessários para que nem sequer possamos 
utilizar do atendimento pré-hospitalar, uma vez 
que os acidentes nem venham a acontecer.  

Nós queremos aproveitar, Capitão 
Assumção, além desse projeto Mãe Prevenida 
Vale Uma Vida, eu acho que vale a pena falar 
um pouquinho sobre o desabamento que 
aconteceu na cidade de Vila Velha. Mas antes, 
Delegado Danilo Bahiense, eu queria reforçar 
aquilo que eu já pedi ao senhor e o senhor já se 
comprometeu, sei que já deu o 
encaminhamento, mas, aproveitando os 
parlamentares que se encontram aqui, nós 
temos a Lei n.º 13.722, Doutor Hércules, que é a 
Lei Lucas, que foi feita lá em 2018, quando um 
menino de doze anos de idade, nome Lucas, 
morreu, na cidade de Campinas, engasgado com 
uma salsicha de um cachorro-quente.  

Nenhum professor, naquela ocasião, 
sabia como desengasgar essa criança e ela 
morreu, deputado Bruno. Ela veio a falecer. A 
mãe se tornou uma ativista no Congresso 
Nacional, buscou de todas as formas auxílio dos 
parlamentares de lá e criou a Lei n.º 13.722. É 
uma lei que determina a obrigatoriedade do 
treinamento de primeiros socorros para 
professores e a sua reciclagem anual. E, aqui no 
estado do Espírito Santo, ainda não foi 
regulamentada essa lei de 2018 do Congresso 
Nacional. 

Então, o nosso apelo a esta Casa de Leis 
para que dê uma prioridade no sentido de 
regulamentar e de se colocar como obrigatório 
esse treinamento para os professores e 
profissionais da educação como um todo no 
estado do Espírito Santo. O objetivo disso é 
impedir que crianças morram no nosso estado 
por situações que podem ser evitadas.  

Agora, recente, no Colégio Sacré-Coeur, 
aqui perto da gente, uma professora 
desengasgou uma criança de oito anos de idade, 
já quase morrendo em sala de aula, engasgada 
com uma uva, por causa de uma entrevista que 
assistiu nossa no Bom Dia ES. Isso nos diz o quê? 
Que se eles tiverem o treinamento adequado, 

não teremos mortes de criança em sala de aula 
em ambiente escolar por situações como essa.  

E, voltando aqui, aproveitando a questão 
do desabamento em Vila Velha, foi uma 
situação muito triste, um trabalho muito 
complexo, um trabalho que vitimou ali três 
pessoas, três vidas, mas que vale a pena uma 
reflexão. Por quê? Porque, no final do ano de 
2019, lá em dezembro do ano de 2019, o IBGE 
nos trouxe um dado muito importante, 
colocando o estado do Espírito Santo como 
segundo estado brasileiro em maior número de 
área de risco, só perdendo para o estado do Rio 
de Janeiro.  

Situações como aconteceu, deputado 
Favatto, ali em Vila Velha, no bairro Cristóvão 
Colombo, foi uma situação provocada por 
vazamento de gás, mas é uma situação muito 
semelhante a um desabamento provocado por 
deslizamento de encosta, que acaba soterrando 
e levando a residência embora.  

Nós temos em torno de trezentas e 
trinta mil pessoas no estado do Espírito Santo 
vivendo em situações com risco de 
desabamento. Só na cidade de Cariacica, são 
vinte e seis mil pessoas e mais de seis mil 
imóveis em área de risco; Vitória, nós temos 
mais de cem áreas consideradas áreas de risco 
na capital do Espírito Santo, ou seja, é 
necessária uma política pública que visa ao 
entendimento e à mudança desse cenário 
capixaba, saindo dessa situação de segundo no 
raking nacional de maior número de área de 
risco, de tal maneira que a gente possa chegar 
um dia e falar o seguinte: o Espírito Santo é um 
estado seguro para se viver!  

Então, nós precisamos de políticas 
públicas voltadas à preservação da vida, 
voltadas à preservação do patrimônio. Muito 
disso aconteceu por quê? Porque num passado 
se existia a ocupação territorial de forma 
totalmente desordenada. Não havia uma 
política municipal de urbanização, uma política 
municipal de habitação voltada à preservação 
do meio ambiente, voltada à preservação das 
áreas. De tal maneira que nós chegamos ao ano 
de 2019, finalzinho de 2019, com a triste 
realidade de ocupar o segundo lugar, no Brasil, 
no maior número de área de risco. Situações 
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como aquela que vivemos em Petrópolis nós 
podemos viver, sim, na região do Caparaó, na 
região de Cariacica, na região de Vitória e em 
muitas outras áreas do estado do Espírito Santo.  
 O nosso apelo, como Corpo de 
Bombeiros Militar, aqui representando também 
o Coronel Cerqueira, que é o comandante-geral 
da instituição, é dizer que vidas importam. Eu 
acredito que essa fala de que vidas importam, 
importam para cada um dos senhores aqui 
presentes, importam para cada governante do 
estado do Espírito Santo, ao longo dos seus 
setenta e oito municípios, para que, com o 
somatório de forças, o somatório de união, o 
somatório de trabalho, a gente consiga, num 
tempo, fazer do estado do Espírito Santo um 
estado que a gente não ocupe esse local de 
segundo no Brasil em número de área de risco. 

Todas essas ações, quando trabalhadas, 
pautadas na prevenção, eu tenho certeza de 
que nós conseguiremos construir um estado 
melhor para se viver. E o nosso objetivo do 
Corpo de Bombeiros Militar é este: é trabalhar 
as políticas de prevenção, é trabalhar a política 
de cuidado à vida humana, sempre no 
entendimento de que vidas importam.  

E nada do que a gente vier a fazer, nada 
do recurso que a gente vier a utilizar é muito 
quando comparado ao custo de uma vida. 
Porque, em algumas palestras que eu faço, eu 
sempre pergunto a alguma mãe, a algum pai, 
que está com uma criança, o seguinte: se eu 
quisesse comprar o seu filho, quanto custa? E aí, 
aquele espanto, aquela situação: não, não tem 
dinheiro que pague. Por que isso? Porque uma 
vida tem valor, ela não tem custo.  

Então, por mais que a gente venha a 
investir em prevenção, por mais que a gente 
venha a investir no cuidado da vida, ainda é 
muito pouco se comparado ao tanto que vale 
uma vida.  

É muito difícil olhar para uma família 
como aquela que nós tiramos dos escombros ali 
na cidade de Vila Velha, no bairro Cristóvão 
Colombo, e falar para família assim: Olha, não 
conseguimos tirar a Sabrina, não. Uma 
jovenzinha de 15 anos de idade, que verbalizou 
com a gente por mais de dez horas, 
verbalizando, segurando a mão dela, colocando 

a médica do Samu ali dentro do compartimento 
pequenininho para impulsionar a veia, colocar o 
medicamento, deputado Majeski, tentar fazer 
com que ela desse uma adrenalina, com que ela 
voltasse a respirar naquele contexto, e a gente 
tirar e entregar à família... E o Samu falar assim: 
Olha, infelizmente ela faleceu. É difícil! Se 
perguntar à família: quanto custa a vida dela? 
Quanto você está disposto pela vida dela? Não 
tem preço nesse mundo que pague! 

Por isso, nosso apelo aqui nesta tribuna, 
a nossa fala nesta tribuna é para que cada um 
dos trinta parlamentares aqui junte forças ao 
Corpo de Bombeiros Militar, junte forças ao 
Governo do Estado do Espírito Santo para 
mudar essa realidade de centenas de famílias, 
das mais de trezentas e trinta mil vidas que 
ainda moram em área de risco, dos mais de 
vinte e sete mil espaços considerados área de 
risco.  

O meu agradecimento em nome do 
coronel Cerqueira, comandante do Corpo de 
Bombeiros Militar. Em nome de toda a nossa 
tropa, em nome da nossa equipe que se 
encontra presente aqui, o meu obrigado. Que 
Deus abençoe todos! E que possamos ter aí um 
Espírito Santo muito mais seguro do que temos.  

Uma boa tarde! 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Pela ordem, presidente!  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Coronel.  

 

O SR. CARLOS WAGNER BORGES – Pois 
não! 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Nós temos o deputado Danilo, o 
deputado Hércules também seguiu ao 
microfone, só esperar um pouquinho aí na 
tribuna.  

 

O SR. CARLOS WAGNER BORGES – Sim!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PL) – Coronel, gostaria de parabenizá-lo pela 
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sua fala, parabenizá-lo também pela sua fala lá 
no programa Voz das Comunidades. Foi uma 
entrevista muito importante, que orientou, e 
muito, a população do estado do Espírito Santo. 
A repercussão foi maravilhosa, tanto que é um 
programa que duraria uma hora, foi para uma 
hora e dez – concederam-nos mais dez minutos 
–, com muitos questionamentos que vieram 
posteriormente.  

E a sugestão de V. Ex.ª com relação à 
indicação para os prefeitos que orientassem os 
condomínios, nós fizemos indicações aos 
setenta e oito municípios do estado do Espírito 
Santo e certamente providências serão 
tomadas.  

Conte conosco, que estaremos aqui 
sempre à disposição na preservação de vidas.  

 

O SR. CARLOS WAGNER BORGES – 
Parabéns, deputado.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Doutor Hércules.  

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 
– Quero parabenizar o coronel. Esse aí posso 
dizer que vi menino! É igual Ferraço, que me viu 
menino lá em Cachoeiro. Eu vi o coronel menino 
mesmo, com o pai dele lá na Funeve, Fundação 
Educacional de Vila Velha.  

 

O SR. CARLOS WAGNER BORGES – 
Verdade. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 
– O pai dele era motorista do caminhão que 
entregava a merenda escolar e ele ia de carona 
com o pai, de vez em quando. Menino mesmo. 
Então, quero parabenizá-lo por este trabalho 
que você tem feito de educação, 
esclarecimento.  

Lembrar também, coronel, que eu trago 
todo mês de junho, mês que vem trarei, com 
certeza, alguém aqui para falar sobre 
queimadura. Tenho um colega já falecido, o 
saudoso Ricardo Batista, conterrâneo, ele falava 
o seguinte e sempre uso essa frase: Queimadura 
não tem vacina. Queimadura tem prevenção. 

 
O SR. CARLOS WAGNER BORGES – 

Perfeito. 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 
– Então, são coisas simples. Usar o queimador 
do fogão, o queimador de trás. Não virar o cabo 
da panela para fora, porque a criança curiosa 
pega a panela, vira assim, se queima toda.  

Dá um pulinho no Hospital Infantil, quem 
quiser olhar, quantas crianças na enfermaria dos 
queimados sofrendo. A cada curativo de grande 
queimado, a criança tem que tomar uma 
anestesia. Aí, capitão, vai o enfermeiro ou a 
enfermeira levar essa criança no colo para a sala 
de curativo, a criança já vai chorando, sabe que 
vai sofrer um curativo muito dolorido.  

Então, prevenção é a base de tudo. 
Tanto é que nós estamos lutando pela 
vacinação, porque a vacinação realmente salva. 
Nós temos que procurar não curar a doença, 
curar o acidente, nós temos que evitar a doença 
e evitar o acidente.  

Então, eu quero parabenizá-lo por este 
trabalho tão importante que você tem feito no 
estado inteiro.  

 
O SR. CARLOS WAGNER BORGES – 

Obrigado. Grande satisfação escutar essas 
palavras do senhor.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, tenente-coronel.  
Eu gostaria só que registrasse a presença 

dos bombeiros que estão acompanhando o 
senhor. 

 
O SR. CARLOS WAGNER BORGES – A 

tenente Andreza; o sargento Neander, de blusa 
vermelha, da nossa comunicação; e o Cabo Cruz, 
ao nosso lado direito da tenente Andresa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, coronel, pelas palavras, pela 
pelas orientações que o senhor deu nesta tarde 
de hoje na Assembleia Legislativa.  

Quando o senhor fala que esta Casa, o 
Governo do Estado, que nós precisamos 
realmente orientar, que nós temos muitas áreas 
de risco no estado, nos municípios capixabas. O 
Governo do Estado acabou de colocar em todos 
os municípios capixabas quinhentos mil reais 
para fazer projetos. E esses projetos, o Governo 
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pede para priorizar, principalmente construção 
de muro de arrimo, de fazer as prevenções nos 
municípios. 

Nós tivemos, no ano passado, um 
problema muito grande e o Corpo de Bombeiros 
nos ajudou muito, a Defesa Civil, que foi ali no 
Morro do Cristo, em Mimoso do Sul.  

 
O SR. CARLOS WAGNER BORGES – Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Você se lembra que ali tem um hospital. 
 
O SR. CARLOS WAGNER BORGES – O 

hospital precisou até ser evacuado, né? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Exatamente. Então quer dizer, é 
prevenção.  

E agora o Governo do Estado está 
trabalhando de novo para prevenir outro 
pedaço lá em Mimoso do Sul. Mas nós sabemos 
que tem muitos municípios que estão 
precisando realmente fazer esta prevenção. E a 
gente pede aos prefeitos que priorizem estes 
recursos que o Governo do Estado encaminhou, 
quinhentos mil reais só para projetos, para 
priorizar a prevenção nos municípios.  

No mais, parabéns a V. Sa. As orientações 
dadas aqui hoje são importantes para a 
população. Esperamos que daqui a pouco - não 
sei se ainda já terminaram as investigações - 
tragam para a sociedade o que aconteceu, 
realmente, ali no desabamento daquela casa ali 
em Vila Velha, que foi notícia no Brasil inteiro. 

 
O SR. CARLOS WAGNER BORGES – 

Verdade. Ali foi vazamento de gás. Só não 
sabemos ainda, como o gás teve esse 
vazamento. Mas que foi vazamento do GLP, o 
gás de cozinha, isso nós já temos a certeza.   
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Que bom. 

Então, primeiro, parabéns! Agradeço a 
sua presença aqui neste momento. 

Não sei se os deputados que estão 
presentes têm algum questionamento. (Pausa) 

Se não tiver, muito obrigado! 

O SR. CARLOS WAGNER BORGES - Uma 
boa tarde a todos! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão. Antes, porém, convoco as 
senhoras e os senhores deputados para a 
próxima, que será ordinária, na forma 
regimental, para a qual designo: 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: 
A mesma da pauta da presente sessão. 
Está encerrada a reunião. 

 
(Comunicamos que haverá 
sessão ordinária amanhã, dia 03 
de maio de 2022, às 15h, cuja 
Ordem do Dia é a seguinte:  
Discussão única dos Projetos de 
Lei n.os 09/2019, 218/2019, 
770/2019 e discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 14/2022) 

  
 Encerra-se a sessão às dezesseis 

horas e trinta e quatro minutos. 
 

*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não registrou 
presença a senhora deputada 
Iriny Lopes. 
 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 
 

 

TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2022. 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Boa tarde a todos e todas!  
Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão e convido o deputado Delegado 
Danilo Bahiense a proferir um versículo da 
Bíblia.  

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 
23:1) 
 

 Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, conforme disponibilizada no 
site da Assembleia. 
 Passamos à primeira fase do Expediente.  
 

1. Mensagem n.º 123/2022, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei Complementar n.º 03/2022, que 
“acrescenta dispositivo na Lei Complementar 
n.º 222, de 27 de dezembro de 2001, que 
reorganiza a Estrutura Organizacional Básica do 
Departamento de Imprensa Oficial - DIO, 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=133267&arquivo=Arqui
vo/Documents/PLC/133267-
202202011302531863-assinado.pdf#P133267  

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

2. Mensagem n.º 334/2022 - Encaminha 
Projeto de Lei n.º 70/2022 que “Dispõe sobre a 
inclusão no Sistema Rodoviário Estadual da 
estrada vicinal localizada no município de 
Cachoeiro de Itapemirim, conforme 
especifica". 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=134892&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/134892-
202202171828545996-assinado.pdf#P134892  

 

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

 

3. Mensagem n.º 363/2022 - Encaminha 
Projeto de Lei n.º 102/2022 que “Autoriza o 
Poder Executivo a legitimar área de terras 
devoluta rural no município de Ecoporanga”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=136127&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/136127-
202203071629578828-assinado.pdf#P136127  

 

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

 

4. Projeto de Lei n.º 184/2022, da 
deputada Iriny Lopes, que declara o Morro da 
Fonte Grande, em Vitória/ES, patrimônio 
material, cultural e histórico 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=140954&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/140954-
202205021441276134-assinado.pdf#P140954 

 

 Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cultura e de Finanças. 
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5. Projeto de Lei n.º 185/2022, do 
deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de transparência acerca da 
quantidade de Nitrato presente na água 
potável ofertada no Estado e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140957&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/140957-
202205021512006800-assinado.pdf#P140957  
 
 Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa do Consumidor, de Infraestrutura, de 
Saúde e de Finanças. 
 
 Requerimento n.º 82, votação adiada por 
falta de quorum.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa)  

Aprovado.  
Retificando:  

 
6. Projeto de Lei n.º 186/2022, do 

deputado Capitão Assumção, que assegura aos 
alunos, cujos pais ou responsáveis legais sejam 
pessoas com deficiência, a prioridade na 
matrícula em escola da rede estadual de ensino 
mais próxima de seu domicílio ou local de 
trabalho. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140985&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/140985-
202205021658296943-assinado.pdf#P140985 

 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania, de Educação, de Proteção à Criança e 
ao Adolescente e de Finanças.  

 
7. Projeto de Decreto Legislativo n.º 

031/2022, do deputado Torino Marques, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-

Santense ao senhor Alexsander Moreira dos 
Anjos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140911&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/140911-
202205020911182475-assinado.pdf#P140911 
 

Às Comissões de Justiça e de Cidadania, 
na forma do art. 276 do Regimento Interno.  

 
8. Requerimento n.º 025/2022, do 

deputado Sergio Majeski, de destinação da 
Tribuna Popular da Sessão Ordinária, na 
primeira segunda-feira do mês de junho de 
2022, para o senhor Mauro Ribeiro, 
representando a Associação dos Empregados 
da Ceturb-GV, para falar sobre questões 
relacionadas à mobilidade urbana. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140938&arquivo=Arqui
vo/Documents/REQ/140938-
202205021313086797-assinado.pdf#P140938 
 

Defiro. 
 
9. Requerimento de Informação n.º 

728/2022, do deputado Sergio Majeski ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informação acerca de maiores esclarecimento 
sobre o que resultou na morte de Kevinn Belo 
Tomé da Silva, adolescente de 16 anos. 
 Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140943&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/140943-
202205021418591416-assinado.pdf#P140943 
 

Oficie-se. 
Temos que aguardar dar quorum aqui 

para irmos para a segunda parte do Expediente, 
porque precisa de deliberação. (Pausa)  

Então, nós vamos suprimir aqui a 
segunda parte do Expediente. 

Adiadas as votações por falta de quorum. 
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Passamos, então, à fase das 
Comunicações. 

O primeiro que se inscreveu, deputado 
Doutor Hércules. Está com a palavra.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 

– Senhor presidente e prezados colegas 
deputados e deputadas, quero dar meu abraço 
a todos que estão nos assistindo através da 
nossa televisão.  

Quero que passe, Luciano, por gentileza, 
coloque a foto. Hoje é Dia do Taquígrafo. Quero 
falar também para a comunidade surda.  

 
(É exibida a foto)  
 

 Essa moçada. Foi agora à tarde, às duas 
horas, quando eu cheguei a Casa. Hoje é Dia do 
Taquígrafo. Eu quero abraçar todos. Esse 
trabalho tão importante desse grupo tão 
eficiente que registra toda a nossa fala. E 
lembrar que taquigrafia é a arte de escrever na 
velocidade em que se fala; por isso é bom que a 
gente fale compassadamente, que a gente 
respire para falar, para que os taquígrafos 
possam anotar a nossa fala.  

Olha que foto linda ali! Olha aí. Parabéns 
a todos vocês!  
 Bem, quero falar hoje também sobre o 
combate à dengue. 
  Tem mais? É o vídeo da dengue, não é? 
(Pausa) 

Então, pode colocar o vídeo da dengue. 
Em quatro meses, o Brasil empatou com 
casos de dengue de todo o ano de 2021. 
 

