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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.924 
 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a CLÁUDIO ALVES MOREIRA. 

 
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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Cláudio Alves Moreira, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.925 

 
Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a JONATHAN COSTA 
ROCHA. 

 
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, 

com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Jonathan Costa Rocha, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.926 

 
Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a RUAN COUTINHO DA 
CRUZ. 

 
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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Ruan Coutinho Da Cruz, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 7.927 
 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a VICENTE OSMAR BATISTA 
COELHO. 

 

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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Vicente Osmar Batista Coelho, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.928 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a NEÍL JOAQUIM DE 
ALMEIDA. 

 

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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Neíl Joaquim De Almeida, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.929 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a LAURO SÉRGIO VERSIANI 
BARBOSA. 

 

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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Lauro Sérgio Versiani Barbosa, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.930 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a ANDHERSON FRANKLIN 
LUSTOZA DE SOUZA. 
 

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, 
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com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Andherson Franklin Lustoza De Souza, 
pelos relevantes serviços prestados em prol de 
nosso Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.931 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a ZAELTON DA COSTA 
NASCIMENTO. 

 

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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Zaelton Da Costa Nascimento, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 7.932 
 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a VANDAIKE COSTA 
ARAÚJO. 

 
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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Vandaike Costa Araújo, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.933 

 
Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a RODRIGO CHAGAS. 

 

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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Rodrigo Chagas, pelos relevantes serviços 
prestados em prol de nosso Estado. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.934 

 
Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a ROBSON LEMOS PEREIRA. 

 
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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Robson Lemos Pereira, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.935 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a PATRIC DA SILVA 
WANDERLEY. 

 

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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Patric Da Silva Wanderley, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.936 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a JULIANO RIBEIRO 
ALMEIDA. 

 

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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Juliano Ribeiro Almeida, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 7.937 
 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a JONES DOS SANTOS 
TEIXEIRA. 

 
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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Jones Dos Santos Teixeira, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.938 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a JONAS NUNES COUTINHO. 

 

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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Jonas Nunes Coutinho, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.939 

 
Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a JOÃO CUSTÓDIO COSMI. 

 
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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a João Custódio Cosmi, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.940 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a JOÃO BATISTA VIEIRA. 

 

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, 
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com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a João Batista Vieira, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.941 

 
Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a JADER JESUS SILVA. 

 
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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Jader Jesus Silva, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 7.942 
 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a IVOMAR DE SOUZA 
CORDEIRO. 
 

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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Ivomar De Souza Cordeiro, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.943 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a HUGO PEREIRA DE SOUZA. 

 

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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Hugo Pereira de Souza, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.944 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a JUAN ANTONIO 
GONZÁLEZ ESPEJEL. 
 

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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Juan Antonio González Espejel, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.945 

 
Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a FIRMINO COSTA 
MARTINS. 

 
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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Firmino Costa Martin, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.946 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a FÁBIO EDUARDO DE LIMA 
SANTOS. 

 

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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Fábio Eduardo de Lima Santos, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 7.947 
 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a EDSON DELFINO. 

 

 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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Edson Delfino, pelos relevantes serviços 
prestados em prol de nosso Estado. 
 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.948 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a EDMILSON BOECHAT DE 
CASTRO. 

 
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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Edmilson Boechat de Castro, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.949 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a ÉDER MATAVELI VARGAS. 

 

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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Éder Mataveli Vargas, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.950 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a DIEGO CARVALHO DOS 
SANTOS. 

 

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, 
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com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Diego Carvalho dos Santos, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.951 

 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a CLEBSON DE SOUZA 
RODRIGUES. 

 

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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Clebson de Souza Rodrigues, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS Martins, em 08 de 
abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 7.952 
 

Concede Comenda “Arautos da 
Paz” a ANTONIO LUIZ PAZOLINI 
PANDOLFI. 

 
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, 
com base na Resolução nº 5.092, de 26.10.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Arautos da 
Paz” a Antonio Luiz Pazolini Pandolfi, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.953 

 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a LAURENTINO 
BICCAS JUNIOR. 

 

 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Laurentino Biccas Junior. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.954 

 
Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a PAULO 
BATISTUTA NOVAES. 

 
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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Paulo Batistuta Novaes. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.955 

 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a LOURENO 
CEZANA. 

 

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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Loureno Cezana. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.956 

 
Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a LAURENTINO 
BICCAS NETO. 

 
 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Laurentino Biccas Neto. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 7.957 
 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a ANA LUIZA 
MIRANDA CARDONA MACHADO. 

 

 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Ana Luiza Miranda Cardona 
Machado. 

 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.958 

 
Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a LUIZ AUGUSTO 
DE CASTRO FAGUNDES FILHO. 

 
 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Luiz Augusto De Castro 
Fagundes Filho. 

 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.959 

 
Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a THAISSA TINOCO 
SASSINE. 

 
 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Thaissa Tinoco Sassine. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.960 

 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a KARIN KNEIPP 
COSTA ROSSI. 

 

 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 
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Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Karin Kneipp Costa Rossi. 

 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.961 

 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a ALEXANDRE 
CANTARELLA TIRONI. 

 

 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Alexandre Cantarella Tironi. 

 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.962 

 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a MARIANA BUAIZ. 

 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Mariana Buaiz. 

 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.963 

 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a RENATA BORGES 
CARLOS LOUZADA. 

 

 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito “Ylza 
Bianco” a Renata Borges Carlos Louzada. 

 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 7.964 
 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a RONALD 
FONSECA RODRIGUES. 

 

 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Ronald Fonseca Rodrigues. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.965 

 
Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a SANDRA MARIA 
GONCALVES DE CASTRO. 

 
 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Sandra Maria Goncalves De 
Castro. 

 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.966 

 
Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a BIANCA BERALDI 
XAVIER. 

 
 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Bianca Beraldi Xavier. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.967 

 
Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a EROTILDES 
ROCHA VELLO. 

 
 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
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17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Erotildes Rocha Vello. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.968 

 
Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a ALBERTO 
MEIRELLES GUERZET. 

 
 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Alberto Meirelles Guerzet. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 7.969 
 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a GETÚLIO 
TEDESCO. 

 
 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Getúlio Tedesco. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.970 

 
Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a ROBERTO DA 
CUNHA PENEDO. 

 
 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Roberto Da Cunha Penedo. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.971 

 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a ADRIANA 
DELMAESTRO. 

 

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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Adriana Delmaestro. 

 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.972 

 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a ANGELA 
PITANGA PINTO. 

 

 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Angela Pitanga Pinto. 

 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.973 

 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a TONINHA DE 
NADAI. 

 

 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Toninha De Nadai. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.974 

 
Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a SARANDI 
SARMENTO. 
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 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Sarandi Sarmento. 

 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.975 

 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a RAPHAEL 
BROTTO. 

 

 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Raphael Brotto. 

 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 7.976 
 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a ROBERTO DE 
MATTOS GOSENDO. 

 

 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Roberto de Mattos Gosendo. 

 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.977 

 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a MARCELO LAGES. 

 

 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Marcelo Lages. 

 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 
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CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.978 

 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a MARIA VIRGÍNIA 
FERNANDES MOÇA 
CASAGRANDE. 

 

 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Maria Virgínia Fernandes Moça 
Casagrande. 

 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.979 

 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a LÉA REGINA 
PENEDO GONÇALVES. 

 

 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a Léa Regina Penedo Gonçalves. 

 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.980 

 
Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a LAURIENE 
RIBEIRO ANDRADE. 

 
 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito “Ylza 
Bianco” a Lauriene Ribeiro Andrade. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.981 

 
Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a REGINA MARIA 
MONTEIRO. 

 

 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 
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Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito “Ylza 
Bianco” a Regina Maria Monteiro. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.982 
 

Concede Comenda de Mérito 
“Ylza Bianco” a MARIA DA 
GLÓRIA RIBEIRO CORREA. 

 
 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, 
com base na Resolução nº 5.997, de 04.4.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito “Ylza 
Bianco” a Maria Da Glória Ribeiro Correa. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 7.983 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” a EDSON 
RODRIGUES FREITAS NETO. 

 
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 os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 alterada pela Resolução nº 
6.979, de 08.06.2021 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, alterada pela Resolução 
nº 6.978, de 08.06.2021 promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Cavaleiro”, a Edson 
Rodrigues Freitas Neto, concedendo-lhe as 
insígnias e o Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2145 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 2083, 
publicado em 30/03/2022, que nomeou RAFAEL 
ANTUNES NOGUEIRA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 
código AJS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2146 

 
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, ALBERTH KAUÊ GOMES 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Subdiretor-
Geral da Secretaria, código SDGS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 2147 
 

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, RUBENS JOSÉ DO 
NASCIMENTO, do cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 2148 
 

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, LAYSSA RODRIGUES CABRAL 
GREGORIO, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 2149 
 

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, DENISE ORTEGA NASCIMENTO ITO, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2150 

 

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

 

ELEVAR para 25% (vinte e cinco por 
cento), a partir de 19/02/2022, de acordo com 
art. 106 da Lei Complementar nº 46/94 c/c o art. 
1º da Lei Complementar nº 128/98, o 
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz 
jus ANDRESSA DE OLIVEIRA RODRIGUES 
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OLIARI, matrícula nº 203274, TÉCNICO EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, código ETTI, 
referente aos períodos de 13/07/2015 a 
27/05/2020 e 01/01/2022 a 18/02/2022.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2151 
 

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

ELEVAR para 36% (trinta e seis por 
cento), a partir de 27/02/2022, de acordo com 
art. 106 da Lei Complementar nº 46/1994 c/c 
art. 1º da LC nº 128/98, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus AUREA 
DEMONER BRANDÃO, matrícula nº 201902, 
Taquigrafo Parlamentar - ETP, referente ao 
período de 07/07/2015 a 27/05/2020 e 
01/01/2022 a 26/02/2022. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
ATO Nº 2152 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
ELEVAR para 15% (quinze por cento), a 

partir de 16/03/2022, de acordo com art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus MARIA 
CRENOLINA FALCÃO, matrícula nº 204453, 
Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar - ADGRP, referente aos períodos de 
12/08/2015 a 27/05/2020 e 01/01/2022 a 
15/03/2022. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 2153 
 

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

 
CONCEDER 5% (cinco por cento), a partir 

de 04/02/2020, de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/1994, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus SIRLEA 
BLAUDT TOLENTINO, matrícula nº 204361, 
Subcoordenador de Gab. De Rep. Parlamentar, 
código SCGRP, referente aos períodos de 
03/02/2003 a 02/01/2007 e 17/07/2014 a 
07/10/2014 e 14/10/2014 a 31/01/2015 e 
17/07/2019 a 03/02/2020. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2154 

 

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

CONCEDER 5% (cinco por cento), a partir 
de 25/08/2019, de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/1994, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus VERCELINO 
JOÃO DE OLIVEIRA, matrícula nº 205378, 
Adjunto de Gabinete de Rep.Parlamentar código 
ADGRP, referente aos períodos de 15/06/2005 
a 16/01/2007 e 05/03/2015 a 29/08/2016 e 
09/08/2017 a 24/08/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ERRATA 
 

No Ato nº 2143 de 08 de abril de 2022, 
publicado em 11/04/2022,  
 

onde se lê:  
 
“(...) EDNA RANGEL LOURENÇO (...)”  
 
leia-se:  
 
“(...) EDINA RANGEL LOURENÇO (...)” 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO nº 024/2022  REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022 
 

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 024/2022, conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATADA: DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
EIRELI. 
 