(É exibido o vídeo) 
 

 Tem gente que não acredita, mas a 
dengue mata mesmo! Foram quinhentos e 
quarenta e dois casos de infecções prováveis 
entre janeiro deste ano e abril. Uma incidência 
muito grande! Quinhentos e quarenta e duas 
mil infecções. Realmente é assustador!  

De acordo com o último boletim 
epidemiológico do Ministério da Saúde, nos 
doze meses foi essa incidência, foi esse número 
que eu acabei de falar. Foram registrados 
quinhentos e quarenta e quatro mil somente na 

comparação entre o primeiro quadrimestre de 
2022 e o de 2021. Teve um aumento de 113,7%. 
Então, meus amigos, é assustador, 113,7% de 
aumento. Realmente é um absurdo! 

O número de mortes também aproxima 
do registrado em todo o ano passado. Até 
agora, já foram cento e sessenta casos 
confirmados, sendo cinquenta e seis somente 
em São Paulo, que concentra a maior incidência. 
Há ainda duzentos e vinte e oito óbitos sem que 
ainda tivesse o resultado confirmado que seja 
dengue ou não. No último boletim 
epidemiológico sobre os casos de dengue em 
2021, o Ministério da Saúde havia notificado 
duzentos e quarenta mortes pela doença e 
outros sessenta e dois casos em investigação.  

A dengue mata! Vocês viram ali que a 
dengue mata e viram o depoimento dessas 
pessoas, dos médicos, dos pacientes, das 
pessoas que perderam seus entes queridos.  

Então, na verdade, nós precisamos ter 
mais cuidado com o nosso quintal, com a nossa 
varanda, com as nossas plantas, com o nosso 
bairro, com a nossa rua, e cada vez mais alertar 
a população com relação à dengue. 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) - Deputado, segundo 
inscrito, Sergio Majeski.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Meus 

cumprimentos ao deputado Erick Musso, 
presidente da Assembleia; aos demais 
deputados que estão presentes aqui no 
plenário; aos funcionários desta Casa e àqueles 
que nos assistem pela TV Assembleia. 

Hoje, dia 3 de maio, comemora-se, em 
escala global, o Dia Mundial da Liberdade de 
Imprensa. Essa data foi criada pela Unesco, na 
década de 90, e hoje, mais do que nunca, é 
necessário que a gente comemore e que a gente 
reflita sobre a questão da liberdade de 
imprensa.  

Nos últimos anos, órgãos ligados à 
imprensa e ONGs independentes mostram que 
tem aumentado no mundo, e sobretudo no 
Brasil, os ataques à imprensa e a jornalistas, 
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agressões verbais, agressões físicas e até 
mesmo assassinatos. Isso é grave! 
 No mundo inteiro, ou, melhor dizendo, 
em todas as sociedades democráticas, se 
reconhece a imprensa como um dos pilares da 
democracia. E é. A imprensa não é santa. Não se 
trata aqui de endeusar o papel da imprensa, 
mas de destacar a imensa importância que uma 
imprensa livre, independente e plural tem como 
pilar da democracia. E a gente observa. Aqui no 
Brasil, se você faz um apanhado, se a gente fizer 
uma pequena reflexão, por exemplo, nos 
últimos anos, no Brasil, os grandes escândalos 
de corrupção que foram descobertos no Brasil, 
não raro eles começaram a ser investigados a 
partir de uma denúncia feita pela imprensa. 
Tudo aquilo que envolve normalmente o mundo 
político, aquilo que acontece em Brasília, aquilo 
que acontece aqui na Assembleia Legislativa, é a 
imprensa, em grande parte, que faz com que a 
população saiba disso. Então, o papel da 
imprensa em todos os níveis é muito 
importante, e que ela seja livre.  

A gente viu - e chocou aqui no estado - a 
questão daquele adolescente que morreu na 
porta de um hospital. Grande parte da 
população só tomou conhecimento disso a 
partir do momento que a imprensa livre e 
independente pôde noticiar isso. Agora, imagina 
o inverso disso, imagine uma imprensa 
controlada pelo Estado. Qual é a possibilidade 
que a população teria de saber dos principais 
problemas, dos principais acontecimentos, dos 
principais fatos que acontecem no país e que 
nos interessam muito?  

Então, hoje - e aqui no Brasil isso tem se 
tornado realmente muito preocupante –, a 
gente nota quando você pensa em Governos 
autoritários. E eu tenho pensado muito sobre 
isso. Ainda hoje, é muito comum falar assim: Ah, 
o Brasil não vai ser transformado numa 
Venezuela. O Brasil nunca vai ser uma 
Venezuela. Espero que não seja.  

Agora, é bom lembrar como a Venezuela 
- um país naturalmente riquíssimo, um dos 
países mais ricos da América Latina - se 
transformou no que é hoje.  

Quando Hugo Chávez assume o Governo, 
uma das principais coisas que ele faz é controlar 

a imprensa. Se observarmos, na Venezuela, 
vários jornais, rádios, tevês foram fechados pelo 
Governo. 

Então, uma das primeiras atuações de 
um Governo autoritário é atacar a imprensa, é 
diminuir o papel da imprensa, e, se possível, 
controlá-la.  

Embora, no Governo atual, isso tenha se 
tornado mais comum, esses ataques 
permanentes à imprensa, devemos lembrar que 
durante os Governos petistas também, havia 
muitos ataques à imprensa também, havia, 
muitas vezes, discursos no sentido de 
menosprezar o papel, de desacreditar na 
imprensa.  

Mais uma vez eu digo: a imprensa não é 
santa, de forma nenhuma. Vivemos numa 
democracia. Assim como qualquer instituição, a 
imprensa pode ser, sim, criticada, como o 
Parlamento pode ser criticado, como nós, 
políticos, podemos ser criticados, como o 
Judiciário pode ser criticado.  

Agora, há uma diferença muito grande 
em criticar, em provocar um debate e achar que 
nós podemos controlar essas instituições, ou 
achar que nós podemos abrir mão da existência 
delas. Assim como não se pode, numa 
democracia, abrir mão de um Parlamento 
independente, não se pode abrir mão de uma 
imprensa livre, independente e plural.  

E aqui, só para concluir, deputado Dary - 
deputado Erick, desculpe! Deputado Erick, 
desculpe! -, como hoje é o Dia Mundial da 
Liberdade de Imprensa, eu, mais uma vez, 
termino aqui fazendo uma homenagem ao 
jornalista Alex Pandini e ao cinegrafista José 
Jantorno, que, no último domingo, foram 
expulsos de uma manifestação aqui em Vitória, 
dando um exemplo claro ali de como, muitas 
vezes, os profissionais da imprensa são 
agredidos ou impedidos de exercer livremente a 
sua função.  

Muito obrigado, presidente!  
 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Capitão 
Assumção, terceiro inscrito. (Pausa) 

Declinou?  
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Desde já parabenizamos a Taquigrafia 
pelo Dia do Taquígrafo. Todos os taquígrafos e 
taquígrafas. Que Deus possa abençoar! 
Obrigado pelo trabalho de vocês desempenhado 
na Assembleia.  

Deputado Capitão Assumção.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 

Obrigado presidente. Parabéns a todos os 
taquígrafos, a todas as taquígrafas e a Amanda 
que está aqui também presente. Deus abençoe 
a vida de vocês. A gente sabe, nós sabemos, os 
deputados sabem da importância do trabalho 
de vocês. Alguns acham que não tem 
significância, nos dias atuais, mas nós que 
somos deputados, somos do Parlamento e eu 
tive a oportunidade de ser deputado federal, 
sabemos da importância que tem os nossos 
taquígrafos para os nossos trabalhos 
legislativos. 

Deputados, nós temos que tocar na 
ferida. No começo do mandato, lembram 
quando eu fiquei revoltado que um bandido 
tirou a vida de uma jovem trabalhadora e que 
deixou uma criança de três anos órfã? E naquele 
momento, revoltado com todo o sistema que 
protege o bandido, eu cheguei a oferecer dez 
mil reais pela cabeça do bandido. Obviamente 
aquele tem condição de se aproximar do 
bandido e a sua devida reação, ele 
automaticamente iria reagir, e finalizaria por ali 
mesmo. 

Pois bem, Renan Silva Loureiro. As coisas 
estão acontecendo tão rápido que ninguém 
mais se lembra de Renan Silva Loureiro. Ele 
perdeu a vida ao tentar defender a namorada. 
Um jovem de vinte anos de idade, vinte anos de 
idade e o bandido não teve dó dele. Chegando ao 
ponto de se ajoelhar, de se ajoelhar e dizendo que 
ele não tinha nada. E ele ganhou quatro disparos 
fatais. Impediram a vida de um trabalhador. 

Queria que vocês assistissem a esse vídeo, 
porque um candidato à presidência da República 
defende os bandidos que roubam o celular. Por 
favor.  

 

(É exibido o vídeo) 
 

Quatro tiros, quatro tiros tiraram a vida 
do seu filho. Quem aqui não tem um filho, que 

espera ele voltar para casa são e salvo? Pois o 
candidato à presidência da República, esse 
candidato aí quer proteger os ladrões de celular, 
que vão se pós-graduar na cadeia ganhando dois 
mil e oitocentos reais para se profissionalizar, se 
pós-graduar e voltar a matar filhos inocentes. É 
isso que vocês querem para o nosso país? Quem 
defende bandido é bandido. Como alguém em 
sã consciência defende ladrão de celular, gente? 
Renan Silva Loureiro não pode ser mais uma 
estatística.  

Obrigado, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) - Com a palavra o deputado 
Theodorico Ferraço. (Pausa) 

Declinou. 
Com a palavra o deputado Delegado 

Danilo Bahiense.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PL) – Bom dia, senhor presidente, senhores 
deputados e deputadas, todos que nos assistem 
pela TV Assembleia, e os servidores desta casa.  

Inicialmente, eu quero parabenizar hoje 
os nossos taquígrafos aqui da Casa. Dia do 
Taquígrafo. Parabéns para vocês que estão aqui 
todos os dias, nos atendendo com a maior 
presteza, e transcrevendo aí tudo que falamos; 
e olha que tem gente que dá trabalho, hein? Por 
exemplo, um tal de Capitão Assumção fala 
muito, dá muito trabalho para vocês escreverem 
isso tudo aí; mas, com a competência que vocês 
têm, certamente está tudo transcrito ipsis 
litteris, né Capitão Assumção? Muito bacana. 
Parabéns para vocês. Que Deus continue 
abençoando a todos.  

Eu gostaria que você passasse aí, 
Luciano, o videozinho.  

 
(É exibido o vídeo) 

 
Hoje presidente, nós recebemos ali no 

nosso gabinete, agora à tarde, os 
representantes das categorias dos Policiais Civis, 
Militares, Bombeiros, e foi uma 
representatividade muito importante que 
esteve conosco, para agradecer, Capitão 
Assumção, com relação à criação da Frente 
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Parlamentar pela Valorização Salarial dos 
Policiais e Bombeiros Militares.  

Então, nós já estamos com a próxima 
reunião marcada, aliás, a primeira reunião 
marcada para dia 25 deste mês, às 14h, aqui no 
plenário da Casa. Nós deveremos lotar esse 
plenário, porque precisamos de cobrar a 
valorização dos nossos servidores. 

Mas eu não poderia deixar de agradecer 
aos nossos pares que assinaram o requerimento 
da frente parlamentar. Eu quero agradecer aqui 
ao Capitão Assumção, que é o vice-presidente 
da Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente; quero agradecer ao meu amigo, 
deputado Torino Marques, que também é da 
Comissão de Proteção à Criança; quero 
agradecer ao deputado Carlos Von, nosso futuro 
prefeito de Guarapari, que também é da 
Comissão de Proteção à Criança; quero 
agradecer ao Doutor Hércules também, que 
assinou esse importante requerimento; quero 
agradecer ao deputado Sergio Majeski, também 
assinou; agradecer ao deputado Adilson 
Espindula, que conhece muito bem e sabe das 
dificuldades que os nossos policiais vêm 
passando. Agradeço também ao deputado 
Hudson Leal, ao deputado Theodorico Ferraço e, 
finalmente, agradecer também ao deputado 
Vandinho Leite.  

Então, todos estão convidados para a 
primeira reunião dessa frente parlamentar 
importantíssima que ocorrerá no dia 25 de 
maio, às 14h, aqui neste plenário.  

Muito obrigado, presidente!  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Torino 
Marques, o sexto inscrito.  

 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Senhoras e senhores, três horas e vinte e cinco 
minutos, senhor presidente, Erick Musso. 

Olha quero agradecer, claro, aos nossos 
telespectadores também, aos deputados que 
estão aqui na plenária presencial – agora 
presencial sempre, se Deus quiser – e também 
aos nossos servidores da Casa de Leis.  

Na manhã desta terça-feira aconteceria, 
na manhã de hoje, uma importante reunião na 
Comissão de Agricultura, da qual eu faço parte, 

mas foi cancelada na última hora, segundo 
informações da assessoria da colega deputada 
Janete de Sá, presidente da comissão, foi por 
conta de um problema de saúde dessa nossa 
colega, da Janete, por quem estimo, claro, 
melhoras o mais rápido possível.  

Nesta reunião seria apresentado a nós, à 
comissão, o plano de segurança do Governo 
Estadual para o interior do nosso estado. É uma 
questão relevante, senhor presidente, público 
que nos assiste, muito relevante mesmo, tendo 
em vista que vidas estão sendo perdidas por 
conta do avanço da criminalidade no meio rural 
capixaba. Ora, são trabalhadores, 
empreendedores, ora os próprios marginais 
envolvidos, na maioria bem jovens. 

A questão remete ao desarmamento tão 
defendida pela esquerda e pela maior parte da 
mídia. Eu até lembrei hoje cedo que a Rede 
Globo, Rede Globo, neste momento, reprisa a 
novela Pantanal. Curioso é o ponto incoerente 
nesta situação.  

Na novela, de muito sucesso, uma 
personagem tem sempre em mãos uma 
espingarda que usa para defender a si e 
também as suas terras e, ao mesmo tempo, a 
mesma Globo fala, dia e noite, contra o 
armamento do cidadão. Em quem vamos 
acreditar? E em que vamos acreditar?  

Da novela da Globo vou direto ao Norte 
do nosso estado, a título de exemplo vamos 
pensar no município de Jaguaré, que já foi 
considerado, junto com Presidente Kennedy, 
uma espécie de Suíça Capixaba. O município de 
pequena população e grande, grande riqueza, 
produz petróleo e gás e é um dos orgulhos 
capixabas no agronegócio com a fruticultura e 
também a cafeicultura.  

Num passado recente, Jaguaré ostentava 
o décimo primeiro lugar no ranking dos 
municípios de maior receita dentre os setenta e 
oito do nosso glorioso Espírito Santo. Na 
contramão disso, quando você ia conferir o 
índice de desenvolvimento humano, o IDH, o 
município despencava para o sexagésimo quarto 
lugar ficando, nesse quesito, entre os mais 
pobres. 

Mas, senhores, o que tem a ver isso com 
a questão da segurança? Tem tudo a ver. Os 
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Governos anteriores, os prefeitos anteriores não 
fizeram o dever de casa. Eles não criaram redes 
de proteção social. A política social era dar cesta 
básica para matar a fome; hoje a violência 
explodiu na região e não está mais associada ao 
velho discurso da panha do café. Agora, o 
buraco é mais embaixo.  

Os jovens que matam hoje na região 
estão nas mãos de traficantes. Boa parte deles. 
E, agora, tem recuperação isso aí? Eu pergunto a 
você, governador Renato Casagrande: seu 
projeto contempla isso? Ou vamos insistir na 
ladainha de apenas excluir jovens pobres, 
negros e brancos que viveram à margem da 
sociedade sem educação de qualidade, sem 
emprego, sem perspectiva de vida nenhuma? 
Então, vamos pensar esta questão: hoje, armar 
a população representa mais segurança que 
deixar armas somente nas mãos de criminosos. 

Eu peguei Jaguaré como exemplo, 
porque me preocupa como o prefeito Marcos 
Guerra vai dar conta disso. Nem o Estado dá 
conta. Lá, como de resto todo estado, faltou sim 
trabalho social e educacional nas últimas 
décadas. O resultado está aí, como um tumor de 
alto risco. 

Por conveniência, sempre associaram a 
violência na região à colheita do café, porque 
envolve trabalhadores abaixo da linha da 
pobreza daqui do estado, de Minas e também 
da Bahia. E pronto! Não se fala mais no assunto? 
Aqueles bolsões de pobreza que foram se 
formando, ao longo dos anos, nas cercaninhas 
da cidade explodiram, sim, em violência agora. 
Os jovens que matam e roubam na região têm, 
em média, 20 a 22 anos, são filhos do descaso e 
também da irresponsabilidade. A questão está 
fora de controle e eu quero ouvir do Governo do 
Estado se o seu projeto de segurança contempla 
isso.  

Neste final de semana o bispo da 
arquidiocese visitou a nova paróquia de Água 
Limpa, em Jaguaré. E falou exatamente sobre 
esse grave problema social. No dia seguinte, ao 
sair de casa, o padre Delcy foi assaltado.  

Só um minutinho senhor presidente.  
Que fique bem claro que hoje a 

criminalidade no meio rural ou mesmo na 
cidade, tem estreitas ligações com tráfico de 

drogas. Essa é uma questão, com certeza, que 
extrapola os limites da responsabilidade do 
município.  

Como o prefeito vai conter essa mesma 
criminalidade sem apoio do Estado e contra 
organizações criminosas já estabelecidas? Volto 
ao exemplo de Jaguaré, para onde já pedi do 
Plenário desta Casa, daqui mesmo, recursos e 
mecanismos de combate ao crime, 
principalmente no meio rural. Lá, o descontrole 
da situação é real sim. A população das regiões 
que mais produzem no interior estão pedindo 
socorro, senhor governador! É o que tenho dito 
sempre aqui na Assembleia Legislativa.  

Muito obrigado a todos! Três horas e 
trinta e um minutos.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) –  Com a palavra o sétimo 
inscrito, deputado Carlos Von. (Pausa) 

Declinou.   
O oitavo, deputada Janete de Sá.  
Antes, temos aqui algumas pautas que 

não foram votadas em virtude de não ter quorum, 
e temos sessões solenes, algumas coisas que têm 
data. Eu vou retornar, em caráter extraordinário, a 
votação do Expediente, consultando o Plenário se 
nós podemos fazer a votação, quebrando um 
pouco o Regimento, senão nós vamos perder as 
sessões solenes dos colegas.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
 

10. Requerimento n.º 010/2022, da 
deputada Raquel Lessa, de retirada da 
Indicação n.º 2669/2022, de sua autoria. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140516&arquivo=Arqui
vo/Documents/RRP/140516-
202204271133205494-assinado.pdf#P140516  
 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
 

11. Requerimento n.º 011/2022, da 
deputada Raquel Lessa, de retirada da 
Indicação n.º 2668/2022, de sua autoria.  
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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=140514&arquivo=Arqui
vo/Documents/RRP/140514-
202204271127590330-assinado.pdf#P140514 
 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
Do item 12 ao item 20, todos 

requerimentos dos deputados. 
 