CNPJ: 22.193.764/0001-83. 
 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico. 
 

OBJETO: aquisição de forma parcelada de 
materiais civis, hidráulicos e mecânicos. 
 
Valor: R$ 19.866,53 (dezenove mil, oitocentos e 
sessenta e seis reais e cinquenta e três 
centavos). 
 
PROCESSO: 211381 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de abril de 2022. 
 

ALBERTH KAUE GOMES OLIVEIRA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO nº 025/2022  REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2021 
 

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 025/2022, conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATADA: ZELLAR EIRELI – ME. 
 

CNPJ: 19.739.122/0001-22. 
 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico. 
 

OBJETO: Fornecimento e instalação de drywall. 
 

Valor: R$ 5.157,85 (cinco mil, cento e cinquenta 
e sete reais e oitenta e cinco centavos). 
 

PROCESSO: 220331 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de abril de 2022. 
 

ALBERTH KAUE GOMES OLIVEIRA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 
RESUMO ORDEM 

DE FORNECIMENTO nº 026/2022 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2021 
 

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 026/2022, conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATADA: ADAIR VIZENTINI NARCIZO. 
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CNPJ: 06.371.613/0001-11. 
 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico. 
 
OBJETO: aquisição de banners, adesivo em vinil 
e suportes para banners. 
 
Valor: R$ 140,00 (cento e quarenta reais). 
 
PROCESSO: 201457. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de abril de 2022. 

 
ALBERTH KAUE GOMES OLIVEIRA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 
 

ERRATA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 

 
No aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 
015/2022, referente à contratação de serviço 
de telefonia fixa comutada (STFC) local e longa 
distância nacional, com fornecimento de três 

troncos digitais bidirecionais E1’S ISDN ou SIP, 
pelo período de 36 meses, publicado em 
11/04/2022,  
 

ONDE SE LÊ: 
 
A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 
28/04/2022, às 14h00min. 
 
LEIA-SE: 
 
A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 
29/04/2022, às 14h00min. 

 
Mais informações pelo e-mail scl@al.es.gov.br 
ou telefone (27) 3382-3874. 
Id CidadES: 2022.500L1100001.01.0008. 
 

Vitória/ES, 11 de abril de 2022. 
 

ALBERTH KAUE GOMES OLIVEIRA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA – 12.04.2022 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa 
Biografia: Jairo Maia 

00h45 MP com Você A procuradora de justiça, Catarina Ceccin Gazele, explica 
as funções do Ministério Público frente às gerações dos 
direitos humanos e pontua a função do Núcleo de 
Proteção aos Direitos Humanos (NPDH), do qual atua 
como coordenadora. 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Sessão Solene  Homenagem ao “Empoderamento Feminino” 
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03h30 Audiência pública presencial  Comissão de Saúde  

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

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama 
do movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

09h00 Reunião ordinária presencial (V) Comissão de Saúde 

  Ele tem 58 anos, entrou para o Corpo de Bombeiros 
Militar em 1983, possui especialização em políticas 
públicas municipais, em gerenciamento e engenharia de 
trânsito e em segurança pública. Também foi deputado 
federal de 2009 a 2011 e está em seu primeiro mandato 
na Assembleia Legislativa. O deputado Capitão Assumção 
é o entrevistado do programa Com a Palavra e falou sobre 
sua principal bandeira de trabalho: a segurança pública. 
Outro assunto abordado foram os trabalhos na Comissão 
de Proteção à Criança e adolescente e políticas sobre 
drogas. 

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 Andréia Delmaschio é autora do livro infanto-juvenil "Nas 
águas de Lia". Com uma história lúdica, a obra fala sobre 
amadurecimento emocional. Ela também publicou livros 
de crônicas, biografias e obras acadêmicas.  

13h30 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Justiça 

14h00 A Grande Reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama 
do movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

14h30  Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

15h00 Sessão ordinária híbrida (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 Com a Palavra Ele tem 58 anos, entrou para o Corpo de Bombeiros 
Militar em 1983, possui especialização em políticas 
públicas municipais, em gerenciamento e engenharia de 
trânsito e em segurança pública. Também foi deputado 
federal de 2009 a 2011 e está em seu primeiro mandato 
na Assembleia Legislativa. O deputado Capitão Assumção 
é o entrevistado do programa  Com a Palavra e falou 
sobre sua principal bandeira de trabalho: a segurança 
pública. Outro assunto abordado foram os trabalhos na 
Comissão de Proteção à Criança e adolescente e políticas 
sobre drogas. 

18h30 Dedo de Prosa Andréia Delmaschio é autora do livro infanto-juvenil "Nas 
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águas de Lia". Com uma história lúdica, a obra fala sobre 
amadurecimento emocional. Ela também publicou livros 
de crônicas, biografias e obras acadêmicas.  

19h00 Sessão especial (V) 70 Anos de Trabalho da Associação Feminina de Educação 
e Combate ao Câncer 

19h00 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor Lucas Moran. 

19h30 Sabores Você já comeu açaí com peixe frito? E maniçoba, uma 
espécie de feijoada indígena, feita com a folha da 
mandioca que cozinhou por mais de sete dias? Essas e 
outras comidas típicas do Pará, como vatapá paraense, 
pato no tucupi e tacacá, estão neste delicioso e 
emocionante Sabores Comida Paraense. 