12. Requerimento n.º 082/2022 de 
transferência da Sessão Solene do deputado 
Adilson Espindula, em homenagem e 
comemoração ao Programa de Educação 
Escolar Pomerana, que seria realizada no dia 29 
de abril de 2022, às 19h, para o dia 10 de junho 
de 2022, às 19h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140247&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140247-
202204201059122445-assinado.pdf#P140247  

 
13. Requerimento n.º 083/2022 de 

transferência de Sessão Solene, do deputado 
Adilson Espindula, em homenagem e 
comemoração aos Trombonistas, que seria 
realizada no dia 06 de julho de 2022, às 15h, 
para o dia 30 de junho de 2022, às 15h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140260&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140260-
202204201234144448-assinado.pdf#P140260  

 
14. Requerimento n.º 084/2022 de 

Sessão Solene, da Mesa Diretora, em 
homenagem ao Dia da Defensora e do 
Defensor Público, a realizar-se no dia 18 de 
maio de 2022, às 19h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139227&arquivo=Arqui

vo/Documents/RSE/139227-
202204081743263897-assinado.pdf#P139227  

 
15. Requerimento n.º 086/2022 de 

transferência de Sessão Solene, do deputado 
Hudson Leal, em homenagem ao Dia do 
Médico, que seria realizada no dia 13 de julho 
de 2022, às 19h, para o dia 01 de junho de 
2022, às 19h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140506&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140506-
202204271106533114-assinado.pdf#P140506  

 

16. Requerimento n.º 087/2022 de 
transferência de Sessão Solene, do deputado 
Hudson Leal, em homenagem ao Dia do 
Advogado, que seria realizada no dia 06 de 
julho de 2022, às 19h, para o dia 08 de junho 
de 2022, às 19h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140505&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140505-
202204271106011238-assinado.pdf#P140505  

 

17. Requerimento n.º 088/2022 de 
transferência de Sessão Solene, do deputado 
Marcos Garcia, em comemoração ao Dia do 
Assistente Social, que seria realizada no dia 12 
de maio de 2022, às 15h, para o dia 19 de maio 
de 2022, às 15h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140544&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140544-
202204271326150802-assinado.pdf#P140544  

 
18. Requerimento n.º 089/2022 de 

transferência de Sessão Solene, da Comissão 
de Agricultura, para a entrega da “Comenda do 
Mérito Agrícola”, que seria realizada no dia 07 
de julho de 2022, às 15h, para o dia 22 de 
junho de 2022, às 15h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140580&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140580-
202204271534031755-assinado.pdf#P140580  

 
19. Requerimento n.º 091/2022 de 

transferência de Sessão Especial, do deputado 
Pr. Marcos Mansur, para discorrer sobre o 
tema “Assembleias de Deus no Brasil e Harpa 
Cristã – Parte 2”, que seria realizada no dia 27 
de junho de 2022, às 19h, para o dia 13 de 
junho de 2022, às 19h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140643&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140643-
202204281010395450-assinado.pdf#P140643  

 
20. Requerimento n.º 092/2022 de 

transferência de Sessão Solene, do deputado 
Pr. Marcos Mansur, em homenagem ao Dia 
Internacional do Cooperativismo, que seria 
realizada no dia 11 de julho de 2022, às 19h, 
para o dia 28 de junho de 2022, às 19h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140826&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/140826-
202204291158049466-assinado.pdf#P140826 

 

Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovados. 
Do item 21 ao 89, todos indicações. 
 

21. Indicação n.º 2457/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Irupi, que dispõe sobre 
“criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139614&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/139614-
202204131104577274-
assinado(51405)(51404)(51403).pdf#P139614  

 
22. Indicação n.º 2458/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Iconha, que dispõe sobre 
“criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139613&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139613-
202204131103336803-
assinado(51401)(51400)(51399).pdf#P139613  

 
23. Indicação n.º 2459/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Ibitirama, que dispõe 
sobre “criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139610&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139610-
202204131102136176-
assinado(51393)(51392)(51391).pdf#P139610  

 
24. Indicação n.º 2460/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Ibiraçu, que dispõe sobre 
“criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139609&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139609-
202204131058472109-
assinado(51389)(51388)(51387).pdf#P139609  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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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25. Indicação n.º 2461/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Ibatiba, que dispõe sobre 
“criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139608&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139608-
202204131057119607-
assinado(51385)(51384)(51383).pdf#P139608  

 

26. Indicação n.º 2462/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Guarapari, que dispõe 
sobre “criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139607&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139607-
202204131054531791-
assinado(51381)(51380)(51379).pdf#P139607  

 

27. Indicação n.º 2463/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Guaçuí, que dispõe sobre 
“criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139606&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139606-
202204131053181008-
assinado(51377)(51376)(51375).pdf#P139606  

 
28. Indicação n.º 2464/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Governador Lindenberg, 
que dispõe sobre“criação de núcleo de 
atendimento de denúncias de violação aos 
direitos e garantias, violência e abusos contra a 
criança e aos adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139604&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139604-
202204131049166784-
assinado(51373)(51372)(51371).pdf#P139604  

 

29. Indicação n.º 2661/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Vila Pavão, 
que dispõe sobre“criação de núcleo de 
atendimento de denúncias de violação aos 
direitos e garantias, violência e abusos contra a 
criança e aos adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140086&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140086-
202204191134467047-
assinado(52209)(52210)(52211).pdf#P140086  

 

30. Indicação n.º 2761/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Vitória, que dispõe sobre 
“criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140432&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140432-
202204261254007468-
assinado(52557)(52556)(52555).pdf#P140432  

 
31. Indicação n.º 2762/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Vila Velha, que dispõe 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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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sobre “criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140431&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140431-
202204261252262934-
assinado(52553)(52552)(52551).pdf#P140431  

 
32. Indicação n.º 2763/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Vila Valério, que dispõe 
sobre “criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140429&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140429-
202204261250589807-
assinado(52549)(52548)(52547).pdf#P140429  

 
3. Indicação n.º 2764/2022, da Comissão 

de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas, ao prefeito Municipal de 
Vila Pavão, que dispõe sobre “criação de 
núcleo de atendimento de denúncias de 
violação aos direitos e garantias, violência e 
abusos contra a criança e aos adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140428&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140428-
202204261249110430-
assinado(52545)(52544)(52543).pdf#P140428  

 
34. Indicação n.º 2765/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Viana, que dispõe sobre 
“criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 

violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140427&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140427-
202204261247398084-
assinado(52541)(52540)(52539).pdf#P140427  

 
35. Indicação n.º 2766/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Venda Nova do 
Imigrante, que dispõe sobre “criação de núcleo 
de atendimento de denúncias de violação aos 
direitos e garantias, violência e abusos contra a 
criança e aos adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140425&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140425-
202204261246099957-
assinado(52537)(52536)(52535).pdf#P140425  

 

36. Indicação n.º 2767/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Vargem Alta, que dispõe 
sobre “criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140424&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140424-
202204261244099017-
assinado(52533)(52532)(52531).pdf#P140424  

 

37. Indicação n.º 2768/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Sooretama, que dispõe 
sobre “criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140422&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140422-
202204261240574325-
assinado(52529)(52528)(52527).pdf#P140422  

 
38. Indicação n.º 2769/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Serra, que dispõe sobre 
“criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140421&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140421-
202204261239226823-
assinado(52525)(52524)(52523).pdf#P140421  

 

39. Indicação n.º 2770/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de São Roque do Canaã, que 
dispõe sobre“criação de núcleo de 
atendimento de denúncias de violação aos 
direitos e garantias, violência e abusos contra a 
criança e aos adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140420&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140420-
202204261237494009-
assinado(52521)(52520)(52519).pdf#P140420  

 

40. Indicação n.º 2771/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de São Mateus, que dispõe 
sobre “criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140419&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140419-
202204261235359631-
assinado(52517)(52516)(52515).pdf#P140419  

 

41. Indicação n.º 2772/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de São José do Calçado, que 
dispõe sobre“criação de núcleo de 
atendimento de denúncias de violação aos 
direitos e garantias, violência e abusos contra a 
criança e aos adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140418&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140418-
202204261233550097-
assinado(52513)(52511)(52512).pdf#P140418  

 

42. Indicação n.º 2773/2022, do 
deputado Doutor Hércules ao governador do 
Estado, para "Disponibilização dos 
anticoagulantes Rivaroxabana, Dabigatrana, 
Apixabana, Edoxabanaou similares, passando a 
fazer parte da lista de opções a serem 
utilizados para prevenção de acidente vascular 
isquêmico na fibrilação atrial e na profilaxia e 
tratamentos de fenômenos trombóticos 
venosos (trombose venosa, embolia pulmonar, 
entre outras indicações e de acordo com 
orientação e prescrição médica.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140480&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140480-
202204261807121326-assinado.pdf#P140480  

 
43. Indicação n.º 2774/2022, da 

deputada Janete de Sá ao governador do 
Estado, para liberação temporária do acesso ao 
público às arquibancadas do Sambão do Povo, 
de forma gratuita, durante os desfiles dos 
grupos de acesso, que ocorrem na quinta e 
sexta-feira de carnaval em Vitória.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140422&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140422-202204261240574325-assinado(52529)(52528)(52527).pdf#P140422
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140422&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140422-202204261240574325-assinado(52529)(52528)(52527).pdf#P140422
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140422&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140422-202204261240574325-assinado(52529)(52528)(52527).pdf#P140422
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140422&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140422-202204261240574325-assinado(52529)(52528)(52527).pdf#P140422
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140422&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140422-202204261240574325-assinado(52529)(52528)(52527).pdf#P140422
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140421&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140421-202204261239226823-assinado(52525)(52524)(52523).pdf#P140421
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140421&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140421-202204261239226823-assinado(52525)(52524)(52523).pdf#P140421
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140421&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140421-202204261239226823-assinado(52525)(52524)(52523).pdf#P140421
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140421&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140421-202204261239226823-assinado(52525)(52524)(52523).pdf#P140421
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140421&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140421-202204261239226823-assinado(52525)(52524)(52523).pdf#P140421
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140420&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140420-202204261237494009-assinado(52521)(52520)(52519).pdf#P140420
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140420&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140420-202204261237494009-assinado(52521)(52520)(52519).pdf#P140420
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140420&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140420-202204261237494009-assinado(52521)(52520)(52519).pdf#P140420
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140420&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140420-202204261237494009-assinado(52521)(52520)(52519).pdf#P140420
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140420&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140420-202204261237494009-assinado(52521)(52520)(52519).pdf#P140420
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140419&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140419-202204261235359631-assinado(52517)(52516)(52515).pdf#P140419
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140419&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140419-202204261235359631-assinado(52517)(52516)(52515).pdf#P140419
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140419&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140419-202204261235359631-assinado(52517)(52516)(52515).pdf#P140419
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140419&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140419-202204261235359631-assinado(52517)(52516)(52515).pdf#P140419
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140419&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140419-202204261235359631-assinado(52517)(52516)(52515).pdf#P140419
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140418&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140418-202204261233550097-assinado(52513)(52511)(52512).pdf#P140418
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140418&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140418-202204261233550097-assinado(52513)(52511)(52512).pdf#P140418
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140418&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140418-202204261233550097-assinado(52513)(52511)(52512).pdf#P140418
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140418&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140418-202204261233550097-assinado(52513)(52511)(52512).pdf#P140418
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140418&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140418-202204261233550097-assinado(52513)(52511)(52512).pdf#P140418
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140480&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140480-202204261807121326-assinado.pdf#P140480
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140480&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140480-202204261807121326-assinado.pdf#P140480
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140480&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140480-202204261807121326-assinado.pdf#P140480
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140480&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140480-202204261807121326-assinado.pdf#P140480
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140469&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140469-
202204261654574198-assinado.pdf#P140469  

 

44. Indicação n.º 2775/2022, da 
deputada Janete de Sá ao governador do 
Estado, para Instalação de redutor de 
velocidade (quebra molas) na Rodovia 
Dalmácio Espíndula, no perímetro urbano de 
Gonçalves, distrito de Garrafão, próximo da 
igreja luterana, escola e cooperativa 
Cooperfruit, a pedido do senhor Clovis Braun, 
vereador de Santa Maria de Jetibá.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140468&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140468-
202204261649198409-assinado.pdf#P140468  

 

45. Indicação n.º 2776/2022, da 
deputada Raquel Lessa ao governador do 
Estado, para implantação e instalação de uma 
Academia Saudável – Academia Popular, na 
Comunidade Lovo em São Gabriel da Palha.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140519&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140519-
202204271139400502-assinado.pdf#P140519  

 
46. Indicação n.º 2777/2022, da 

deputada Raquel Lessa ao governador do 
Estado, para construção de uma Quadra 
Poliesportiva, no Centro Comunitário Franco 
Rossetti, município de Pedro Canário. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140511&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140511-
202204271115477189-assinado.pdf#P140511  

 
47. Indicação n.º 2778/2022, da 

deputada Raquel Lessa ao governador do 
Estado, que solicita reforma do parque infantil 
(playground) no Centro Comunitário Franco 
Rossetti, município de Pedro Canário.  

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140509&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140509-
202204271112180936-assinado.pdf#P140509  

 
48. Indicação n.º 2779/2022, do 

deputado Pr. Marcos Mansur ao governador do 
Estado, para liberação de 03 (três) vigas, de 
concreto, medindo 12 metros cada, para 
construção de 01 (uma) ponte na localidade de 
Córrego Cachoeira Bonita, município de Divino 
de São Lourenço.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140534&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140534-
202204271231227603-assinado.pdf#P140534  

 

49. Indicação n.º 2780/2022, do 
deputado Dr. Emílio Mameri ao governador do 
Estado, para que o Poder Executivo, por 
intermédio da Secretaria de Estado de Esporte 
e Lazer (SESPORT), promova a instalação de 1 
(um) Campo Bom de Bola na localidade de 
Várzea Alegre, município de Santa Teresa.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140589&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140589-
202204271613324779-assinado.pdf#P140589  

 

50. Indicação n.º 2781/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
senador Fabiano Contarato, que dispõe sobre 
“criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140554&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140554-
202204271429298074(52613)(52612)-
assinado(52611).pdf#P140554  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140469&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140469-202204261654574198-assinado.pdf#P140469
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140469&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140469-202204261654574198-assinado.pdf#P140469
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140469&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140469-202204261654574198-assinado.pdf#P140469
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140469&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140469-202204261654574198-assinado.pdf#P140469
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140468&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140468-202204261649198409-assinado.pdf#P140468
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140468&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140468-202204261649198409-assinado.pdf#P140468
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140468&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140468-202204261649198409-assinado.pdf#P140468
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140468&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140468-202204261649198409-assinado.pdf#P140468
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140519&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140519-202204271139400502-assinado.pdf#P140519
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140519&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140519-202204271139400502-assinado.pdf#P140519
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140519&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140519-202204271139400502-assinado.pdf#P140519
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140519&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140519-202204271139400502-assinado.pdf#P140519
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140511&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140511-202204271115477189-assinado.pdf#P140511
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140511&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140511-202204271115477189-assinado.pdf#P140511
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140511&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140511-202204271115477189-assinado.pdf#P140511
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140511&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140511-202204271115477189-assinado.pdf#P140511
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140509&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140509-202204271112180936-assinado.pdf#P140509
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140509&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140509-202204271112180936-assinado.pdf#P140509
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140509&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140509-202204271112180936-assinado.pdf#P140509
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140509&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140509-202204271112180936-assinado.pdf#P140509
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140534&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140534-202204271231227603-assinado.pdf#P140534
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140534&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140534-202204271231227603-assinado.pdf#P140534
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140534&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140534-202204271231227603-assinado.pdf#P140534
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140534&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140534-202204271231227603-assinado.pdf#P140534
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140589&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140589-202204271613324779-assinado.pdf#P140589
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140589&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140589-202204271613324779-assinado.pdf#P140589
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140589&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140589-202204271613324779-assinado.pdf#P140589
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140589&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140589-202204271613324779-assinado.pdf#P140589
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140554&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140554-202204271429298074(52613)(52612)-assinado(52611).pdf#P140554
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140554&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140554-202204271429298074(52613)(52612)-assinado(52611).pdf#P140554
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51. Indicação n.º 2782/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
senador Marcos do Val, que dispõe sobre 
“criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140562&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140562-
202204271444385751(52617)(52616)-
assinado(52615).pdf#P140562  

 

52. Indicação n.º 2783/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
senadora Rose de Freitas, que dispõe sobre 
“criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140564&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140564-
202204271447473099(52621)(52620)-
assinado(52619).pdf#P140564  

 

53. Indicação n.º 2784/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
senadora Lauriete Rodrigues, que dispõe sobre 
“criação de núcleo de atendimento de 
denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos 
adolescentes”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140570&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140570-
202204271503460933(52625)(52624)-
assinado(52623).pdf#P140570  

 
54. Indicação n.º 2785/2022, da 

deputada Iriny Lopes ao prefeito Municipal de 

Cariacica, dispõe sobre disponibilização do 
SORO ANTIOFÍDICO no Pronto Atendimento de 
Alto Lage, para atendimento dos casos de 
ataques de animais peçonhentos que venham 
acontecer no município.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140670&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140670-
202204281342104484-assinado.pdf#P140670  

 
55. Indicação n.º 2786/2022, da 

deputada Iriny Lopes ao governador do Estado, 
para disponibilização do SORO ANTIOFÍDICO ao 
município de Cariacica, para atendimento dos 
casos de ataques de animais peçonhentos que 
venham acontecer naquele município.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140669&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140669-
202204281339012605-assinado.pdf#P140669  

 
56. Indicação n.º 2787/2022, do 

deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para implementação de medidas concretas a 
ser realizada na comunidade de Pontal de 
Santa Mônica, e elevar o quantitativo da 
polícia ostensiva em patrulhamento nos 
bairros feito pela Polícia Militar, no município 
de Guarapari.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140686&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140686-
202204281419020940-assinado.pdf#P140686  

 
57. Indicação n.º 2788/2022, do 

deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para implementação de medidas concretas a 
ser realizada na comunidade de Kubitscheck, 
eelevar o quantitativo da polícia ostensiva em 
patrulhamento nos bairros feito pela Polícia 
Militar, no município de Guarapari.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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=140685&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140685-
202204281418352502-assinado.pdf#P140685  

 
58. Indicação n.º 2789/2022, do 

deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para implementação de medidas concretas a 
ser realizada na comunidade de Adalberto 
Simão Nader, e elevar o quantitativo da polícia 
ostensiva em patrulhamento nos bairros feito 
pela Polícia Militar, no município de Guarapari.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140684&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140684-
202204281418146564-assinado.pdf#P140684  

 
59. Indicação n.º 2790/2022, do 

deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para implementação de medidas concretas a 
ser realizada na comunidade de Jabaraí, e 
elevar o quantitativo da polícia ostensiva em 
patrulhamento nos bairros feito pela Polícia 
Militar, no município de Guarapari.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140681&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140681-
202204281417289375-assinado.pdf#P140681  

 
60. Indicação n.º 2791/2022, do 

deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para implementação de medidas concretas a 
ser realizada na comunidade do Aeroporto, e 
elevar o quantitativo da polícia ostensiva em 
patrulhamento nos bairros feito pela Polícia 
Militar, no município de Guarapari.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140680&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140680-
202204281417040312-assinado.pdf#P140680  

 
61. Indicação n.º 2792/2022, da 

deputada Raquel Lessa ao governador do 

Estado, para instalação do Sistema de 
Biometria no Posto de Atendimento Veicular – 
PAV de Pancas vinculado ao CIRETRAN 
Colatina. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140768&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140768-
202204281808385624-assinado.pdf#P140768  

 
62. Indicação n.º 2793/2022, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense ao 
governador do Estado, para retomada do 
trâmite do concurso público para 
preenchimento de vagas do cargo de Agente de 
Polícia Civil, aberto pelo edital n.º 1/2012.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140771&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140771-
202204281818355793-assinado.pdf#P140771  

 
63. Indicação n.º 2794/2022, do 

deputado Dr. Emílio Mameri ao governador do 
Estado, para que o Poder Executivo, por 
intermédio da Secretaria de Estado de 
Educação (SEDU), constitua, em cada unidade 
escolar, um Comitê de Atenção Psicossocial, 
com a participação de representantes da 
Atenção Básica de Saúde responsável pelo 
território e da comunidade escolar, no intuito 
de dar toda atenção aos problemas 
psicossociais que afetam a comunidade 
escolar, agravados pela pandemia, no que se 
refere à alunos, professores e funcionários das 
Escolas 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=140813&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140813-
202204291053000003-assinado.pdf#P140813  

 
64. Indicação n.º 2795/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Jaguaré, que dispõe 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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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sobre “Fomentar a normatização que impeça o 
acesso de crianças e adolescentes a locais que 
difundam o aborto, ideologia de gênero, 
linguagem neutra, erotização/sexualização 
infantil, violência contra a criança e ao 
adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, 
cinemas, amostras de arte, museus, feiras e 
eventos, shows etc...”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140877&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140877-
202204291533516632(52636)(52637)-
assinado(52638).pdf#P140877  