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

20h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça  

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O Programa Debate a vida e a obra de Clarice Lispector 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Ele tem 58 anos, entrou para o Corpo de Bombeiros 
Militar em 1983, possui especialização em políticas 
públicas municipais, em gerenciamento e engenharia de 
trânsito e em segurança pública. Também foi deputado 
federal de 2009 a 2011 e está em seu primeiro mandato 
na Assembleia Legislativa. O deputado Capitão Assumção 
é o entrevistado do programa  Com a Palavra e falou 
sobre sua principal bandeira de trabalho: a segurança 
pública. Outro assunto abordado foram os trabalhos na 
Comissão de Proteção à Criança e adolescente e políticas 
sobre drogas. 

22h45 Sessão ordinária híbrida Trabalhos do Legislativo Estadual 

23h15 Dedo de Prosa Andréia Delmaschio é autora do livro infanto-juvenil "Nas 
águas de Lia". Com uma história lúdica, a obra fala sobre 
amadurecimento emocional. Ela também publicou livros 
de crônicas, biografias e obras acadêmicas.  

23h45 Sabores Você já comeu açaí com peixe frito? E maniçoba, uma 
espécie de feijoada indígena, feita com a folha da 
mandioca que cozinhou por mais de sete dias? Essas e 
outras comidas típicas do Pará, como vatapá paraense, 
pato no tucupi e tacacá, estão neste delicioso e 
emocionante Sabores Comida Paraense. 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 
TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA QUARTA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 
NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E 
DE POLÍTICA SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 
06 DE ABRIL DE 2022.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Terceira reunião 
ordinária da quarta sessão legislativa ordinária 
da décima nona legislatura. Havendo número 
legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão. 
 Eu quero saudar inicialmente às 
autoridades aqui presentes. Nós temos aqui a 
delegada, está de forma on-line, doutora 
Clarissa Tonini, representando o doutor Tarcísio 
Otoni Perúsia da Denarc. Nós temos aqui 
também a doutora Adriana Peres Marques, 
defensora Pública. Eu queria convidar V. Ex.ª 
para compor a Mesa conosco. É um grande 
prazer tê-la aqui conosco e quero convidar para 
compor a Mesa. 
 Eu quero convidar também para compor 
a Mesa o Fábio Modesto de Amorim Filho, do 
Instituto de Atendimento Socioeducativo do 
Espírito Santo, o Iases. Saudar também a 
doutora Camila Dória, Defensoria Pública, 
coordenadora da Infância e da Juventude, por 
gentileza também eu convido a compor a Mesa. 
Eu pergunto se o doutor Jorge Henrique Valle já 
está nos acompanhando de forma on-line? 
(Pausa) 
 Hoje, deputado Torino, teremos aqui 
uma importante reunião para discutir o Sistema 
Socioeducativo: Fragilidades, Avanços e 
Desafios. Doutor Jorge Henrique Valle, prazer 
muito grande ter V. Ex.ª conosco. Eu iria falar 
aqui primeiro, mas eu sei dos seus 
compromissos. Doutor Jorge Henrique é um 
grande amigo, atuamos juntos durante muito 
tempo no Poder Judiciário e na Polícia Civil, V. 
Ex.ª no Poder Judiciário.  

Então, hoje iremos discutir aqui o 
Sistema Socioeducativo: Fragilidades, Avanços e 

Desafios. E eu quero inicialmente passar a 
palavra para V. Ex.ª, doutor Jorge, porque eu sei 
que o senhor tem outros compromissos e 
depois nós teremos aqui de forma presencial o 
doutor Vladson Bittencourt, e ele já avisou que 
vai ficar aqui até o final. Passo a palavra logo 
para o senhor, depois o Torino também faz uso 
da palavra. (Pausa) 

Doutor Jorge Valle, não estamos te 
ouvindo. Torino, aproveita, faz a saudação aos 
nossos convidados, Torino, que o doutor Jorge, 
acho que está com problema de comunicação. 
(Pausa) 

Sem som, Torino. Está sem som.  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Ligou 

aí? Chegou o som? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Agora sim. Pode 
continuar. Você fala, só saudar as nossas 
autoridades, depois eu passo para o doutor 
Jorge Henrique.  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Meu 

querido amigo, presidente, Danilo Bahiense, 
satisfação muito grande fazer parte dessa 
Comissão da Criança e do Adolescente e Política 
Sobre Drogas também. Capitão Assumção, 
nosso vice-presidente; Carlos Von, membro 
efetivo da Comissão, também, e o Luciano 
Machado.  

É um prazer muito grande estarmos aqui 
mais uma vez, tentando sempre defender o 
direito das crianças e dos adolescentes. Eu 
queria parabenizar o aniversário hoje de cento e 
setenta e três anos da Polícia Militar. Não é isso, 
Danilo Bahiense? 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Cento e setenta, 
salvo engano, cento e setenta e oito.  

 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Setenta e oito, setenta e três anos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Cento e oitenta e 
sete. Cento e oitenta e sete. Rafael está 
corrigindo aqui. um, oito, sete. 
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O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Desculpe aí os policiais militares, mas o que 
importa é nós lembrarmos sempre que a Polícia 
Militar do Espírito Santo, cento e oitenta e sete 
anos da Polícia. É uma honra para mim ter 
representado tanto tempo a população 
capixaba como radialista. Comecei a minha 
carreira aos dezesseis anos, depois migrei 
também. Eu acrescentei na minha área da 
comunicação a apresentação em telejornal 
também. Sempre respeitando muito o direito 
dos policiais.  