 
65. Indicação n.º 2796/2022, do 

deputado Sergio Majeski ao governador do 
Estado, para climatização em todas as salas de 
aulas, inserção adequada de acessibilidade do 
espaço escolar para as pessoas com deficiência 
física, melhorias na internet, bem como 
contratação de profissionais de limpeza e para 
o administrativo-ASE para a EEEFM PROF 
GERALDO COSTAALVES, localizada no 
município de Vila Velha.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140868&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140868-
202204291519084267-assinado.pdf#P140868  

 
66. Indicação n.º 2797/2022, do 

deputado Torino Marques ao governador do 
Estado, para ampliação de linha de ônibus do 
Transcol no município de Serra.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140913&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140913-
202205020921302801-assinado.pdf#P140913  

 
67. Indicação n.º 2798/2022, do 

deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para que através de parceria com o Poder 
Público Municipal, imprima a celeridade 
necessária para a adoção de medidas concretas 

e administrativas necessárias consubstanciadas 
na preservação da lagoa situada às margens da 
Rodovia Jones dos Santos Neves, entre os 
bairros Bela Vista, Nossa Senhora da 
Conceição, São Gabriel e São José, em 
Guarapari, a fim de dar vida a lagoa e 
transformar o local em área de lazer para a 
população da região.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140926&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140926-
202205021037322278-assinado.pdf#P140926  

 
68. Indicação n.º 2799/2022, do 

deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para implementação de medidas concretas a 
serem efetivadas na comunidade em questão 
consubstanciadas na construção de quadra de 
esportes, bem como instalação de academia 
popular na praça principal situada na 
localidade de loteamento Pontal de Santa 
Arindana Cidade de Guarapari, a fim de que a 
qualidade de vida da população seja elevada 
num ambiente propício à socialização.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140925&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140925-
202205021034492431-assinado.pdf#P140925  

 
69. Indicação n.º 2800/2022, do 

deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para que imprima a celeridade necessária para 
propiciar a instalação de academia popular na 
praça principal situada na localidade de Vila 
Maria no município de Vargem Alta, de modo 
que a qualidade de vida da população seja 
elevada num ambiente propício à socialização 
e que o dever de garantia e promoção do bem-
estar social seja cumprido.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140923&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140923-
202205021032532272-assinado.pdf#P140923  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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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70. Indicação n.º 2801/2022, do 
deputado Dary Pagung ao governador do 
Estado, para que seja realizadas reforma e 
reparos no Campo de Futebol, localizado no 
Distrito de Camará, no município de Muqui.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140936&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140936-
202205021201152013-assinado.pdf#P140936  

 

71. Indicação n.º 2802/2022, do 
deputado Dary Pagung ao governador do 
Estado, para que seja realizada reforma e 
reparos no Estádio João Vieira da Fraga, 
localizado na Rua Honório Fraga, no município 
de Muqui.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140935&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140935-
202205021200039980-assinado.pdf#P140935  

 

72. Indicação n.º 2803/2022, do 
deputado Dary Pagung ao governador do 
Estado, para construção das instalações do 
Destacamento de Polícia Militar – DPM, 
situado no município de Pancas.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140933&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140933-
202205021158581853-assinado.pdf#P140933  

 

73. Indicação n.º 2804/2022, do 
deputado Dary Pagung ao governador do 
Estado, para construção das instalações do 
Destacamento de Polícia Militar – DPM, 
situado no município de Marilândia.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140932&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140932-
202205021157411852-assinado.pdf#P140932  

 

74. Indicação n.º 2805/2022, do 
deputado Dary Pagung ao governador do 

Estado, para regulamentar as funções dos 
oficiais do Quadro Administrativo (QOA) da 
Polícia Militar (PMES) e do Corpo de Bombeiros 
Militar (CBMES).  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140931&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140931-
202205021156005756-assinado.pdf#P140931  

 

75. Indicação n.º 2806/2022, do 
deputado Bruno Lamas ao governador do 
Estado, para que seja implantada 
infraestrutura de telefonia móvel rural, na 
localidade da Zona Rural do distrito de Córrego 
da Onça, Santa Leopoldina, município de Santa 
Leopoldina.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140931&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140931-
202205021156005756-assinado.pdf#P140931  

 

76. Indicação n.º 2807/2022, do 
deputado Bruno Lamas ao governador do 
Estado, para que seja realizado 
reforma/ampliação da EEEFM Professora Maria 
da Paz Pimentel, Centro, município de Fundão.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140974&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140974-
202205021600377491-assinado.pdf#P140974  

 
77. Indicação n.º 2808/2022, da 

deputada Janete de Sá ao governador do 
Estado, para criar uma Delegacia Especializada 
em Delito Rural no município de Nova Venécia.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140999&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140999-
202205021732436208-assinado.pdf#P140999  

 
78. Indicação n.º 2809/2022, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140936&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140936-202205021201152013-assinado.pdf#P140936
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140936&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140936-202205021201152013-assinado.pdf#P140936
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140936&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140936-202205021201152013-assinado.pdf#P140936
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140936&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140936-202205021201152013-assinado.pdf#P140936
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140935&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140935-202205021200039980-assinado.pdf#P140935
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140935&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140935-202205021200039980-assinado.pdf#P140935
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140935&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140935-202205021200039980-assinado.pdf#P140935
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140935&arquivo=Arquivo/Documents/IND/140935-202205021200039980-assinado.pdf#P140935
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prefeito Municipal de Cariacica, para 
“Instalação de ‘lombada’ na frente da EEEFM 
Alzira Ramos”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141009&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/141009-
202205021801106403-assinado.pdf#P141009  

 
79. Indicação n.º 2810/2022, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense ao 
prefeito Municipal de Cariacica, para 
“Instalação de ‘lombada’ na frente da EMEF 
São Jorge”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141008&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/141008-
202205021758461868-assinado.pdf#P141008  

 

80. Indicação n.º 2811/2022, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense ao 
prefeito Municipal de Cariacica, para “Isenção 
de pagamento de estacionamento rotativo a 
maiores de 60 anos de idade e pessoas 
portadoras de deficiência”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141005&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/141005-
202205021750099825-assinado.pdf#P141005  

 

81. Indicação n.º 2812/2022, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense ao 
prefeito Municipal de Vitória, para “Isenção de 
pagamento de estacionamento rotativo a 
maiores de 60 anos de idade e pessoas 
portadoras de deficiência”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141006&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/141006-
202205021754315769-assinado.pdf#P141006  

 
82. Indicação n.º 2814/2022, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense ao senhor 

Coronel Douglas Caus, Comandante-Geral da 
Polícia Militar, para “Atuação preventiva da 
Polícia Militar no entorno da EEEMF Alzira 
Ramos”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141002&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/141002-
202205021744557319-assinado.pdf#P141002  

  
83. Indicação n.º 2815/2022, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense ao senhor 
Coronel Douglas Caus, Comandante-Geral da 
Polícia Militar, para “Atuação preventiva da 
Polícia Militar no entorno da EMEF São Jorge”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141001&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/141001-
202205021740399500-assinado.pdf#P141001  

 
84. Indicação n.º 2816/2022, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense ao 
prefeito Municipal de Cariacica, para “Atuação 
da Guarda Municipal no entorno da EMEF São 
Jorge”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140996&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140996-
202205021729481517-assinado.pdf#P140996  

 
85. Indicação n.º 2817/2022, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense ao 
prefeito Municipal de Cariacica, para “Atuação 
da Guarda Municipal no entorno da EEEMF 
Alzira Ramos”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140992&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140992-
202205021726268700-assinado.pdf#P140992  

 
86. Indicação n.º 2818/2022, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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prefeito Municipal de Cariacica, para 
“Instalação de Faixa de Pedestre na frente da 
EEEMF Alzira Ramos”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140990&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140990-
202205021723176664-assinado.pdf#P140990  

 
87. Indicação n.º 2819/2022, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense ao 
prefeito Municipal de Cariacica, para 
“Instalação de Faixa de Pedestre na frente da 
EMEF São Jorge”.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140989&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140989-
202205021721072287-assinado.pdf#P140989 

 

88. Indicação n.º 2826/2022, do 
deputado Gandini ao governador do Estado, 
em parceria com o município de Muniz Freire, 
para que seja realizada a construção de uma 
área de lazer no Bairro São Vicente localizado 
no município de Muniz Freire-ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140841&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140841-
202204291343191638-assinado.pdf#P140841  

 

89. Indicação n.º 2827/2022, do 
deputado Gandini ao governador do Estado, 
em parceria com o município de Dores do Rio 
Preto, e o DER-ES - Departamento de 
Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito 
Santo, para que seja realizada a manutenção 
no asfalto Caminhos do Campo que liga o 
município de Dores do Rio Preto a Localidade 
de Mundo Novo.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=140837&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/140837-
202204291338209444-assinado.pdf#P140837 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovadas todas as indicações.  
Com a palavra a deputada Janete de Sá.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Obrigada, 
deputado Erick.  

Eu quero agradecer ao Torino pelos 
esclarecimentos. Torino, realmente eu acordei 
hoje de manhã com os olhos muito inchados e 
vermelhos e eu acreditava que fosse 
conjuntivite, mas eu não sei se é também, mas 
se for, tudo indica que é virótica pela 
característica ou alérgica. Eu estou indo ao 
médico agora, às quatro horas, até para poder 
ver isso porque eu estou aqui à base de 
medicação para alergia e também de 
anestésico, porque dói muito, coça muito e eu 
não tinha a menor condição de vir hoje. Nós 
remarcamos para quarta-feira e para terça-feira 
que vem, tá? E tive que desmarcar uma série de 
compromissos. Mas obrigada, vocês que vieram. 
E terça-feira que vem, com fé em Deus, está 
tudo sob controle.  

Bom, gente, primeiramente eu quero 
falar de uma coisa boa, uma feira que nós 
estamos fazendo aqui nesta Casa em 
homenagem ao Dia das Mães. Quando a gente 
fala empoderamento da mulher, nós temos que 
ver espaços para que as mulheres possam 
apresentar os seus produtos, comercializar os 
seus produtos e ter renda em decorrência 
desses produtos que produzem.  

A gente já vem fazendo um trabalho 
grande com mulheres no sentido de fortalecer 
economicamente as mulheres para que possam 
sair desses níveis de violência que muitas delas 
sofrem e que, muitas vezes, não conseguem se 
livrar por conta de economicamente não 
estarem fortalecidas e não terem para onde ir e 
para onde levarem seus filhos.  

Fruto disso são as políticas públicas que 
a gente vem lutando nesta Casa. Eu sou uma voz 
e semanalmente subo a esta tribuna para me 
pronunciar contra essa violência contra as 
mulheres do nosso estado.  
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E voltando à feirinha, ela conta com 
diversas expositoras. São mais de trinta 
expositoras, são mulheres que vieram de 
diversos municípios e estão expondo seus 
produtos para serem comercializados de hoje 
até sexta-feira.  

A feirinha tem produtos que faz 
referência ao Dia das Mães, produtos de boa 
qualidade. Ela abre às 9h e fecha às 17h, todos 
os dias, até sexta-feira.  

Quero convidar você da Casa, servidor, 
você que está me ouvindo agora pela TV 
Assembleia, venha aqui na Assembleia no 
Espaço Cidadão. É uma oportunidade de você 
conhecer o Espaço Cidadão da Assembleia, um 
espaço bonito, aberto para a sociedade. Foi 
organizado pelo nosso presidente Erick Musso, 
que teve essa ideia brilhante de tornar este 
espaço um espaço de serviços. Tem confecção 
da carteira de identidade, tem a Delegacia de 
Defesa do Consumidor, tem o Procon, tem a 
Defensoria Pública, a Procuradoria da Mulher. 
Têm diversos serviços neste espaço, que conta 
também com esta feira, feita semanalmente, e 
que agora ela foi mais aquecida por conta das 
festividades do Dia das Mães.  
 Então, você, que está me ouvindo neste 
momento, que quiser adquirir um produto com 
preço bom e de boa qualidade, venha aqui na 
feirinha das mulheres empreendedoras que nós 
organizamos por meio da Frente Parlamentar de 
Defesa do Artesanato Capixaba, dos artesãos e 
das artesãs, por seus direitos. Venha aqui 
adquirir os produtos que as mulheres ficarão 
muito felizes. 
 E, voltando a esta questão do porquê 
fazemos isso, porque é necessário. As mulheres 
precisam se empoderar. As mulheres precisam 
ter espaços na sociedade, onde elas possam 
estar mudando as políticas, onde elas possam 
construir políticas públicas no sentido de se 
fortalecerem. Nós temos trabalhado 
semanalmente esse tema aqui, porque a 
violência no Espírito Santo é muito intensa com 
relação às mulheres, as mais diversas violências. 
E o homicídio tem sido um de nossos flagelos, 
mas o feminicídio é o que mais dói na carne 
porque é um ente da família que vai e que 
acomete um crime que pode levar, inclusive, à 

morte dessa mulher, que muitas vezes é 
violentada, maltratada, desprezada, ignorada, e 
machucada por um ente da família, por conta de 
um machismo arraigado que ainda predomina 
em nossa sociedade. E que só vai encerrar 
quando nós entendermos a necessidade de 
fazer um processo educativo que passa pelas 
escolas, que passa pelas primeiras séries iniciais 
das escolas, que passa por uma educação na 
sociedade, que passa por uma educação do 
servidor público, que passa por todos nós, 
porque é uma mudança de concepção que nós 
precisamos neste trato de gênero, onde a 
mulher ainda fica em desvantagem perante os 
homens, no que se refere às violências que são 
as mais diversas e as oportunidades que não são 
iguais. 
 Então, fica aqui a minha fala, desejando 
a todas as mães um feliz Dia das Mães. Que os 
filhos aproveitem para abraçar e beijar sua mãe. 
Nós passamos pela pandemia e é muito 
importante. Como faz falta uma mãe dentro de 
casa, uma mãe organizando a família, uma mãe 
ajudando a levar o sustento, uma mãe sempre 
trazendo um conselho amigo, uma palavra forte, 
uma palavra acolhedora. Então, filhos e filhas, 
aproveitem não apenas domingo, mas todo dia 
é dia de mãe, é dia de mulher. Abrace sua mãe, 
beije sua mãe e diga a ela o quando você a ama, 
o quanto você é feliz por ter vindo do ventre 
dela. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Depois da deputada 
Janete, o nono deputado, José Esmeraldo. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(PDT) – Senhor presidente Erick Musso, 
brilhante deputado cariaciquense Marcelo, 
Xambinho – mais conhecido como Chumbinho –
, quero saudar meus amigos deputados 
presentes aqui, como sempre, neste plenário. 

Senhor presidente, eu vou me reportar 
hoje, como sempre faço, a uma região muito 
importante, município importante do nosso 
estado, Domingos Martins. 

Já venho fazendo um trabalho em 
Domingos Martins desde 2018 e agora tive a 
oportunidade de levar a complementação do 
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trecho que em 2018 me foi pedido por vários 
moradores daquela região.  

Na época, eu levei seis mil metros 
quadrados, que deu uma extensão de mil 
metros de extensão. A caixa de seis, mil metros 
de extensão, seis mil metros. 

A mim foram pedidos novamente mais 
quatrocentos metros, que dariam, no caso, dois 
mil metros quadrados. Quatrocentos na 
extremidade A e quatrocentos na extremidade 
B.  

Conseguimos junto ao Governo do 
Estado, junto ao Governo Renato Casagrande. 
Quero agradecer aqui ao meu amigo Davi Diniz. 

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
Ali nós estamos mostrando, na época em 

que eu fui lá pela primeira vez. Já que tinham 
feito promessas e mais promessas, dezenas de 
pessoas no salão paroquial, lá em Goiabeiras, 
distrito de Paraju, é importante falar isso. 

Foram feitos mil metros. Depois, mil 
metros com a caixa de seis, seis mil metros 
quadrados. Agora me pediram mais 
quatrocentos metros e a autorização, já vão ser 
publicados no Diário Oficial esses quatrocentos 
metros.  

Como tem outra região que vão ser 
publicados mais seis mil metros, eu vou deixar 
para falar depois por causa do meu tempo. 

Então, na primeira vez que eu fui, lá 
estiveram bastantes pessoas que na verdade 
não estavam acreditando, em função dos 
trapalhões políticos que passaram lá, falaram 
que iam fazer, inclusive senador, e não fizeram 
foi nada. 

No dia 31 de julho de 2018, estive 
reunido em Goiabeiras, no auditório da Igreja 
Católica, na presença dos moradores da 
comunidade, entre eles, o senhor Diego 
Simmer, Gilmar Zorzal, Orlando Zorzal, 
Florentino Zahn, Fabrícia, Silvanei Zahn, Ivone 
Zahn, Marinalvo, Edino Greco, Genilson 
Entringer, Cassiano dos Santos, Arildo Simmer, 
João Schutz, Maick Neuman, Marinaldo 
Neuman, Sargento Lousada, Olindino Zahn, para 

anunciar que havia iniciado a solicitação do 
calçamento através do Governo do Estado a 
pedido do deputado José Esmeraldo. 

Agora estamos levando mais 
quatrocentos metros. É importante que seja 
dito isso aqui porque as pessoas lá que são 
trabalhadores, pessoas honradas, lutadores, 
batalhadores, pessoas que fazem a diferença, 
elas acreditam na verdade. E o deputado José 
Esmeraldo jamais iria a qualquer local que fosse 
– porque a eleição é daqui a algum tempo mais 
– para chegar lá e ficar com conversa fiada. 

Então, para mim é um prazer, uma 
satisfação muito grande poder vir aqui da 
tribuna desta Casa de Leis e falar em alto e bom 
som: os quatrocentos metros pedidos em 
Goiabeiras para complementação dos outros 
mil, o que vai dar mil e quatrocentos metros, já 
estão autorizados.  

E o nosso prefeito, brilhante prefeito da 
região, eu tenho um grande respeito por ele, eu 
não tenho dúvida nenhuma que ele vai executar 
o trabalho tão bem como executou o outro 
trabalho, o primeiro, que foram aqueles mil 
metros.  
 Por isso, fica aqui a nossa satisfação e o 
nosso agradecimento ao brilhante prefeito de 
Domingos Martins, Wanzete Krüger – cara 
organizado, prefeito organizado, prefeito 
capacitado, competente, que realmente faz a 
diferença. Infelizmente, nós não podemos falar 
isso com tudo quanto é prefeito, mas o 
Wanzete, como têm vários e vários outros, é 
uma pessoa que realmente honra o voto que ele 
teve como prefeito.  
 Muito obrigado! 
 Pena que são só cinco minutos.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Obrigado, deputado José 
Esmeraldo.  
 Com a palavra o deputado Bruno Lamas. 
(Pausa) 
 Logo na sequência o deputado Luciano 
Machado, o último deputado inscrito.  
 Deputado Bruno Lamas com a palavra.  
 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 
presidente deputado Erick Musso, senhores 
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deputados e deputadas, servidores da 
Assembleia Legislativa e aqueles que nos 
acompanham pela TV Assembleia de todo o 
estado, todo mundo agitado, presidente Erick, 
nos pronunciamentos hoje. Todo mundo 
acelerado. Isso é bom, o Parlamento tem que 
ser quente.  
 Eu quero usar da fase da Comunicação 
para poder fazer registros importantes no dia de 
hoje, de agendas importantes, de agendas 
propositivas, agendas positivas do Governo do 
Estado, onde o nosso mandato também está 
inserido, para a sociedade capixaba.  
 Começamos o dia com o evento da 
Educação. Hoje foi dia de ir ao Palácio Anchieta 
receber a comunidade escolar, receber 
diretores de escolas.  

O mais legal, o mais importante é 
perceber como o Estado tem conseguido, 
através das suas políticas públicas da Educação, 
chegar ao município, chegar às prefeituras. 
Aluno, na visão desse Governo, é aluno num 
todo, não importa se ele é aluno da rede 
municipal, não importa se ele é aluno da rede 
estadual e, até mesmo, da rede privada. O que 
nós precisamos é cuidar dos nossos alunos, com 
a estrutura física das escolas, com a inclusão 
digital, com a qualificação dos profissionais da 
educação, com a realização de concursos 
públicos.  
 Hoje, além de fortalecer, de citar esses 
sete eixos principais da gestão de Governo, nós 
podemos hoje pela segunda vez receber as 
escolas premiadas e as escolas que serão 
ajudadas, as escolas que tiveram melhor índice 
no Paebes na rede, no seu trabalho, e as escolas 
que precisam melhorar esses índices. Aí se 
constrói uma corrente muito importante na 
educação, uma corrente que envolve o amor, que 
envolve a entrega, que envolve a colaboração. 
Então, é muito importante esse evento de hoje.  