Naquele 2017, que nós tivemos aquela 
questão aqui no estado do Espírito Santo, da 
greve da PM, sempre fiquei ao lado da Polícia. 
Claro que sempre ao lado da população 
também. Mas a Polícia estava sendo ali muito 
sugada e continua sendo sugada até hoje. Quero 
dizer que o trabalho honroso que vocês fazem 
com muito brio, eu com certeza vou estar 
sempre defendendo os direitos dos policiais 
militares do meu Espírito Santo. 

A questão também, a polícia, 
infelizmente, tem hora que não tem como 
chegar ao local de um acontecimento ou de um 
problema, principalmente nas regiões urbanas. 
Às vezes, demanda tempo de chegada. 

Eu quero dizer sobre o desarmamento, 
que nós estamos aqui naquela luta. Sou 
armamentista, sim. Eu acho que as pessoas 
usam arma, o cidadão de bem usa arma não é 
para assassinar ninguém nem para roubar 
ninguém, é para se proteger. A arma traz uma 
segurança, porque o bandido pensa duas vezes 
antes de cometer qualquer crime com quem 
está protegido, e a arma é uma proteção, além, 
claro, da palavra de Deus no coração. 

Então, eu quero parabenizar e dizer que 
nós somos a favor de que o cidadão de bem 
esteja armado.  

E parabenizar os cento e oitenta e sete 
anos da gloriosa Polícia Militar do Espírito Santo. 
Vocês merecem aplausos e mais aplausos. Que 
os governantes comecem a olhar um pouco 
mais para a segurança do nosso Brasil e a 
valorizar um pouco mais essa categoria tão 
desvalorizada. Infelizmente, algumas pessoas – 
não digo todos – mas algumas pessoas da 
imprensa teimam em dizer e tentam colocar a 

pecha de que policial está agindo com 
truculência. Quando isso acontece com certeza 
tem que ser punido, mas, na maioria das vezes é 
para proteger grande parte da população. 

Então, parabéns aos cento e oitenta e 
sete anos da Polícia Militar do Espírito Santo!  

Muito obrigado, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Obrigado, deputado 
Torino! 

Saudar V. Ex.ª e todos os deputados que 
compõem essa importante comissão, os 
senhores convidados, os servidores da 
Assembleia Legislativa, você que nos assiste pela 
TV Assembleia. 

Deputado Capitão Assumção, eu ia 
passar agora mesmo a palavra para o doutor 
Jorge Henrique do Valle, mas, como V. Ex.ª 
chegou, eu queria que V. Ex.ª e o deputado 
Carlos Von fizessem as saudações iniciais. 

O nosso tema hoje é: Sistema 
Socioeducativo - fragilidades, avanços e 
desafios. 

Capitão Assumção com a palavra. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 

Obrigado, presidente! Acabei de ouvir essas 
palavras carinhosas sobre a nossa corporação 
nos seus cento e oitenta e sete anos de 
existência, deputado Torino Marques. Eu fiquei 
muito feliz, presidente... 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – O 

senhor merece, Capitão! 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 

Enquanto, hoje na sessão, deputado Carlos Von, 
a gente colocava um vídeo institucional com o 
hino da corporação, que é um hino que todo 
policial militar se orgulha de cantar, um hino 
muito bonito que se chama Canção do Soldado 
Capixaba, o deputado Torino estava prestando 
continência ali próximo à sua mesa e eu tomei a 
liberdade de filmar e passar para ele, porque eu 
achei aquilo muito bonito, porque são valores 
que devem ser preservados, não é? 

Depois eu vi o deputado Danilo também 
subindo à tribuna para homenagear os nossos 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340031003800390032003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, terça-feira, 12 de abril de 2022 Diário do Poder Legislativo - 27 

policiais militares que compõem essa 
corporação tão bonita da qual eu faço parte e 
da qual muito me orgulho.  

Por isso é que eu gosto de ostentar a 
nossa farda da Polícia Militar, deputado Carlos, 
deputado Torino, presidente deputado doutor 
Danilo Bahiense e doutor Jorge Henrique Valle 
dos Santos, porque no nosso meio militar o 
terno do policial militar é a sua farda de gala. 

Muitos desconhecem, muitos brasileiros 
não conhecem esse nosso métier, então, 
entrando para fazer o serviço de representar o 
povo dentro da Assembleia Legislativa com a 
minha farda de gala da Polícia Militar, eu estou 
devidamente trajado como V. Ex.as estão com os 
seus respectivos ternos. 

Então, para mim, é muito importante 
que a cada dia eu possa estar subindo à tribuna 
e desta forma estar homenageando os nossos 
policiais militares. Principalmente nesse dia, a 
gente sabe que, da mesma forma que, na Polícia 
Civil, também no Corpo de Bombeiros e em 
outras instituições também, como a Polícia 
Penal, quem compõe as instituições é que 
realmente são os homenageados, esses homens 
e mulheres que, independente de qualquer 
situação salarial, má qualidade de trabalho, 
saem com determinação para cumprir o seu 
juramento de defender a sociedade, mesmo 
com o risco da própria morte. 

Então, dessa forma, eu encerro minhas 
tratativas iniciais cumprimentando todos que 
estão presentes nessa audiência e muito feliz e 
honrado pelo aniversário da nossa Polícia Militar 
do Espírito Santo. 

Muito obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Obrigado, meu vice-
presidente Capitão Assumção. Parabéns pelos 
cento e oitenta e sete anos da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo. 

Atuei durante trinta e três anos na 
Polícia Civil do nosso Estado e tive o prazer e a 
satisfação de trabalhar em conjunto com muitos 
policiais militares deste estado. 