Quero parabenizar as escolas premiadas 
que, inclusive, receberam cinquenta mil reais de 
premiação para serem investidos na escola. 
Também as escolas que agora contarão com este 

apoio. É o segundo ano que esse projeto 
funciona.  
 Em seguida – certamente o deputado 
Luciano Machado fará esse registro, é da Região 

do Caparaó, legítimo representante –, o 
Governo anuncia os investimentos para o 
Caparaó do nosso estado.  

Nós sabemos da potencialidade do 
Caparaó, a sua vocação para o turismo. O 
turismo gera trabalho, gera emprego, gera 
renda, fomenta a economia local.  

Hoje, foi assinada a autorização para a 
licitação de obras de grande volume e impacto e 
de melhoria na vida das pessoas do Caparaó.  
 Para o dia ficar ainda melhor, se Deus 
quiser, às 19h, hoje, estaremos na Serra 
novamente, o governador, com a sua comitiva, 
onde vamos tratar de mobilidade urbana. 

Hoje será a ordem de serviço para a 
construção de ciclovias interligando a região do 
Civit, de Serra Dourada, aquela região da Serra, 
através de ciclovias, que são importantes. 
 Quando fui vereador da cidade da Serra, 
tive inclusive a oportunidade de aprovar uma lei 
denominada Plano Municipal de Ciclovias, onde 
obras públicas novas obrigatoriamente, desde 
aquela época, teriam que ser acompanhadas de 
projetos de execução de ciclovias e as que já 
existem teriam um prazo para adaptação para a 
construção das ciclovias.  
 Nós queremos cidades inteligentes, 
cidades interligadas, cidades onde as pessoas 
possam usar a bicicleta como meio de 
transporte, como esporte, de forma segura.  
 Então, o governador Casagrande, com a 
sua equipe, hoje, na cidade da Serra, que tem 
recebido muitos investimentos na mobilidade 
urbana, nas ampliações e reformas de escolas 
públicas do estado. Poderia citar aqui uma 
dezena de escolas, mas vou citar, por exemplo, 
a Aristóbulo Barbosa Leão, cuja obra está em 
franco desenvolvimento; a obra da escola 
Arlindo, em Carapina; a obra da escola Mestre 
Álvaro, em Eldorado. São entregas importantes. 
Então é um dia de comemoração. 

Faço esse registro, desejo uma boa 
sessão de trabalho para todos nós, e devolvo a 
palavra ao presidente da Casa, o deputado Erick 
Musso.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Obrigado, deputado 
Bruno. 
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Deputado Luciano Machado. 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

Cumprimento toda a Mesa Diretora, deputados 
e deputadas, e todos que nos assistem. 

Participamos, ontem, em Cachoeiro de 
Itapemirim, de um evento muito importante, 
talvez um dos eventos mais importantes para a 
região Sul que participei até hoje, pelo 
significado. Não só pelas obras, em Cachoeiro, 
de infraestrutura, que chegarão a noventa e 
poucos milhões de macrodrenagem e 
microdrenagem nos bairros Nova Brasília, 
Brasileia, Zumbi e Centro. 

A obra é importante porque os 
moradores ali vivem em estado de sofreguidão 
nos momentos de cheias, de enchente, onde 
têm seus lares e suas casas invadidas pelas 
enchentes. Realmente é uma obra muito 
impactante, que o Governo do Estado anunciou 
ontem e celebrou convênio com o município, 
assim como também convênio para reforma, 
ampliação e adequação de unidades escolares. 

Mas, uma coisa mais do que importante, 
que também presenciamos, foi o repasse entre 
emendas de bancada do Governo do Estado, de 
cerca de trinta e cinco milhões para a 
construção do Hospital do Câncer, fazendo com 
que o Hospital do Câncer de Cachoeiro, 
futuramente, seja uma grande referência até 
para o nosso país. Então é uma obra muito 
importante. 

Estava presente lá a deputada federal 
Norma e o não mais deputado, mas presente 
também, Ted Conti, que falaram em nome da 
bancada federal com muita emoção. O Governo 
do Estado, com toda a diretoria - doutor 
Wagner, Eliseu, Jathir Moreira, os médicos 
doutor Bruno Rezende, doutor Pulido, doutora 
Sabina e toda a equipe - do Hospital Evangélico 
presente. Então foi uma manhã muito 
produtiva, onde sentimos verdadeiramente o 
amor das pessoas pelo Espírito Santo, o amor 
das pessoas pela vida, Ferraço. E a gente 
consegue imaginar - porque estamos em um 
momento, saindo de um período de pandemia - 
o Governo podendo anunciar isso em parceria, 
como eu disse, com a bancada federal, com a 
Assembleia Legislativa, com a Prefeitura de 

Cachoeiro, com a Câmara de Vereadores, todos 
juntos e ombreados para vencermos essa etapa 
e entregar à população uma obra tão 
importante. 

Também, hoje, de manhã, participamos, 
no Palácio Anchieta, onde tivemos a presença 
de vários prefeitos... E achei mais bonito porque 
havia prefeitos de muitos municípios que não 
estavam diretamente sendo beneficiados, e isso 
mostrou o sentimento de pertencimento da 
população capixaba em ficar feliz com as obras 
que desenvolvem sustentavelmente o nosso 
estado. Os mais impactados, direto: o prefeito 
de Irupi, Edmilson Meireles; o de Iúna, Romário; 
e o de Ibitirama, o prefeito em exercício Ailton, 
que estava lá, hoje. Empossado ontem ou 
anteontem no município, e já hoje falando em 
nome de Ibitirama. 

Mas é uma obra que liga a BR-262, 
passando por Santa Clara, a São José e Pedra 
Roxa. Vinte quilômetros de asfalto, não é 
deputado Dary, deputado Bruno, deputado 
Quintino, deputado Mameri, que estavam lá 
presentes? E a gente via a alegria de ver o 
Caparaó sendo valorizado. Levar o 
desenvolvimento, levar a BR-262 para dentro da 
região do Caparaó. E eu disse que, no Espírito 
Santo, o Governo do Estado está fazendo um 
asfaltamento paralelo a BR-262, começando em 
Fruteiras, Vargem Alta, indo até Castelo. De 
Castelo a Muniz Freire; de Muniz Freire, o 
projeto já ficando pronto para licitar, a Iúna; e 
agora, também, uma licitação de Iúna a Irupi, 
uma reestruturação daquela malha viária, 
levando até Santa Cruz, na BR-262; e mais essa 
estrada de vinte quilômetros anunciada, hoje, a 
sua licitação. 

Então, obrigado, governador Renato 
Casagrande! Obrigado a todos que confiam no 
Espírito Santo e vêem o Espírito Santo como um 
exemplo em gestão. 

Fica parecendo até que o Espírito Santo 
tem uma máquina de fazer dinheiro, tantas são 
as obras que eram inimagináveis, há três anos, 
de serem realizadas em tão curto espaço de 
tempo, e estamos vendo isso ser concretizado, 
ser uma coisa palpável aos olhos de todos que 
conhecem o nosso estado, conhecem a nossa 
região Sul, conhecem a região do Caparaó. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003000370037003A00540052004100, 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, 06 de maio de 2022 Diário do Poder Legislativo - 141 

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Quero passar a palavra ao 
último orador inscrito, o deputado Marcelo 
Santos, já agradecendo a presença em plenário 
do prefeito de Dores do Rio Preto, o prefeito 
Ninho. Obrigado pela receptividade e por aquele 
rangão bacana, lá, no final de semana. Muito 
brigado!  

Vereadores Gugu, Marinaldo e Toninho, 
e a liderança da região Sebastião, sejam todos 
bem vindos a Assembleia Legislativa! A Casa é 
nossa, a Casa é de vocês! 

Deputado Marcelo Santos. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Obrigado, presidente e colegas deputados. 
Cumprimentar aqui o prefeito Ninho, 

nossos colegas vereadores já citados aqui pelo 
nosso presidente Erick, e dizer que é muito 
bacana poder recebê-los aqui no plenário da 
Assembleia Legislativa, numa sessão ordinária, 
onde temos diversos projetos que foram lidos, 
outros tantos que começarão a ser debatidos 
por agora. Mas, quero aqui, além de 
cumprimentar os colegas deputados, 
cumprimentar o prefeito, os vereadores e as 
lideranças populares, aqueles que estão nos 
assistindo pela TV Assembleia e também pela 
rede social.  

Fazer um registro muito importante: 
temos diversas obras sendo autorizadas pelo 
nosso governador Renato Casagrande; temos 
diversas obras sendo executadas pelo 
Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, 
o DER; temos diversas obras acontecendo no 
Espírito Santo. Mas temos um grave problema, 
chamado licenciamento ambiental. É claro que 
temos que cumprir todas as regras impostas 
pela legislação ambiental, e ninguém aqui está 
sugerindo que seja burlada a regra ambiental, 
ninguém aqui está dizendo que temos que fazer 
supressão de mata, seja ela qual for. Estamos 
dizendo que precisa ser veloz o atendimento do 
Governo, porque quando ele coloca uma 
licitação na rua, quando ele contrata uma 
empresa, ele demonstra, claramente, que é o 
sentimento da população. E aí há uma 

desconexão entre o Governo do Estado, entre 
os órgãos executores e o Iema. 

Imagine vocês que uma obra a ser 
executada numa região aqui do Espírito Santo, 
todo o licenciamento ambiental foi solicitado e 
autorizado, e faltou um, o licenciamento 
socioeconômico. 

Ora, se foi a comunidade que solicitou 
que aquela obra pudesse chegar, o que é que 
seria feito, mais uma vez, para a comunidade 
responder? Falta um bocado de sensibilidade do 
Iema. A muitas obras foram dadas ordem de 
serviço pelo governador Renato Casagrande, e 
muitas delas estão paralisadas porque o órgão 
ambiental não tem a sensibilidade necessária 
para entender que quando o Governo do Estado 
elabora um projeto, coloca o edital na rua, tem 
uma empresa vencedora e ele a contrata e dá a 
ordem de serviço porque a população quer.  

Mas o órgão ambiental está lá curtindo 
ao bel prazer as vontades que ele tem. 

Olha só o que estou dizendo: tem obra a 
que foi dada ordem de serviço, como o valão 
América, em Cariacica, no ano passado, em 
novembro do ano passado, e a obra ainda não 
começou porque falta o tal do licenciamento 
ambiental; tem obra a que foi dada ordem de 
serviço ano passado e que começou 
recentemente; tem obra que podemos dar 
ordem de serviço este ano e que vai demorar 
um bocado ainda para começar porque não tem 
uma sincronia com o órgão ambiental. 

Volto a dizer: não estou pedindo aqui 
que o Estado burle a legislação ambiental. Ela 
está ali para ser cumprida. Mas tem que ter 
um bocado de sensibilidade do Iema, porque 
burocracia nós temos que tentar superar, e é 
isso que um Estado forte, um Estado eficiente 
e competente faz. 

Precisamos dar passos maiores para 
que o Espírito Santo não comemore só o 
dinheiro que tem em caixa. Temos que fazer 
chegar até você, cidadão. A você que mora lá 
em Pedra Menina, em Dores do Rio Preto; a 
você que mora lá em Pedro Canário; a você 
que mora em Cariacica; a você que mora na 
região mais distante do eixo metropolitano. 
Não adianta economizar se o Iema não deixa a 
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gente entregar essa obra para melhorar a vida 
dos capixabas. 

Muito obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Obrigado deputado 
Marcelo Santos. É visível como V. Ex.ª fica com a 
potência, muito mais empolgado quando vê 
galera de Dores do Rio Preto no plenário da 
Assembleia Legislativa. É impressionante! É uma 
energia sobrenatural! Sobrenatural! 

Um abraço a todos de Dores do Rio 
Preto, e Deus abençoe todos vocês! 

Vamos passar, então, à fase da Ordem 
do Dia. Antes, porém, eu vou suspender a 
sessão por cinco minutos, como já temos de 
costume feito, antes da Ordem do Dia, para o 
deputado Renzo Vasconcelos fazer uma 
homenagem, que eu peço ao cerimonialista que 
possa proceder aqui à homenagem. 

 

(A sessão é suspensa às 16h e 
reaberta às 16h05min) 

 

Está reaberta a sessão. 
Passamos à Ordem do Dia.  
Projeto de Lei n.º 09/2019. 
 

(1. Discussão única do Projeto de 
Lei n.º 09/2019) 

 
Deputado Hércules, com a palavra, que 

pediu antes de ser apreciada a sua matéria. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 

– Senhor presidente, na qualidade de autor do 
presente projeto, eu peço adiamento de 
votação. Que possa votar na quarta-feira, se 
possível. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Defiro a solicitação do 
autor. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 

– Na quarta-feira da outra semana.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Na quarta-feira que vem 
volta à pauta. 

Item 2, Projeto de Lei n.º 218/2019.  
 

(2. Discussão única do Projeto de 
Lei n.º 218/2019) 

 
Não há discussão.  
Aprovado com emendas.  
Então, à Comissão de Justiça para 

redação final.  
Deputado Fabrício Gandini. (Pausa) 
Não estando presente, deputado 

Vandinho Leite. (Pausa) 
Não estando presente, da Comissão de 
Justiça...  
Deputado Dary, é da Comissão de 

Justiça? V. Ex.ª é da Comissão de Justiça? Não? 
Deputada Raquel é da Comissão de 

Justiça?  
Deputado Dary é suplente. Deputado 

Dary, então, para redação final do Projeto de Lei 
n.º 218. É a redação final. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG – PSB) – Ainda bem, 
presidente. Eu cheguei aqui na Casa em 2008, 
na suplência e, graças a Deus, Deus tem me 
abençoado de estar nesta Casa até nos dias de 
hoje.  

Convoco a Comissão de Justiça: 
deputado Gandini, deputado Vandinho Leite, 
deputado Emílio Mameri, deputada Raquel 
Lessa... Não. Deputada Janete de Sá, deputado 
Marcos Garcia, deputado Marcelo Santos, 
deputado Rafael Favatto. 

Suplentes: deputado Alexandre 
Xambinho, deputado Hudson Leal, deputado 
Freitas, deputado Marcos Mansur. Deputado 
Marcos Mansur presente. Deputado Luiz Durão. 
Deputada Raquel Lessa presente.  

Senhor presidente, como não há 
quorum, eu poderia pedir... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – O deputado Xambinho 
está aqui.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG – PSB) – Vamos voltar:  
Xambinho, Mansur... 
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Raquel, suplente, está 
aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG – PSB) – E eu. Então, há 
quorum.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deu quorum.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG – PSB) – Há quorum.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Dá quorum.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG – PSB) – É que o Xambinho não 
tinha respondido. Quero agradecer ao deputado 
Xambinho. 

O nosso parecer é pela aprovação, com 
emenda, na Comissão de Justiça pela redação 
final.  

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

votação. (Pausa) 
Como vota, deputada Raquel Lessa? 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PP) – Com o 

relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DARY PAGUNG – PSB) – Com o relator. 

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Pr. Marcos Mansur? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovada a redação final, com emenda, 

na Comissão de Justiça. 
Devolvo à Mesa Diretora. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Aprovada a redação final.  

Em votação. (Pausa) 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 

Item 3, Projeto de Lei n.º 770/2019. 
 
 (3. Discussão única do Projeto de 

Lei n.º 770/2019) 
 
Em votação. (Pausa) 
Os deputados que aprovam... 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 

– Senhor presidente, pela ordem, por gentileza. 
Eu quero, como autor do projeto, quero 

pedir adiamento da votação também. Se 
possível, na quarta-feira da semana que vem. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Está bom.  
Está deferida, então, a solicitação do 

autor. 
Item 4, especial em 2.ª sessão. 

 
(4. Discussão especial, em 2.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 14/2022) 
 

Não havendo deputado inscrito, vai para 
a 3.ª sessão. 

Passamos às Lideranças Partidárias. 
Liderança do PL, Capitão Assumção. 

(Pausa) 
 Não! Assumção, desculpa! É a liderança 
do PSC. É Xambinho. (Pausa) 
 Então, não tendo as lideranças hoje... 
Xambinho, vai falar pelas lideranças? (Pausa)  
 Declinou. 

Então, deputado Capitão Assumção, pela 
liderança do PL. 

 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Vou 
voltar a falar dos nossos taquígrafos, 
profissionais que estão fazendo com que o 
nosso Parlamento funcione na sua plenitude; 
são profissionais de extrema competência e eu 
parabenizo todos vocês! 
 Ontem, segunda-feira, eu subi a esta 
tribuna para denunciar o secretário de saúde, o 
dublê de médico, Nésio Fernandes. O que ele 
fez com profissionais renomados, o que ele fez 
com aquelas médicas chega a beirar o absurdo. 
O senhor Nésio condenou previamente duas 
médicas.  
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Por que ele fez isso? Para jogar a crise na 
Saúde para debaixo do tapete. O colapso na 
Saúde, ele aproveitou como bode expiatório 
duas médicas, que estavam em seus plantões 
como intensivistas! Aproveitou aquele 
momento, a dor de uma família pela perda de 
um adolescente, para responsabilizar as 
médicas. E eu subi a esta tribuna para dizer que 
a responsabilidade única era do gestor da 
Saúde, o secretário de Saúde, dublê de médico, 
senhor Nésio Fernandes. E eu assumi o meu ato 
aqui, porque a gente não brinca com a verdade. 

Daqui a pouco, o presidente da Comissão 
de Proteção à Criança e ao Adolescente já está 
próximo ali embaixo e eu vou ceder um aparte 
para ele, que é o deputado Danilo Bahiense.  

Mas eu vim aqui para falar justamente 
sobre a desumanidade que o senhor Nésio 
Fernandes cometeu contra essas duas 
profissionais da Saúde, duas médicas, para tirar, 
para isentar a responsabilidade ou a 
irresponsabilidade do gestor da Saúde, que foi 
rapidamente aos canais de televisão dizer que 
houve omissão, que houve negligência por parte 
das médicas.  

Elas, senhor Nésio, têm um 
compromisso. Você não sabe nem quem foi 
Hipócrates. Muito pelo contrário, você é um 
hipócrita! Elas têm um juramento de salvar 
vidas e você tentou fazer aquilo de forma 
abrupta, contaminando os meios de 

comunicação, que acreditaram na sua fala. 
Mas nós viemos aqui ontem denunciar esse 
absurdo, porque não houve omissão. A vaga 
disponível para o Himaba, o Hospital Infantil... 

Observem senhores a importância 
disso. Um adolescente vem de Cachoeiro, o 
que já está errado, a omissão da Saúde já 
começou lá, porque o Governo do Estado não 
atendeu na sua plenitude a saúde em 
Cachoeiro, uma cidade com duzentos e vinte 
mil habitantes. Aí vem uma ambulância, leito 
de UTI, com médico dentro, encaminhando 
um adolescente para também ir para um leito 
de UTI. E a vaga, deputado Danilo Bahiense, 
disponível não era para leito de UTI.  E o 
senhor Nésio vem responsabilizar as médicas 
pela incompetência dele?!  

Como tirar o tubo do paciente - ele 
estava entubado - dentro da ambulância de 
UTI? Aí, a médica intensivista – ela era 
intensivista – vai lá, porque o senhor Nésio 
mandou, tira o tubo da criança – desculpa, do 
adolescente – e coloca na enfermaria. É isso 
mesmo, senhor Nésio?  

Quer dizer, está entubado, dentro de 
uma ambulância de UTI, preparado para ir a 
uma Unidade de Terapia Intensiva. Aí, a vaga 
disponível é de enfermaria. Aí, as médicas que 
estudaram para isso, as intensivistas, vão retirar 
o tubo, tirar o adolescente da ambulância de 
UTI e colocar na enfermaria, senhor Nésio? E 
você foi à imprensa e condenou as médicas?! 
Sendo que, no deslocamento, já havia 
acontecido duas paradas cardíacas no 
adolescente.  

Esse médico tem que ser 
responsabilizado por isso. Para mim, é dublê de 
médico.  

O deputado Danilo Bahiense tem o 
aparte aí. Por favor!  

 
O Sr. Delegado Danilo Bahiense – (PL) – 

Muito obrigado, Capitão Assumção.  
Capitão Assumção, como falamos ontem, 

no sábado, pela madrugada, às cinco horas da 
manhã, aproximadamente, recebi uma ligação 
do tio do Kevinn – é um pastor, nosso amigo – 
solicitando, inclusive, que acionássemos a 
Polícia Militar, e nos narrou como estava a 
situação daquele jovem, que foi transferido de 
Cachoeiro para cá. Mas, infelizmente, no 
momento em que ele nos ligou, o Kevinn já 
havia falecido dentro da ambulância, o que é 
lamentável.  

Segundo fomos informados, como V. Ex.ª 
mesmo falou, não havia vaga na UTI. Esse jovem 
ficou quatro horas dentro de uma ambulância, 
sem que tivesse sido atendido, obviamente, 
porque não tinha vaga. Uma irresponsabilidade 
muito grande transferir uma pessoa de 
Cachoeiro para Vitória, para uma vaga de UTI. E 
como é que iria tirar esse rapaz, entubado, de 
dentro de uma ambulância de UTI para colocar 
numa enfermaria?! O que é lamentável.  

Hoje mesmo eu estive conversando com 
o tio dele, conversei ontem, conversei hoje, e a 
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Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente irá tomar todas as providências.  

Como V. Ex.ª também já assinou aqui o 
documento, nós estamos encaminhando aqui 
um ofício ao excelentíssimo senhor presidente 
da OAB, Seccional Espírito Santo, solicitando 
providências, também à doutora Luciana Gomes 
Ferreira de Andrade, procuradora-geral do 
Ministério Público. V. Ex.ª também assinou, com 
os demais membros desta Casa, e também o 
delegado-geral da Polícia Civil, doutor José 
Darcy Arruda.  

Disponibilizamos, inclusive, um 
advogado, doutor Fábio Marçal, para dar todo o 
apoio para que essa situação não venha a 
ocorrer com outras pessoas do estado do 
Espírito Santo. Embora, lamentavelmente, V. 
Ex.ª tem conhecimento, que vários casos têm 
acontecido, mais ou menos nas mesmas 
circunstâncias. Inclusive, na época da pandemia, 
pessoas que morreram por acidentes de trânsito 
e outros tipos de doenças tiveram ali, na 
declaração de óbito, informado que foi covid-
19. Eu intervim em vários casos para modificar a 
declaração. V. Ex.ª, também, eu sei que 
interveio em outros para modificar aquela 
declaração. 

Então, as providências estão sendo 
adotadas, Capitão Assumção, aqui pela nossa 
comissão, da qual sou presidente, e V. Ex.ª meu 
vice-presidente, e todos os membros aqui 
assinaram. Nós temos as assinaturas aqui: 
Danilo Bahiense, presidente; deputado Capitão 
Assumção, vice-presidente; e os membros 
efetivos, deputado Torino Marques, deputado 
Luciano Machado e deputado Carlos Von. 

Muito obrigado, presidente! 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) –  
Obrigado, deputado Danilo Bahiense.  

Um detalhe muito interessante: as 
médicas que, levianamente, o dublê de médico, 
Nésio Fernandes, disse que foram 
irresponsáveis, na verdade, elas foram muito 
responsáveis. Elas estavam no setor de 
emergência, e a vaga que o senhor Nésio... Alô! 
Alô, meios de comunicação do Espírito Santo, 
observem isto: a vaga que o senhor Nésio disse 
que tinha disponível era no pronto socorro. 

Uma vaga de enfermaria! Uma vaga que não era 
para alguém que precisasse de cuidados 
intensivos. Era uma vaga para paciente de baixa 
gravidade. Aí você, secretário Nésio, quer 
responsabilizar as médicas, porque você foi 
inépcio? A responsabilidade é toda sua. O 
controle deveria ser seu. Por isso nós perdemos 
uma vida, importantíssima, desse adolescente. 

Primeiro porque não tem uma saúde 
adequada para um município com duzentos e 
vinte mil habitantes, tendo que alguém que 
necessita de um leito de UTI sair de Cachoeiro e 
vir para Vila Velha ou para Vitória, que seja, e 
chegar aqui com uma falsa verdade, dizendo 
que tem o leito, quando, na verdade, o leito é 
de enfermaria. 

E eu aproveito essa oportunidade que o 
presidente da Comissão de Proteção à Criança e 
ao Adolescente se encontra aqui para solicitar, 
verbalmente, também, que o advogado das 
médicas, o doutor Jovacy Peter Filho, possa 
também comparecer, até mesmo para preservar 
a identidade das médicas, para que ele possa 
relatar tudo que aconteceu com elas, para que a 
verdade venha à tona e não essa mentirada que 
o secretário está fazendo. Isso é muito grave. 

Eu estou falando para vocês, porque, a 
qualquer momento, pode estar acontecendo 
com um familiar seu e você necessitar ou 
alguém da sua família precisar de um leito de 
UTI e falar que tem e chegar lá, não tem. E 
responsabiliza aquele que está se matando, 
perdendo horas de sono, dando o seu melhor de 
profissional; e responsabiliza essas pessoas. Isso 
é uma grande canalhice. Isso é uma falta de 

amor humano. Não existe uma situação dessas. 

Imaginem só a irresponsabilidade de 
um secretário que, ao primeiro passo, já 
chama as emissoras de televisão para mostrar 
e mostra rapidamente, sem o devido processo 
legal, que as médicas estão erradas, porque 
foram omissas, porque foram negligentes. 
Não houve omissão, não houve negligência, 
houve irresponsabilidade. Uma vida foi 
ceifada. E essa responsabilidade e aí, sim, essa 
responsabilidade é única e exclusiva do 
secretário de saúde, o senhor dublê de 
médico Nésio Fernandes. 
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Procurem! Eu já fiz o meu requerimento 
de informação solicitando todas as informações 
desse dia, até mesmo da superlotação nos leitos 
de UTI. Estava superlotado, superlotado não, 
estava lotado. O senhor Nésio queria o quê? 
Que tirasse alguém que estava num leito de UTI, 
tirasse a intubação de um paciente, deixando-o 
morrer e salvasse aquela vida que estava dentro 
de um veículo dotado de equipamentos de UTI, 
de uma ambulância? É isso que o senhor Nésio 
queria? Porque o que ele não deixou claro, eu 
deixo claro agora. 

A vaga que o senhor Nésio está falando 
na televisão, tentando incriminar duas médicas, 
a fala irresponsável desse do dublê de médico, a 
vaga existia, mas era para paciente de baixa 
gravidade. Paciente que não necessitasse de 
cuidados intensivos, de um leito de UTI, isso não 
tinha. Eu já tinha falado ontem e eu venho 
afirmar agora, com tempo disponível para 
desmascarar esse covarde que, infelizmente, 
administra a nossa saúde, alguém que não tem 
a capacidade de compreender a complexidade 
da nossa saúde. 

Se você não tem condição de administrar 
a nossa saúde, senhor Nésio, que peça para sair! 
Coloque alguém qualificado, coloque... Nós 
temos uma gama de profissionais que são tanto 
médicos, quanto administradores, que vão fazer 
um trabalho de excelência para salvar vidas, e 
não para condenar profissionais. O que o senhor 
fez, senhor Nésio Fernandes, foi condenar 
previamente, sem o devido processo legal, duas 
profissionais e, agora, ou melhor, desde ontem, 
eu venho dizendo para o povo capixaba que a 
vaga para UTI nunca existiu; e ele tenta levar 
essa verdade para os meios de comunicações. 
Isso é fake news! As televisões compraram a 
mentira do secretário de Saúde e, agora, desde 
ontem eu estou corrigindo. E eu falo hoje 
novamente: a vaga para UTI nunca existiu! 

Parabéns aos nobres profissionais da 
Saúde! 

Obrigado! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Agora 16h26min, 
passamos para a fase dos Oradores Inscritos. 

Com a palavra o ilustre deputado Sergio 
Majeski. 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Meus 
cumprimentos ao deputado Adilson, que 
preside a sessão neste momento; aos deputados 
que estão presentes aqui no plenário; aos 
funcionários desta Casa; aqueles que nos 
visitam nas galerias e aos que nos assistem pela 
TV Assembleia. 
 Quero, inicialmente, parabenizar os 
nossos queridos taquígrafos, as nossas 
taquígrafas, que fazem um trabalho de 
excelência aqui no nosso parlamento, e que são, 
com certeza, além de muito competentes, os 
mais simpáticos taquígrafos também que temos.  

Hoje também gostaria de registrar aqui, 
os vinte e cinco anos da Apae de Brejetuba. As 
Apaes aqui, eu tenho dito, assim como as 
Pestalozzis, as Apaes fazem um trabalho 
excelente em todos os municípios onde se 
situam. E a Apae de Brejetuba agora, 
comemorando vinte e cinco anos da sua 
fundação, oferece um serviço de excelência lá 
no município de Brejetuba, para as pessoas com 
deficiência, assim como para as suas famílias. 
Então, parabenizo toda a direção, os 
profissionais da Apae de Brejetuba, assim como 
os voluntários também. Parabéns a todos. 
Sucesso e podem continuar contando com o 
nosso apoio também! 

Bom, hoje, deputado Adilson, além do 
Dia do Taquígrafo, o Dia Mundial da Liberdade 
de Imprensa, hoje também é considerado o Dia 
do Parlamento. Desde 1975, por lei, foi criado o 
Dia do Parlamento. Às vezes, a própria 
sociedade se confunde, quando a gente usa o 
termo parlamento, parlamentares. Sabemos 
que a democracia brasileira está baseada ou ela 
é organizada dentro da chamada tripartição de 
poderes, o Poder Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. Então, quando falamos de 
Parlamento, obviamente, estamos nos referindo 
ao Poder Legislativo.  

Como o Brasil é uma federação, nós 
temos parlamentos nos três níveis 
administrativos. Nós temos o parlamento 
federal, que é o Congresso Nacional, dividido 
em duas Casas de Leis, o Senado e a Câmara 
Federal. Por isso se diz que o Poder Legislativo 
federal brasileiro é bicameral, ele tem duas 
câmaras, ou seja, o Senado e a Câmara Federal, 
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representada então, obviamente, pelos 
senadores e deputados federais; nos estados, as 
Assembleias Legislativas, são os parlamentos 
estaduais, e obviamente, os parlamentares 
estaduais, somos nós, deputados estaduais; e os 
municípios têm o parlamento municipal, que 
são as câmaras de vereadores, obviamente, ali 
representadas pelos vereadores dos municípios.  

O parlamento, principalmente a partir da 
Constituição de 1988, passou a ter uma 
importância muito grande. Agora, é uma pena 
que uma boa parte da população brasileira não 
entenda a real importância do parlamento. E 
para comprovar isso que eu estou falando, nós 
estamos num ano de eleição. E aí você que me 
assiste pela TV Assembleia pode observar isso a 
cada ano de eleição, seja municipal ou em 
eleições gerais, como teremos este ano, a 
população se preocupa muito mais em quem ela 
vai eleger para presidente, para governador ou 
para prefeito do que se preocupa com quem ela 
elegerá para senador, para deputado federal, 
para deputado estadual ou para vereador. A 
preocupação deveria ser equivalente, ela 
deveria ser a mesma. Talvez ela devesse se 
preocupar muito mais com quem ela vai eleger 
para deputado estadual, deputado federal, 
senador e vereador do que com quem ela vai 
eleger para presidente, governador ou prefeito.  

Eu dizia muito na sala de aula, porque, 
Doutor Hércules, assim, eu sou professor de 
Geografia, então, quando a gente, dando aula 
de Geografia do Brasil, chegava à parte de 
divisão política administrativa do Brasil, eu 
pegava algumas aulas para explicar, 
detalhadamente, aos meus alunos como era a 
estrutura de poder no Brasil, como era o 
sistema do Judiciário, como é que funcionava o 
Legislativo, o Executivo, enfim.  

E sempre dizia para os meus alunos 
assim: Olha só, se você eleger, às vezes, um 
governador que não é muito bom, que não é 
muito competente, mas se você tiver uma 
Assembleia Legislativa boa, o Governo é capaz 
de funcionar, porque a Assembleia Legislativa 
composta, então, por um número de deputados 
competentes, vai fazer o Governo funcionar. O 
inverso disso é mais difícil. Se você eleger um 
governador muito competente, mas uma 

Assembleia Legislativa ruim, a situação de 
governança vai ficar complicada. A mesma coisa 
em nível federal e nos municípios também.  

Por isso, a população deveria ter uma 
preocupação muito grande com quem ela elege 
como parlamentar. E hoje, no Dia do 
Parlamento, talvez seria uma boa hora de você 
pesquisar um pouco mais sobre o que é que 
fazem os parlamentares, quais são as 
obrigações, que competências eles devem ter. 
Isso é fundamental.  

Então, este ano, mais uma vez, Doutor 
Hércules, nós vamos ver a população muito 
mais preocupada com quem ela vai eleger para 
presidente do que quem ela vai eleger para 
deputado federal e senador; muito mais 
preocupada com quem ela vai eleger para 
governador do que quem ela vai eleger para 
deputado estadual. E, quando chegam as 
eleições municipais, é a mesma coisa, a 
população fica muito mais preocupada com 
quem vai ser o prefeito do que quem serão os 
vereadores.  

Não dá para dizer, numa tripartição de 
poderes como existe no Brasil, não existe poder 
mais importante do que o outro. O Judiciário 
não é mais importante do que o Legislativo, 
nem o Legislativo mais importante que o 
Judiciário, nem o Executivo mais importante do 
que o Legislativo e vice-versa. Os poderes são 
harmônicos e independentes e não existe o 
mais importante do que o outro. 

E, pelo Parlamento passam decisões 
extremamente importantes. Por exemplo, não 
há nada mais importante do que o orçamento 
do Estado. Como o Governo vai gastar o seu 
dinheiro, onde vai gastar, de que forma vai 
gastar. E, quem aprova o orçamento? É a 
Assembleia Legislativa, é a Câmara Municipal, é 
o Congresso Nacional. Quando o orçamento 
chega às Assembleias ou ao Congresso Nacional, 
os deputados podem mudar tudo no 
orçamento, se quiserem, mas isso normalmente 
não acontece.  

Então, deputado Danilo, o que a gente 
observa no Brasil, muitas vezes, não é só uma 
falta de importância que a sociedade dá aos 
Parlamentos, seja em nível federal, estadual ou 
municipal, mas eu sinto, muitas vezes, que os 
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próprios membros dos parlamentos não 
valorizam a importância e o poder que tem se 
submetendo, muitas vezes, a outro poder, 
sobretudo ao Executivo.  

Então, é muito comum, tanto em nível 
federal quanto nos municípios, nos estados, que 
se forma uma base aliada do governador ou do 
presidente ou do prefeito. E aí, o Parlamento, 
muitas vezes, passa a funcionar como se fosse 
um anexo do Poder Executivo, aprovando ou 
desaprovando tudo aquilo que o Executivo quer 
que seja aprovado ou que não seja aprovado.  

Não há mal nenhum que um Governo 
tenha uma base aliada. Isso pode ser muito 
importante para a governança, mas, ao mesmo 
tempo, os parlamentares precisam colocar, 
acima de qualquer coisa, qual é o juramento 
que fizeram quando tomam posse: que é o de 
cumprir a Constituição de acordo com as 
prerrogativas constitucionais da sua função. Na 
verdade, ninguém se elege em primeiro plano 
para ser base aliada ou para ser oposição. 
Então, assim, ninguém elege uma pessoa assim: 
Olha, eu vou te eleger, porque eu quero que 
você seja base aliada do Governo, ou eu vou te 
eleger, porque eu quero que você seja oposição 
do Governo. As pessoas elegem um 
parlamentar, seja ele estadual, federal ou 
municipal para ele executar a sua função dentro 
daquilo que são as suas prerrogativas 
constitucionais.  

Então é muito importante que a 
população entenda... porque, assim, no 
imaginário... Quando a gente diz assim... Se você 
perguntar a boa parte da população qual é a 
função de um senador e qual é a função de um 
deputado federal, o que diferencia o Senado da 
Câmara Federal? O que é a função de um 
deputado estadual? Quais são as prerrogativas 
de um vereador? Uma boa parte da população 
não sabe efetivamente enumerar e explicar isso. 
Claro que, muitas vezes, as pessoas vão dizer: 
bom, como o Parlamento é o Legislativo, então 
a função é fazer leis, modificar leis, e etc.. Mas 
não é só isso, é fiscalizar, é representar. Existe 
uma série de outras funções.  

Então, muitas vezes, também a 
frustração da população em relação ao trabalho 
dos parlamentares, ela vem do fato de que uma 

parte da população não consegue entender qual 
efetivamente é o trabalho do parlamentar. E 
uma parte também não consegue entender, 
deputado Hércules, como funciona a tramitação 
daquelas coisas, sejam leis, projetos, etc., que 
ocorrem nos parlamentos.  

Mas o senhor gostaria de um aparte?  
 

O Sr. Doutor Hércules – (PATRIOTA) – 
Senador. Oh! Senador não, desculpa. Deputado 
federal. Não, deputado estadual. Na verdade, o 
deputado Sergio Majeski pode escolher senador 
ou deputado federal.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Quem 
sabe! Muito obrigado.  

 

O Sr. Doutor Hércules – (PATRIOTA) – 
Pode escolher o que ele quiser que, com 
certeza, nós estaremos muito bem 
representados em Brasília.  

Eu quero lembrar ao deputado também, 
que deu mais uma aula sobre o orçamento, que 
é um momento tão importante da nossa 
atuação no Legislativo, começando dos 
vereadores. Começa ainda na LDO, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, que mostra, que 
determina as políticas que serão desenvolvidas 
no ano seguinte e que, em cima da LDO, nós 
vamos fazer o orçamento; aliás, o Estado vai 
fazer, e nos casos dos municípios também irão 
fazer.  

Mas é importante a gente conhecer 
melhor a LDO e o orçamento também. Nosso 
papel é esse, é fiscalizar. Infelizmente a LDO, 
principalmente, é muito esquecida.  

Obrigado, senador... Oh! Deputado 
Majeski. Obrigado. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Muito 
obrigado, Doutor Hércules. Verdade, Doutor 
Hércules. A população, como os americanos 
dizem: se você quiser entender alguma coisa, 
siga o dinheiro. Então seria fundamental que a 
população entendesse como é que se dá a LDO, 
como é que funciona a LOA.  

Muito obrigado pela paciência, deputado 
Adilson.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Com a palavra o deputado 
Torino Marques.  
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O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Boa 
tarde, senhoras e senhores. Agora são quatro 
horas e trinta e oito minutos.  

Quero agradecer a Deus por mais um dia 
de vida. Obrigado a todos que nos assistem 
neste momento, você que está em casa 
assistindo à TV Assembleia; você que está 
assistindo também na internet, Delegado Danilo 
Bahiense, Capitão Assumção, Sergio Majeski, 
Doutor Hércules, José Esmeraldo, que estão 
ainda aqui na plenária da Assembleia Legislativa; 
claro, também todos os servidores desta Casa 
de Leis. E a presença de Deus no meu glorioso e 
amado Espírito Santo.  

No último domingo, senhoras e 
senhores, Dia do Trabalho, dia 1.º de maio, mais 
uma vez o povo foi para as ruas em uma clara 
demonstração dos valores que são defendidos 
por nossa sociedade e que há tempos foram 
perdidos. Mas tenho certeza que nós 
retomaremos; retornaremos também para mais 
pautas com o povo nas ruas: o respeito à 
família, a defesa do trabalho, da valorização da 
vida do homem de bem e especialmente do zelo 
– zelo -, e respeito à coisa pública.  

Somos condôminos de um país que, 
infelizmente, nas mãos de poucos, é depredado 
e também roubado. Parece que aquele que faz 
um mau uso da coisa pública sempre se dá bem, 
sempre sai de boa, né? Vide as condenações da 
Lava-Jato sendo anuladas na Suprema Corte do 
nosso Brasil, enfim.  