Deputado Carlos Von, V. Ex.ª para as 
saudações iniciais. Nós estamos aí com o doutor 
Jorge Henrique do Valle. Nós vamos passar a 

palavra para ele agora mesmo, porque ele tem 
outros compromissos, mas V. Ex.ª tem que fazer 
as saudações, como membro efetivo desta 
comissão. 

 
O SR. CARLOS VON – (PDC) – Senhor 

presidente, eu acho que alguém pediu para 
falar. Foi o Torino? 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Foi 

eu, Carlos Von. É só para dizer ao deputado 
Capitão Assumção que a filmagem que ele fez 
lá, eu prestando continência, enquanto ele 
passava aquela belíssima homenagem à Polícia 
Militar do Espírito Santo, era uma coisa muito 
séria, estava prestando homenagem dentro da 
Assembleia Legislativa de forma solitária, 
porque o Capitão Assumção estava fazendo a 
homenagem, fazendo o seu discurso. E, 
enquanto estava passando o vídeo, eu prestei 
continência à Polícia Militar. 

Capitão, já está na rede social e marquei 
V. Ex.ª. Depois dá uma olhada lá. Carlos Von, dá 
uma olhada também. Danilo, dá uma olhada 
também. 

 
O SR. CARLOS VON – (PDC) – Senhor 

presidente, em breves palavras, quero 
inicialmente cumprimentá-lo, cumprimentar 
também meus colegas Capitão Assumção e 
Torino Marques e todas as autoridades 
presentes nessa reunião.  

Aproveitar o momento também para 
parabenizar a nossa gloriosa Polícia Militar, 
instituição pela qual eu tenho profundo respeito 
e é muito bem representada aqui na Casa de 
Leis capixaba pelo nosso deputado Capitão 
Assumção, que, em todos os momentos, nos 
momentos mais difíceis, esteve sempre ao lado 
da instituição e esteve sempre ao lado dos 
profissionais, porque, vez ou outra, é tentado 
cancelar alguns profissionais da segurança 
pública e o Capitão está sempre aí para mostrar 
a verdade à população capixaba, assim como a 
Polícia Civil também está muito bem 
representada pelo nosso presidente Delegado 
Danilo Bahiense. Então faço aqui esse registro. 

Para finalizar, presidente, parabeniza-lo 
pelo tema de hoje. É um tema me interessa 
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muito o sistema socioeducativo e é sempre um 
aprendizado para nós, deputados, porque V. 
Ex.ª sempre traz técnicos e pessoas qualificadas 
para tratar do assunto. Vou aproveitar esse 
debate, essa discussão.  

Um forte abraço a todos. Que Deus 
abençoe o nosso Espírito Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
deputado Carlos Von. O nosso tema de hoje é o 
sistema socioeducativo, fragilidade, avanços e 
desafios. 

Eu vou passar a palavra ao doutor Jorge 
Henrique do Valle, desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado do Espírito Santo. 

Já vou, desembargador Jorge, deixar um 
questionamento para V. Ex.ª aqui: o que é 
necessário, em caráter de urgência, ser feito no 
sistema socioeducativo capixaba, e o que 
precisa ser aperfeiçoado? Já fica aí esse 
questionamento para V. Ex.ª. 
 

O SR. JORGE HENRIQUE DO VALLE – Boa 
tarde, deputado Danilo Bahiense, deputado 
Torino Marques, deputado Capitão Assumção, 
deputado Carlos Von. Saudando a Mesa, saúdo 
a todos os componentes presentes. 

Eu estou como supervisor da Infância e 
Juventude e a indagação feita pelo presidente é 
muito interessante. 

Na verdade, aqui no Espírito Santo, a 
gente tem um desafio muito grande em relação 
ao sistema socioeducativo, tanto na Região 
Norte, onde a gente tem uma unidade lá que 
alberga, a unidade norte em Linhares, que foi 
até objeto de um HC, onde se limitou... O 
parâmetro foi aqui do estado em 119%, e depois 
100% da população, e alberga trinta e dois 
municípios. 

Então, a gente está tentando rever hoje, 
um trabalho conjunto com Iases, com o Mistério 
Público, com a Defensoria. O Iases, 
principalmente, na Grande Vitória, na semana 
passada, a gente teve a visita do CNJ, a gente 
está avançando para criar uma central de vagas 
que será gerenciada pelo Iases. E, dentro do 
possível, dentro da nossa realidade, para 
atender e garantir os direitos fundamentais da 
criança e do adolescente.  

Eu vou saudar a todos.  Os desafios são 
muitos, mas a gente está passo a passo, fazendo 
o que é possível, dentro da nossa realidade.  

Hoje a gente esteve no Siases, que é a 
porta de entrada. Existe uma demanda muito 
grande dessa área. A gente precisa da 
participação da polícia, uma delegacia vinte e 
quatro horas para serem atendidos, para os 
adolescentes não ficarem apreendidos durante 
muito tempo, mas isso já é a porta de entrada, 
não é o socioeducativo.  

Outro projeto que a gente gostaria de 
apoio de vocês é a questão do menor aprendiz, 
porque existe um preconceito muito grande em 
relação a eles serem absorvidos na comunidade.  

Então, a gente está buscando parceria 
junto ao Governo do Estado, junto à Findes,  
para, na verdade,  possibilitar que seja garantida 
a socioeducação e que eles possam voltar para o 
caminho do bem e do correto. 

E, finalizando, eu não poderia deixar de 
parabenizar a Polícia Militar, na pessoa do 
Capitão Assumção – com certeza essa entidade 
muito nos honra, nos protege e nos garante –, 
saudando todos os homens e mulheres que a 
compõem.  