Saindo um pouco desse cenário 
tenebroso nacional e vindo aqui para a nossa 
terra, nessa caminhada, caros colegas, durante a 
passeata de 1.º de maio, mais uma vez, 
atravessei a Terceira Ponte, um dos cartões 
postais do meu, do nosso glorioso estado. E digo 
uma coisa, que bom que fiz isso. Farei sempre 
pela liberdade das pessoas.  

De carro, a gente consegue se distrair 
um pouco com as belas paisagens, com a bela 
vista que o Espírito Santo tem. Mas a pé foi 
possível ver muito mais do que isso. O descaso e 
a precariedade na manutenção da Terceira 
Ponte.  

Estou falando aqui de uma ponte de 
pouco mais de três quilômetros de extensão, 
em que pagamos muito caro o pedágio para 

atravessar. A cada metro, a gente encontra 
concreto descascando, ferragens à mostra e 
com ferrugens. Dá medo. Um descaso que não 
condiz com os valores recebidos diariamente 
pela RodoSol para fazer a manutenção 
preventiva da ponte. E esta vistoria foi feita por 
milhares de pessoas que reclamaram, Capitão 
Assumção, e muito, da mesma coisa.  

Queria pedir à Fabiana que colocasse 
para mim o valor que se paga hoje. Depois a 
gente coloca esse valor, Fabiana. Vamos passar 
o vídeo para as pessoas que nos assistem agora 
do descaso com a coisa pública.  

Prestem atenção.  
 

(É exibido o vídeo) 
 

Esse é o descaso com o dinheiro do 
povo.  

Agora, prestem atenção. Está no Portal 
da Transparência da RodoSol, está lá o valor, 
pode mostrar o valor que a gente paga no 
pedágio da Terceira Ponte.  

Capitão Assumção, gostaria de falar?  
 
O Sr. Capitão Assumção – (PL) – Sim, 

depois, um aparte. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Darei 

um aparte ao senhor, sim.  
No Portal Transparência está lá o valor. 

Dois e quarenta, você paga. Porque é um e vinte 
para ir e um e vinte para voltar. Está liberado 
um e vinte a ida, mas na volta você tem que 
pagar os dois e quarenta, que vale um e vinte 
para ir e um e vinte para voltar.  

No Portal da Transparência da Terceira 
Ponte, da RodoSol, nós temos aqui:  De 2021, a 
quantidade de carros que passam: dezoito 
milhões, trezentos e trinta e cinco mil, 
quatrocentos e dezoito veículos. Isso no 
semestre. O que dá o valor de setenta e um 
milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e 
sessenta e seis reais e quarenta centavos.  

No ano, senhoras e senhores, trinta e 
seis milhões de veículos, seiscentos e setenta 
mil, oitocentos e trinta e seis, o que dá em 
dinheiro, espécie que entra no caixa, cento e 
quarenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e 
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quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e 
quarenta centavos. Está no Portal 
Transparência, da RodoSol.  

Lembrando, mais uma vez, o valor que se 
paga, dois e quarenta de Vitória a Vila Velha, 
para passar na Terceira Ponte. E no pedágio de 
Guarapari, você paga dez reais e quarenta 
centavos.  

Olha pessoal, o nosso dinheiro está indo 
para a RodoSol, que não está fazendo a 
contrapartida. É um fato muito grave, pois é 
enriquecimento sem causa. A partir do 
momento em que uma concessionária vence 
uma licitação e se torna a executora de um 
contrato desse valor, desse tipo, ela deve agir 
com todo o zelo e cuidado da coisa pública. Ela 
administra. Não é dona da ponte, fazendo ou 
deixando de fazer o que bem quiser. 

Quero lembrar mais uma vez, diante 
desse descaso com a coisa pública e dos 
milhões, milhões que ela recebe, no meu dever 
como parlamentar, eu protocolei um 
requerimento de informação para a Agência de 
Regulação de Serviços Públicos, a ARSP, nos 
apresentar os dados sobre manutenções 
realizadas pela RodoSol e também sobre 
descumprimentos contratuais que possam ter 
acontecido. 

Protocolei também uma denúncia junto 
ao Ministério Público para abrir as investigações 
necessárias sobre a malversação do dinheiro 
público investido na RodoSol. Se houver 
irregularidade, tenho certeza de que o 
Ministério Público agirá imediatamente contra 
esse descaso. 

A função de nós parlamentares exige 
esse tipo de posicionamento, sim. Somos eleitos 
não só para legislar, mas para, especialmente, 
termos coragem de fiscalizar a gestão pública. O 
que tiver de instrumentos para tomar 
providências, eu tomarei. 

Convido você, você, cidadão de bem, que 
nos assiste e nos acompanha todos os dias, 
conte, sim, com esta Casa de Leis para ouvir as 
demandas e denúncias; coloque, sim, a boca no 
trombone e envie suas denúncias.  

Viu algo errado? Denuncie. Está faltando 
algo no seu município, na sua comunidade? 
Denuncie também.  

O gestor público foi eleito para 
administrar em favor de vocês e nós iremos 
fiscalizar e cobrar isso, com certeza, sem 
medinho, seja na saúde, na educação, na 
segurança pública, enfim, tudo o que deveria ser 
feito, mas está sendo ignorado pelo governador 
Renato Casagrande, nós vamos estar de olho 
sempre. 

 Capitão Assumção, com a palavra. 
 

O Sr. Capitão Assumção – (PL) - 
Deputado Torino Marques, quero lhe 
parabenizar por essa denúncia e também 
acrescentar, provavelmente V. Ex.ª deve ter 
percebido que, ao deslocamento, existem 
algumas placas escondendo ali as perfurações 
que as duas empresas estão fazendo, no intuito 
de entregar rapidamente uma obra que, ao 
tempo, a gente vai perceber que é uma grande 
fraude, aquela ciclovia. 

Aquelas perfurações ali podem estar 
atingindo estruturas valiosas da ponte que, ao 
futuro, podem causar até morte para quem está 
passando ali. Então aquilo ali está sendo feito 
sem critério. 

Eu lembrei agora, quando V. Ex.ª postou 
aquelas imagens ali, que ao longo da Terceira 
Ponte, existem aquelas perfurações que as 
empresas estão colocando placas de metal, não 
sei, para temporariamente dizer que está tudo 
sendo feito bem reforçado, mas não é. É uma 
avaria na construção original da Terceira Ponte 
e isso é grave. 

 

O SR. TORINO MARQUES - (PTB) - Isso é 
grave. Obrigado ao senhor! 

Capitão Assumção e público que nos 
assiste, só para lembrar, a Avenida Leitão da 
Silva começou no primeiro Governo de Renato 
Casagrande. Ela durou quase seis anos para ser 
feita. Uma reta também, com pouco mais de 
três quilômetros. 

Agora uma reta, ou não, uma curva, 
porque a ponte faz uma curva, suspensa no ar. 
Você acha que essa ciclovia vai sair em menos 
de seis anos? Fica a minha pergunta aqui e a 
minha indignação. 

Se na Leitão da Silva durou quase seis 
anos, imagine uma ciclovia sendo feita nas 
alturas. Fica a minha pergunta. 
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Povo, estamos de olho, assim como 
vocês. 

Muito obrigado, senhor presente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PDT) – Com a palavra o deputado 
Capitão Assumção. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – O 

governador Casagrande é um artista. Ele é um 
artista mesmo, para não dizer que ele é um 
magistral artista.  

Nada, até agora, consegue chegar nele 
porque ele coloca sempre a sua tropa de 
choque para lhe blindar, para lhe proteger.  
 Pior do que isso, ele usa a sua trupe de 
serviços advocatícios para fazer com que o 
deputado que venha a subir a esta tribuna, que 
tem a imunidade material, que tem o seu 
vínculo de parlamentar ligado ao art. 53 da 
Constituição Federal, usa esses advogados, que, 
para mim não são advogados, são 
pseudoadvogados, para representar contra o 
parlamentar que sobe à tribuna para oferecer 
denúncias, que são, na maior parte das vezes, 
denúncias graves, como diversas coisas já 
aconteceram com o deputado Danilo, deputado 
Torino, deputado Carlos Von, deputado Capitão 
Assumção.  
 Dois anos de pandemia e só não se 
limpou mais os cofres públicos porque nós 
fiscalizamos. Só na saúde nós conseguimos 
poupar milhões de reais, porque nós estávamos 
em cima. Não sei se vocês lembram quando a 
turma do senhor Renato Casagrande foi ávida 
para poder alocar as famigeradas tendas que 
iriam ficar fazendo a proteção daqueles que 

iriam transitar por um determinado espaço. E 
nós fomos em cima. Talvez nós fomos em 
cima rápido demais, no intuito de fiscalizar, 
que ele rapidamente viu que iria sobrar para 
ele, tirou aquela compra superfaturada e 
voltou a uns preços mais ou menos módicos, 
usando a fuga que naquele momento se 
estabeleceu.  

Aí, não somente no Espírito Santo, mas 
em todo o Brasil, os governadores 
literalmente lavaram a égua, como fala lá o 

nosso povo de Ecoporanga, e pôde-se fazer a 
farra das compras ao deus-dará. Não foi ao 
deus-dará, porque nós estávamos fiscalizando.  
 A gente não tem medo também de 
processo. Agora, a gente só acha errado quem 
está fazendo isso, porque quem está aqui na 
tribuna representa o povo. Se é para eu ficar 
caladinho, obedecendo ao governador, é melhor 
que eu vá para casa ficar assistindo à TV 
Assembleia da minha casa. Mas eu estou aqui 
para representar o povo. Eu não estou aqui para 
fazer graça para o governador.  
 Não tem problema, eu não tenho medo 
de processo. Não tenho medo de processo! Até 
curso de leão eu já tive. Não tenho problema 
nenhum. Recebo no meu gabinete quem vai lá, 
o profissional que é o oficial de Justiça: Olha, 
tem aqui o secretário de não sei... Está aqui.  Eu 
assino aqui, sem problema nenhum. Vou lá à 
Justiça comprovar o que eu falo aqui, primeiro, 
porque é verdade; segundo, porque estou aqui 
imbuído de um poder que compete ao 
parlamentar, aquele que fala representando o 
povo.  
 O povo não votou em mim para eu ficar 
calado. O povo não votou em mim para eu 
poder ficar bajulando ninguém. Eu não estou 
aqui para bajular ninguém, eu estou aqui para 
fiscalizar. As minhas contas estão na internet. Só 
buscar e entrar no site da Ales. Ali tem toda a 
minha produção. Se vocês observarem, se 
alguém quiser olhar a minha rede lá, a maior 
parte dela é fiscalizando qualquer compra do 
Governo Estadual, porque eu não confio em 
Governo socialista.  
 Como eu vou confiar num Governo, num 
govenador que vai para um evento político e, ao 
iniciar esse evento político, o cidadão se 
levanta, e eu acho que ele vai se levantar para 
cantar o Hino Nacional Brasileiro, e o 
governador vai cantar a Internacional Socialista, 
que prega a ditadura do proletariado? Como 
pode isso? Não é o Hino Nacional, governador? 
Como é que vou acreditar num cidadão desses?  
 Como eu vou acreditar em um cidadão 
que coloca um dublê de médico para ser 
responsável pela Saúde e que, num dos muitos 
casos graves de colapso da saúde, o senhor 
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secretário vai culpar duas médicas? Como vai 
ser isso, governador? 
 Eu queria, senhores deputados que estão 
aqui presentes, que o governador fizesse a 
mesma coisa que o presidente Jair Messias 
Bolsonaro faz. A gente usa no quartel... 

Eu estou aqui diante de deputados 
ilustres como o Engenheiro José Esmeraldo, 
uma pessoa que eu respeito profundamente. Se 
eu não respeitar, minha mãe bate em mim, 
porque ela é apaixonada por ele. 
 Me diga uma coisa, como...? 

Eu queria que o governador fizesse como 
o presidente faz. Lá no Exército, deputado José 
Esmeraldo, a gente chama de inopinada. Eu era 
recruta do Exército. Então, o sargento vai dar 
uma inopinada, quer dizer o seguinte: ele vai 
chegar rapidamente a um local onde alguém 
não imagina que vai chegar o superior.  
 Eu queria que o governador desse uma 
inopinada, por exemplo, numa feira no meio de 
semana e andasse no meio da multidão para ele 
saber a temperatura, como é que está o clima.  
 Qualquer um desses deputados que 
estão presentes aqui, Doutor Hércules, doutor 
Danilo, Torino, deputado Adilson, que está 
presidindo, o próprio Engenheiro José 
Esmeraldo, que nunca correu do povo, muito 
pelo contrário, toda vez que ele se apresenta 
aqui, ele está apresentando o trabalho dele 
junto à comunidade.  

Eu queria que ele fizesse isso junto ao 
povo. Ele foge do povo porque ele sabe que, 
durante esse período que ele tentou matar o 
comércio, o povo está indignado com ele. 

Mais ainda porque o capixaba é 
conservador e o capixaba observou o que ele fez 
lá em Brasília naquele evento de 
socialistas/comunistas, estando ao lado de Lula. 
Ele estava ao lado de Lula. Ele parabenizou Lula 
e, quando a turma esquerdopata gritou Fora 
Bozo!, ele levantou e aplaudiu.  

Ele é um estadista. Ele representa todos 
os habitantes do Espírito Santo. Quando você é 
eleito, governador, você é eleito para todo 
mundo. Naquele momento você foi um 
militante. Não pode. Um militante não pode 
estar governando, não. Você tem que governar 

para todos os capixabas. Que se portasse 
naquele momento como militante.  

Então, esse é o tipo de Governo com que 
nós temos que conviver até o final deste ano e 
aí nós vamos aprender. Nós já aprendemos, 
aprendemos que essa tragédia não pode se 
repetir no Espírito Santo.  

Aprendemos também quando nós 
colocamos acreditando que a gente ia colocar 
um conservador lá no Senado Federal e votamos 
no senador... (Pausa) 

Eu não sei o nome. Contarato! Votamos 
no senador Contarato. E o que o homem fez? 
Foi para o partido das trevas. É isso mesmo, 
senador. Você se elege com os votos dos 
conservadores. Senador Contarato, seu 
irresponsável, você vai voltar a pedir voto para 
senador. Você tem cinco anos pela frente ainda. 
Vai tomar uma surra agora, nas eleições para 
governador. Você tem um teto, petista vai votar 
em você mesmo, e merece mesmo. Mas depois 
vai pedir voto para senador. Eu quero que você 
tenha vergonha na cara e venha pedir voto para 
os conservadores. Senador Contarato, você que 
gosta de processar os outros por falas e 
opiniões, o capixaba é conservador, você 
enganou o povo capixaba.  

O governador enganou o povo capixaba 
e agora vai sofrer uma decepção, uma grande 
decepção nas urnas. Muito obrigado, 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Com a palavra o deputado 
Doutor Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 

– Acabei de falar agora para a comunidade 
surda, dando boa tarde a todos. E agora a Eliana 
está transmitindo para a comunidade surda a 
nossa fala. 

Quero registrar, mais uma vez, que hoje 
é Dia dos Taquígrafos. Já estive lá com eles e 
eles vieram aqui fora também e fizeram uma 
festa bonita! E, mais uma vez, elogiar esse 
trabalho importante, esse tipo de atividade e 
profissão que, além de ser uma profissão, é uma 
arte muito importante também. Os taquígrafos 
são verdadeiros artistas porque registram a 
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nossa fala na velocidade que falamos, daí o 
motivo importante de a gente falar mais 
devagar para que eles possam fazer aqueles 
sinais que correspondem às palavras. 

Ontem, falei alguma coisa sobre o 
ocorrido no Hospital Infantil e Materno Alzir 
Bernardino Alves, o Himaba, lá de Soteco, em 
Vila Velha; e não quero mais. O que eu tinha 
que falar ontem, já falei; e hoje, de manhã, na 
Comissão de Saúde, também. 

Fui ao hospital, ontem, de manhã. Não vi 
outros indo ao hospital – se foram, não 
registraram, pelo menos aqui –, mas fui lá, 
conversei com a direção do hospital, com a 
comissão de ética, e conversei também por 
telefone com o CRM para, naturalmente, 
aguardar os acontecimentos, o desfecho desse 
lamentável caso da morte do Kevinn. 

Não estamos buscando e não vai 
aparecer, de forma alguma, quem tem razão. 
Ninguém tem razão de perder uma vida; de uma 
criança! Ninguém! Ninguém! Imagina se fosse o 
seu filho ou se fosse alguém da sua família, 
como você estaria aqui. 

Também não quero, mais uma vez, 
dizer... Não vou acusar ninguém e não vou 
defender, também. Acho que quem deveria 
defender, se fosse o caso, de algumas acusações 
aqui, seria a Liderança do Governo, seriam os 
filiados do partido do governador. Mas, 
infelizmente, não tenho visto isso aqui. 
Problema do governador. 

Já assisti, em Vila Velha, no último 
mandato de vereador, um vereador que sempre 
denunciava o prefeito Max Filho, e o prefeito 
Max Filho achava que aquilo era conversa de 
vereador; e já respondeu isso para mim. Falei: 
prefeito, você precisa botar sua liderança para 
falar sobre o seu trabalho, defender seu 
Governo. E ele: Ah, isso é conversa de vereador. 

Então eu acho que tem gente do 
Governo também que não está dando 
importância às denúncias que são feitas aqui. É 
preciso que haja o contraditório, não é? Porque, 
se não... Quem cala consente. A primeira coisa é 
essa: quem cala, consente. 

O Capitão Assumção vai falar, o 
deputado Danilo vai falar, o Torino vai falar, o 
Carlos Von vai falar, e não tem o contraditório. 

Tem gente que gosta muito das benesses 
do Governo. Mas, na verdade, defender aquilo 
que ele acha que está certo, está faltando, 
realmente, nesta Casa de Leis. 

Mas a Comissão de Saúde, hoje, já 
aprovou a vinda à Assembleia, na Comissão de 
Saúde, também um representante da comissão 
de ética do hospital, para falar sobre esse 
evento lamentável da morte do Kevinn. 

Quero falar, mais uma vez, sobre a 
dengue. Falei mais cedo, aqui, que estamos 
numa situação muito difícil. Lembraram muito 
da covid-19 e esqueceram a dengue. Então é 
preciso que a gente continue e recomece a 
preocupação com a dengue, que está matando 
muita gente, deixando muita gente doente, 
muita gente acamada, sem poder trabalhar, 
desenvolver seu trabalho. Então, temos que 
prestar atenção na questão do nosso quintal, da 
nossa casa, da nossa rua. Enfim, é preciso que a 
gente tenha bastante atenção com relação à 
dengue. 

Hoje a Comissão de Saúde recebeu Édina 
e Sheila, do Detran, que vieram falar, a meu 
convite, sobre o Maio Amarelo. 

É uma campanha que ajudo, todos os 
anos, e é para falar sobre prevenção de 
acidentes. Então foi falado: por que amarelo? 
Amarelo, porque amarelo é uma cor que chama 
atenção; é uma cor que até de noite você 
enxerga melhor. As faixas, as placas, são 
amarelas por essa razão. 

E conversando, há muito tempo, muitos 
anos atrás - eu era vereador em Cachoeiro, 
vereador voluntário, vereador sem salário; era 
voluntário -, com o senhor Camilo Cola, um dos 
homens mais inteligentes que já conheci, 
perguntei: Senhor Camilo, por que os seus 
ônibus da Itapemirim são todos amarelos? –Ah, 
é porque a Mercedes Benz fez uma pesquisa na 
Alemanha e viu que os veículos amarelos são 
mais vistos à noite, especialmente - de dia não 
tem dúvida, de dia são mais vistos - do que as 
outras cores.  

Outra pergunta que fiz para ele: senhor 
Camilo... 

Naquele tempo a viação Itapemirim 
estava muito bem e, infelizmente, depois, briga 
de herdeiro, da Ana Maria, filha dele, filha 
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adotiva, e isso é realmente lamentável, a 
empresa começou a declinar, chegando ao 
ponto que chegou, lamentavelmente. 

Perguntei por que, deputado Danilo 
Bahiense, os faróis andam acessos de dia. 
Também por orientação da Alemanha os faróis 
andam acesos de dia. 