Um forte abraço a todos!  
Vou ter um compromisso e vou só um 

pouco aqui. Tenho um compromisso na 
presidência. E estamos aqui, à disposição, no 
Tribunal.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Doutor Jorge 
Henrique do Valle, muito obrigado pela sua 
contribuição!  

 V. Ex.ª falou também com relação à 
porta de entrada da Polícia Civil. 
Lamentavelmente, nós temos uma DPCA, hoje, 
aqui no estado, que atende à Grande Vitória, 
mas realmente o volume de servidores é muito 
pequeno, doutor Jorge. Nós temos apenas dois 
policiais para atender todo o município da Serra, 
com mais de quinhentos mil habitantes, dois 
para atender Vitória, dois para atender Vila 
Velha e dois para atender Cariacica e Viana, o 
que é muito pouco.  

O senhor vê que, nos dois últimos anos, 
nós tivemos aqui, registrados na DPCA de 
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Vitória, um volume superior a três mil e 
quinhentas ocorrências de violência contra 
criança e adolescente. No ano passado, 
somente de janeiro a setembro, foram 
registrados duzentos e vinte e seis partos de 
crianças de dez a quatorze. Ou seja, a estatística 
prevê apenas até os quatorze anos.  

Então, é muito importante que V. Ex.ª 
nos auxilie nisso aí, junto ao Governo do Estado, 
junto ao delegado geral da Polícia Civil, porque 
nós precisamos melhorar esse efetivo aqui, na 
Grande Vitória. Mas no interior, doutor Jorge, a 
situação ainda é pior, porque nós temos as 
Delegacias de Proteção à Mulher, onde tem 
uma delegada como titular, e essa delegada 
responde também pela violência contra o idoso 
e violência contra a criança e o adolescente.  

Em muitos casos, nós temos registrados, 
em determinadas ocasiões, em que existe 
somente a delegada e o escrivão. Então, ela não 
tem nem investigador, tem que se socorrer com 
os colegas das demais unidades.  

Outro assunto muito importante que V. 
Ex.ª falou, foi com relação às oportunidades 
para os nossos adolescentes, o menor aprendiz, 
um trabalho muito importante. É uma inclusão 
social, inclusive desses jovens. Dizer a V. Ex.ª 
que nós já discutimos esse assunto aqui, na 
comissão, e nós fizemos indicações aqui aos 
setenta e oito municípios. As indicações tiveram 
como título: Adote um Menor Aprendiz. Então, 
um incentivo, realmente, das prefeituras, para que 
nossos jovens possam ter oportunidade, até 
mesmo pelo fato de que, para que ele atue numa 
empresa, é cobrada, também, a produtividade 
escolar desses jovens.  

Hoje, inclusive, eu citei que eu tenho um 
enteado de quatorze anos, e ele conseguiu, hoje, 
um estágio como menor aprendiz, um trabalho 
como menor aprendiz. E o tamanho da felicidade 
do menino foi imensa.  

Então, eu reputo como muito importante 
essa fala de V.Ex.ª,  e eu agradeço muito.  
Eu quero agradecer aqui a presença de 

Bruno Menelli Dalpiero, presidente do Sinases.  
Bruno, gostaria que você fizesse parte da 
nossa Mesa, aqui, nos honrasse com sua 
presença na Mesa.  

E eu quero saudar também os 
servidores, os servidores do Iases aqui: o 

Jhonatan Moraes, a Lucinara Gomes e Renan 
Ataide. Obrigado pela presença de vocês. Eu 
quero saudar também aqui o nosso amigo, juiz 
de Direito, doutor Vladson Couto Bittencourt. 
Doutor Vladson, uma honra muito grande V. 
Ex.ª compor aqui esta Mesa. Tivemos 
oportunidade de trabalhar juntos na década de 
90 e fizemos muitos trabalhos juntos nessa 
caminhada. Então, é uma honra muito grande 
ter V. Ex.ª aqui, representando a doutora 
Richarda Aguiar, juíza de Direito do Ciase. Eu 
quero saudar também a Kelly Lyrio, Adriana 
Elisa de Alencar e a Maria das Graças Ferreira. 
Muito obrigado pela presença de vocês! 

  
 O SR. JORGE HENRIQUE VALLE DOS 
SANTOS – Deputado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Pois não? 
 
 O SR. JORGE HENRIQUE VALLE DOS 
SANTOS – Eu vou pedir para me retirar e me 
faço representar pelo doutor Vladson. Muito 
bem representado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito bom, doutor 
Jorge Henrique Valle. Um abraço. Leve o nosso 
abraço para o presidente, desembargador Fábio 
Klein. Um abraço muito grande para V. Ex.ª. 
 

O SR. JORGE HENRIQUE VALLE DOS 
SANTOS – Um abraço a todos. 

 
  O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) –  Em março de 2008, o 
Ministério Público do Paraná publicou texto de 
reflexão sobre a socioeducação. Dentre as 
diversas considerações, destacamos: 

A partir da concepção do Sinase – 2006 – 
Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo, editado pelo Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
Conanda, em conjunto com a Secretaria Especial 
dos Direitos, a implementação de políticas 
voltadas ao adolescente incurso em ato 
infracional tem se tornado objeto de 
considerações as mais diversas, tanto no ponto 
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de vista teórico quanto das articulações práticas 
que envolvem a construção dessa política.  

A socioeducação e a necessidade da 
implementação de uma proposta pedagógica 
capaz de constituir-se em ação formadora dos 
adolescentes que se encontram submetidos ao 
cumprimento de medidas socioeducativas, cujo 
escopo das ações socioeducativas é preparar os 
indivíduos para a vida social ou inseri-los na vida 
social, reintegrando-os a fim de formar os 
indivíduos para o exercício da cidadania. 