Lembro-me muito bem quando, ainda 
estudante de Medicina, dava plantão em 
Cachoeiro, e naquele tempo, mais de quarenta 
anos isso, eu já usava cinto de segurança na 
estrada, sem ter a obrigação de usar. Não era 
lei, não era obrigatório usar, mas eu usava cinto 
de segurança, porque sou médico do trabalho, 
também, e temos que ter prevenção de 
acidentes. Então, estudei isso e vi que é 
importante. E fazia isso! Não era obrigatório o 
cinto de segurança, e eu usava o cinto de 
segurança. 

Você observa, hoje, nos grandes 
acidentes de veículos, que quem sofre mais é o 
passageiro do banco traseiro porque 
dificilmente passageiro do banco de trás usa o 
cinto de segurança. Mas é preciso que use, sim. 
O da frente sempre está mais protegido porque 
usa sempre o cinto de segurança, e o detrás, às 
vezes, por burlar a própria lei, pensando que 
está fazendo uma grande coisa, e está fazendo 
realmente um mal muito grande a ele próprio. 

Então, presidente, quero só fazer esse 
registro, hoje, e dizer que parabenizo mais uma 
vez os nossos taquígrafos. 

Saúde, saúde, saúde! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Com a palavra o deputado 
Freitas. (Pausa) 

Com a palavra o deputado Engenheiro 
José Esmeraldo. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(PDT) – Quero saudar aqui o nosso presidente 
interino Adilson Espindula, brilhante deputado. 
Saudar os nossos deputados que ainda se 
encontram nesta Casa de Leis: o nosso querido 
amigo Torino Marques; o nosso brilhante 
Delegado Bahiense; saudar também o Doutor 
Hércules, que ainda se encontra. São cinco 
deputados que se encontram aqui neste 

sodalício, neste plenário tão importante para 
aqueles que estão em suas casas assistindo e 
tirando suas conclusões para o futuro próximo. 

Quero, aqui, também, fazer uma 
saudação especial a essa categoria de servidores 
– servidores e servidoras, homens e mulheres 
tão importantes para o desenvolvimento dos 
trabalhos nesta Casa de Leis. Taquígrafos, 
taquígrafas, nossos parabéns porque hoje é o 
dia de vocês. Se não fossem vocês, com certeza, 
nós estaríamos falando para inglês ver. 
 Senhor presidente, senhores deputados 
e deputadas, público que nos assiste através da 
TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 
3.2, internautas do site da Assembleia e do 
canal do YouTube, boa tarde!  
 Hoje, como sempre faço, trago uma 
excelente notícia para a população da região de 
Porto de Cariacica, também chamada Região 9. 
Eu estudei em Porto de Cariacica, no Grupo 
Escolar Eulália Moreira. 
 O sonho dos moradores e de toda a 
comunidade da Região 9, pela construção da 
quadra poliesportiva e a reforma das 
dependências da Escola Estadual Rosa Maria 
Reis. Repito: Rosa Maria Reis, que está agora 
neste momento com a empresa já executando 
os trabalhos para o seu início. 

Eu tomei a liberdade aqui nesta Casa de 
Leis e também lá no Governo do Estado de 
solicitar que, antes de iniciar o serviço, as obras 
iniciassem em função do que representa, da 
grandiosidade dessa obra para aqueles 
moradores. São oitocentos e cinquenta alunos 
que vão ser beneficiados, não só pela reforma, 
como também a reforma da escola. Pedi à 
senhora Rita. Vou repetir aqui. Falei com o 
governador: Renato, vamos dar ordem de 
serviço. É importante que seja dada a ordem de 
serviço. A ordem de serviço não foi dada. A obra 
começou. Que bom que a obra começou! Nós 
estamos batalhando já há tempo. Aqui não é 
conversa fiada, não é papo furado. Aqui fala e 
cumpre.  

E eu queria aqui voltar à minha leitura. 
Não gosto de ler, não. Eu gosto de falar. 

Tenho a satisfação de poder dizer que o 
recurso de seis milhões de reais para a 
realização dessa tão sonhada obra foi 
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conquistado com a nossa atuação como 
parlamentar junto ao Governo do Estado. Todas 
as etapas foram concluídas, quer seja o projeto 
estrutural, a fase licitatória e o repasse dos 
recursos. E agora resta apenas ser 
providenciado o quê? A ordem de serviço. Como 
não foi providenciada, a obra iniciou. Que bom 
que a obra tenha iniciado. 

Essa é uma obra de tamanha expressão e 
de alto interesse social, pois o Governo do 
Estado está investindo, a pedido deste 
deputado estadual, Zé Esmeraldo, seis milhões, 
quinhentos e oitenta e nove mil reais, sendo um 
milhão e quinhentos mil para a reforma da 
quadra que há vinte anos está sem nenhuma 
manutenção, a quadra poliesportiva. Além da 
quadra, a área comum da escola também será 
reformada com a construção de novas salas 
climatizadas.  

 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 
 

Aqui nós estamos vendo o absurdo que 
isso é hoje: telha Eternit. Como é que o aluno 
vai aprender? Como é que um aluno vai se 
concentrar numa temperatura de quarenta 
graus? É impossível! Mas essa escola, que nós 
podemos dizer de primeiro mundo, agora vai ser 
de primeiro mundo, é toda climatizada, porque 
a população de Porto de Cariacica, Região 9, 
merece todo respeito, toda consideração nossa 
e do Governo do Estado, porque essa população 
de oitocentos e cinquenta alunos fará a 
diferença no futuro. Serão engenheiros, 
médicos, advogados, dentistas, professores, 
enfim, eles se formarão.  

As salas não possuíam estrutura de 
alvenaria e as telhas são de fibrocimento, 
gerando intenso calor, principalmente em dias 
ensolarados. 

O valor para a reforma da escola é de 
cinco milhões, oitocentos e nove mil reais, 
totalizando seis milhões, quinhentos e oitenta e 
nove mil de investimento, que junto ao Governo 
do Estado, trabalho nosso junto ao Governo, já 
está sendo realizada. 

No dia 15 de outubro de 2020, 
justamente no Dia do Professor, a convite do 

vice-presidente da Associação de Moradores de 
Porto Cariacica, Tiago Pessanha, fiz questão de 
realizar uma visita na escola Rosa Maria Reis, 
junto do meu amigo subsecretário Aurélio. 
Nessa reunião estiveram presentes: Reginaldo, 
Ricardo, Givanildo, Barcelos, a Lucimar de Jesus, 
a senhora Olinda, o vigia da escola, Marcos 
Antônio, e várias outras pessoas.  

Um dado importante é que essa escola 
atende aproximadamente oitocentos e 
cinquenta alunos, conforme disse, de toda a 
Região 9. Há dez anos os alunos estão sem 
praticar aulas de Educação Física, o que é uma 
vergonha, devido à falta de manutenção dessa 
quadra que, desde a sua construção, nunca 
recebeu nenhuma reforma.  

No dia 27 de julho de 2021, estivemos 
novamente na Escola Estadual Rosa Maria Reis, 
em Porto de Cariacica, juntamente com o 
engenheiro Aurélio Meneguelli, na presença da 
diretora da escola, Cláudia; das servidoras da 
Secretaria de Educação, Cyntia e Magda; vice-
presidente da comunidade, Tiago Pessanha; 
estudantes e moradores da região, para 
anunciar que o processo de licitação estava 
sendo iniciado. Estiveram comigo: Lucimar, 
Gláucio, Eduardo, Tiago Rocha, Geraldo 
Faustino, Marcos Antônio, Marcelo, os 
estudantes Stéfane Eller e Oliver Pereira; Aline, 
Beatriz, Bruna Hervellen, Karol Borges, Laiza, 
Lays Lima, Shayenne, Steffany, Taís, Vitória 
Freitas, o Wemerson, Luan, Caroline Mendes, 
Hauanny, Janny, Kayla, Lyandra, Rapha e Sandy 
e várias outras. Aí tá a foto. Mata a cobra e 
mostra o pau! 

Agradeço ao secretário e agradeço ao 
governador Renato Casagrande pelo 
investimento na Educação, com essa obra de 
alto interesse social e muito sonhada pelos 
moradores da região. Há anos que eles pediam 
essa reforma. 

A comunidade de Porto de Cariacica 
agradece. Nossos jovens terão a oportunidade 
de estudar numa escola com a infraestrutura de 
qualidade como em várias escolas reformadas e 
entregues pelo Governo Renato Casagrande, 
que possuem a estrutura de primeiro mundo.  

Quero fazer um agradecimento especial 
aqui ao secretário-chefe da Casa Civil Davi Diniz, 
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que sempre atende os nossos pedidos, não só 
do deputado estadual Zé Esmeraldo, mas de 
todos os deputados que o procuram. E tenho 
certeza absoluta de que tem feito um trabalho 
importante para todo o estado do Espírito 
Santo.  

Obrigado, obrigado, obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Com a palavra o último 
orador inscrito na sessão de hoje, deputado 
Delegado Danilo Bahiense.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PL) – Boa tarde,  presidente, Adilson Espindula; 
boa tarde, senhores deputados ainda presentes: 
deputado José Esmeraldo, deputado Torino 
Marques e deputado Doutor Hércules; todos 
que nos assistem pela TV Assembleia; aos 
servidores desta Casa, especialmente aos 
taquígrafos. O dia de vocês, muito importante. 
Parabéns pelo trabalho que vocês têm 
desenvolvido aqui.  

Presidente, nós temos realizado um 
trabalho junto à Comissão de Defesa do 
Consumidor, juntamente com o presidente, 
Vandinho Leite, já que eu sou o vice-presidente, 
e temos recebido uma demanda muito grande 
de todas comunidades: a comunidade de Vila 
Velha, de Serra, de Cariacica.  

E nós fizemos um trabalho no bairro Rio 
Marinho, onde muitas pessoas estavam 
pagando taxas indevidas de esgotos, que não 
estavam sendo captados pela Cesan. E, graças a 
esse trabalho importantíssimo que foi realizado, 
com muitas reuniões realizadas ali em Rio 
Marinho, com a presença da Cesan e com a 
presença de outros órgãos, nós conseguimos 
identificar cento e vinte e oito consumidores, 
famílias e comércios que estavam pagando 
taxas indevidas de esgoto, que estavam sendo 
cobradas junto à conta da Cesan.  E essas 
pessoas, grande parte delas já receberam, e 
muitas outras irão receber. Nós temos ali, 
deputado Adilson, pessoas que já receberam até 
dez mil reais de devolução de taxas cobradas 
indevidamente.  

Você imagina: uma pessoa, às vezes, com 
uma conta de cento e trinta, cento e quarenta, 

cento e cinquenta reais e receber até dez mil 
reais de devolução. Quer dizer, é uma vitória 
muito grande que esta Comissão de Defesa do 
Consumidor está fazendo, fazendo justiça junto 
à população capixaba.  

Eu vou pedir à Fabiana para passar 
aquele videozinho de uma visita que nós 
fizemos lá, agora, na semana passada, no bairro 
Rio Marinho, em Cariacica.  
 

(É exibido o vídeo) 
 
Deputado Adilson, nós temos conseguido 

essa vitória para os moradores, mas muitas 
outras vitórias virão. Nós estamos lutando junto 
à Cesan, Doutor Hércules, porque estão 
recolhendo esgoto e jogando dentro do Rio 
Marinho, jogando esgoto in natura dentro do 
Córrego Maria Preta. E todo esse esgoto está 
vindo para a baía de Vitória, o que é lamentável. 
Nós temos alguns casos, inclusive, ali no bairro 
Vale Encantado, onde o esgoto é coletado e é 
jogado a céu aberto, é dispensado a céu aberto, 
inclusive, em áreas de preservação.  

Então, esse trabalho, deputado Adilson, 
vai continuar sendo feito pela Comissão de 
Defesa do Consumidor.  

 Inclusive, hoje, nós fizemos um mutirão 
lá no bairro Jabaeté, na Grande Terra Vermelha, 
também com relação à tarifa social. Muitas 
pessoas humildes têm direito, deputado Torino, 
à tarifa social e não sabem. Às vezes, pagando 
uma conta de luz, como eu vi, hoje, ali, uma 
pessoa tão humilde – tão humilde! –, ainda com 
um deficiente dentro de casa, pagando uma 
taxa de cento e trinta e seis reais de energia 
elétrica, quando, na realidade, na tarifa social, 
ela teria um desconto de até sessenta por cento, 
o que poderia ajudar bastante.  

Às vezes, muitas pessoas estão aí 
lutando por uma taxa de esgoto que está sendo 
cobrada indevidamente, mas, às vezes, com a 
tarifa social, ela poderia pagar, numa conta de 
setenta, oitenta reais, apenas onze reais. Então, 
nós estamos fazendo esse trabalho.  

 É certo que nós não vamos conseguir 
alcançar toda a população que precisa, mas 
estamos passando orientações à população e 
fazendo o que é possível, com a equipe do 
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nosso gabinete, também com a equipe da 
Comissão de Defesa do Consumidor.  

Outro assunto, presidente, que eu quero 
falar hoje é com relação à frente parlamentar 
que nós instauramos aí em defesa das 
categorias dos policiais, obviamente policiais 
civis, policiais militares e também com relação 
aos bombeiros militares. E só foi possível 
instaurar essa frente parlamentar graça à 
assinatura de vários deputados, como, por 
exemplo, Capitão Assumção, que assinou, 
deputado Torino Marques, deputado Carlos 
Von, Doutor Hércules Silveira, deputado Sergio 
Majeski, deputado Adilson Espindula, deputado 
Hudson Leal, deputado Theodorico Ferraço e 
deputado Vandinho Leite. 
 E eu pedi para colocar ali, a Fabiana já 
colocou ali um quadro, deputado Adilson.  
 

  (É exibida a imagem 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Este painel foi feito pelo Sindicato e 
Associação dos Delegados: O que nunca te 
contaram sobre a carreira de delegado de 
polícia no estado do ES. 

 Primeiro: o segundo pior piso salarial do 
país, deputado Torino Marques. Olha só, só 
perde para o Sergipe. É o vigésimo sexto pior 
salário. Só perde para Sergipe! 

Outra coisa: Delegado x população. No 
estado do Espírito Santo, nós temos um 
delegado para cada dezessete mil, quatrocentos 
e oitenta e três pessoas. Deputado Torino, por 
isso que, quando V. Ex.ª foi vítima aqui em Praia 
Grande, não teve resposta até hoje. Por isso, 
deputado Torino, quando V. Ex.ª foi vítima, 
agora, lá em Santa Teresa, não teve resposta, 
até hoje. O delegado de Santa Teresa responde 
por Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria 
de Jetibá, Itarana, Itaguaçu e São Roque do 
Canaã. Por isso que V. Ex.ª não teve resposta. 

O alto índice de evasão dos quadros da 
Polícia Civil, com relação a delegados, Doutor 
Hércules, quarenta e dois por cento de evasão. 
Sabe por quê? Baixos salários. As pessoas não 
recebem, passam em outros concursos e vão 
embora. 

O médico-legista, deputado Torino, aqui 
do estado do Espírito Santo, recebe um salário 

bruto de cinco mil e setecentos reais. Cinco mil 
e setecentos reais! Ele estuda seis anos de 
Medicina, depois faz residência, depois 
especialização, presta o concurso da polícia, faz 
uma academia de polícia para ganhar cinco mil e 
setecentos reais bruto. 

Em Roraima, esse mesmo profissional, 
vinte e dois mil e setecentos reais. Quase vinte e 
três mil reais, em Roraima, salário inicial desse 
mesmo profissional. Razão pela qual nós 
instalamos essa frente parlamentar para discutir 
exatamente essa valorização, Doutor Hércules, 
dos nossos policiais civis, militares, bombeiros e 
penais do estado do Espírito Santo. 

Nós temos perdido, todos os dias, uma 
série muito grande de policiais, de todas as 
categorias, porque passam em concursos em 
outros estados.  

Já pensou, deputado Torino, um jovem 
de vinte e cinco anos, trinta anos, presta 
concurso aqui no Espírito Santo para ganhar 
cinco mil e setecentos. Aparece um concurso 
em Roraima para vinte e três mil reais. Você 
acha que ele fica aqui? Em hipótese alguma. Ele 
vai lá, porque lá, certamente, o servidor é 
valorizado. 

Pois não, deputado Torino. Um aparte 
concedido a V. Ex.ª. 

 
O Sr. Torino Marques – (PTB) – 

Delegado, deputado, querido amigo, Danilo 
Bahiense, num caso como esse, essa defasagem 
de policiais do estado do Espírito Santo, da 
Polícia Civil - vamos falar da Polícia Civil, 
especificamente –, quem seria o responsável 
para a contratação e abertura de concurso 
público, para melhorar o quadro da polícia? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PL) – É certo, Torino, que é o nosso governador 
Renato Casagrande.  

V. Ex.ª vê que eu tenho lutado, desde o 
primeiro dia, até o final do ano passado. A 
Polícia Civil, num quadro organizacional de 
1990, que eram três mil oitocentos e trinta 
homens, nós só tínhamos dois mil e trinta 
homens, no ano passado. Um déficit de mil e 
oitocentos homens. Aí, foi aberto um concurso 
para cento e setenta e três vagas. 
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Então, obviamente, nós não vamos repor 
esse quadro nunca, até mesmo porque cento e 
setenta e três vagas seriam insuficientes para os 
servidores que estão no abono de permanência, 
que são aproximadamente duzentos e cinquenta. 

Graças à luta que nós tivemos aí no 
primeiro biênio dessa legislatura, à frente da 
Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado, o Governo aumentou de cento e 
setenta e três para quatrocentos policiais civis. 
Mas a Polícia Militar, também, mesmo assim 
com o concurso para seiscentos e cinquenta 
homens, ainda está com a defasagem de três 
mil homens. 

Isso representa um péssimo 
atendimento à população e, como eu tenho dito 
constantemente, a capital do estado do Espírito 
Santo está com a delegacia do Centro fechada; 
Jucutuquara, fechada; Maruípe, fechada; e São 
Pedro, também, fechada. 

A Serra, Serra Sede, André Carloni e 
Novo Horizonte, nós só temos uma delegacia 
para mais de quinhentos mil habitantes. Uma 
distrital para mais de quinhentos mil habitantes. 

 

O Sr. Torino Marques – (PTB) – É, eu 
quero deixar bem claro para a população que 
nos assiste nesse exato momento – um 
belíssimo discurso de V. Ex.ª –: eu já sabia quem 
é o responsável pela contratação de novos 
policiais, valorização do quadro da Polícia 
Militar, da Polícia Civil, também do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Espírito Santo; e, eu 
queria somente deixar claro para as pessoas que 
nos assistem, que a inoperância é do Governo 
ou dos governos do Estado do Espírito Santo; 
essa má vontade em melhorar a condição 
financeira da Polícia Militar; não é carro elétrico, 
carros em frente aos batalhões de Polícia 
Militar, aos destacamentos de polícia, não é 
esse tipo de valorização, com novos 
computadores apenas, a valorização é o prato 
cheio, é a dispensa com comida e dinheiro para 
o policial poder pagar as suas contas.  

Muito obrigado, senhor Delegado Danilo 
Bahiense.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PL) - Muito obrigado, deputado Torino. Só pra 
concluir presidente. 

Eu tenho dois questionamentos; a quem 
interessa a desvalorização do cargo de Delegado 
de Polícia e demais servidores? Sem valorização, 
presidente, não existe política de segurança 
pública.  

Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Agora 17h31min. 

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, amanhã, à 
hora regimental, e, para qual designo.  

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  
 
ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da presente sessão, 

excetas as matérias votadas hoje. 
Está encerrada a sessão, e uma boa tarde 

a todos! 

 
(Comunicamos que haverá 
sessão ordinária dia 04 de maio 
de 2022, às 9h, cuja Ordem do 
Dia é a seguinte: Discussão única 
dos Projetos de Lei n.os 
921/2019, 06/2020, 481/2020 e 
572/2020; e discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 14/2022) 

 
Encerra-se a sessão às dezessete 

horas e trinta e dois minutos. 
 
 

*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
registraram presença os 
senhores deputados Freitas e 
Iriny Lopes. 

 
 

*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 
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