A Socioeducação constitui-se em um 
processo que tem por objetivo preparar a 
pessoa em formação, ou seja, adolescentes para 
assumir papéis sociais relacionados à vida 
coletiva, à produção das condições de existência 
e ao trabalho, ao comportamento junto na vida 
pública e ao uso adequado e responsável de 
conhecimento e habilidades disponíveis no 
tempo e nos espaços onde a vida dos indivíduos 
se realiza. 

Conclui-se que o objetivo geral da 
Socioeducação é proporcionar o crescimento 
individual, ao mesmo tempo em que harmoniza 
a individualidade desenvolvida com a unidade 
orgânica do grupo social ao qual o indivíduo 
pertence, permitindo a sua inclusão como 
adolescente-cidadão protagonista de sua 
realidade e comprometido com a modificação 
do mundo que o cerca, constituindo ou 
construindo um novo modo de viver que lhe 
permita o exercício de sua liberdade, com 
responsabilidade, ou seja, um projeto de vida 
pleno de possibilidades. 

A socioeducação pode favorecer a 
possibilidade de que cada indivíduo adquira a 
capacidade de autoconduzir o seu próprio 
processo formativo, conforme dispõe o art. 3.º 
do Ecriad: A criança e o adolescente gozam de 
todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta lei, assegurando-se-
lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e 
de dignidade.  

Nessa perspectiva, a Socioeducação, 
entendida como o processo de formação 

humana integral, que atua de forma articulada a 
partir dos eixos do desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, poderá 
constituir-se como um espaço de oportunidades 
para o exercício da cidadania plena, no exercício 
de uma cotidianidade repleta de possibilidades 
para os adolescentes constituírem-se 
verdadeiramente sujeitos de direito e 
portadores genuínos da proteção integral. 

Entendemos que em um processo de 
educação formadora voltada a sociedade, o 
aspecto do desenvolvimento espiritual 
apontado no art. 3.º do Estatuto da Criança e do 
Adolescente não pode ser preterido, tendo em 
vista que o ser humano deve ser considerado 
em seu aspecto bio-psico-socio-espiritual, 
conforme, inclusive, diretrizes da Organização 
Mundial de Saúde. 

Esses conteúdos poderão contribuir para 
a formação da cidadania e do convívio social 
baseado na alteridade e no respeito às 
diferenças, onde, a partir da observação, 
reflexão, informação e vivência de valores éticos 
e do diálogo inter-religioso, será possível, 
consequentemente, a superação de 
preconceitos. 

Desta maneira, os programas de 
socioeducação poderão, também, promover a 
educação para a paz desenvolvendo atitudes 
éticas que qualifiquem as relações do ser 
humano consigo mesmo, com o outro e com a 
natureza ao identificar, no contexto social, a 
existência de diferentes tradições religiosas e 
reconhecer a sua importância para a expressão 
da espiritualidade do ser humano e a 
construção de um mundo mais fraterno. Os 
adolescentes poderão vivenciar a alteridade por 
meio de valores que promovam o encontro 
consigo mesmo e com o outro. 

É nesse prisma que acreditamos que o 
desenvolvimento espiritual vem ao encontro da 
busca pelo sentido da existência, tendo por base 
a diversidade e o respeito ao próximo na 
unidade existente em todas as formas de 
exteriorização da mesma: o amor universal. 

Desta forma, fiz questão de destacar 
parte deste texto do Ministério Público do 
Paraná, em razão das argumentações sobre o 
escopo das ações socioeducativas, quais sejam: 
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preparar os indivíduos para a vida social ou 
inseri-los na vida social, reintegrando-os, a fim 
de formá-los para o exercício da cidadania.  

A socioeducação necessita ser entendida 
como um processo de formação humana 
integral, atuando de forma articulada a partir 
dos eixos do desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, devendo constituir-se 
como espaço de oportunidades para o exercício 
da cidadania plena.  

Certamente, pelo ensino de princípios 
ético-religiosos, com respeito às diversidades, é 
possível educar o adolescente na cultura da paz, 
sendo esse pelo ensino de amor ao próximo, 
respeito aos pais, aos professores, às pessoas, 
às autoridades, às leis e, sobretudo, a Deus, 
valorizando a instituição família, de amor à 
pátria e que promoveremos uma sociedade, 
assim, mais forte e harmônica. 

É preciso promover a educação, o 
esporte, o lazer e a cultura, possibilitando a 
socialização que alcance o coração de nossas 
crianças e adolescentes, para que estas 
vislumbrem janelas e portas de oportunidades 
para uma vida produtiva e digna, somado aos 
esforços de todos: Estado, Município e União, 
nas esferas Legislativa, Executiva e Judiciária. 
Com o apoio e a intervenção da sociedade civil 
organizada construiremos o amanhã, que 
começa hoje, através do olhar e da ação de cada 
participante desta reunião e de todos que nos 
acompanham através das diversas mídias 
sociais. 

Esta é a razão do tema: Sistema 
socioeducativo: fragilidades, avanços e desafios.  

Deus nos abençoe e que tenhamos uma 
reunião produtiva. 

Peço à nossa secretária que faça a 
leitura, a discussão e a aprovação da ata. 

 
(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da 2.ª reunião 
ordinária, realizada em 
23/03/2022) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Pergunto se algum 
deputado deseja fazer alguma retificação? 
(Pausa) 

Não havendo quem queira, pergunto 
como votam os senhores deputados. 

Os favoráveis permaneçam como estão e 
os contrários se manifestem. (Pausa) 

Não havendo contrários, fica aprovada a 
ata. 

Leitura do Expediente, por gentileza. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício n.º 083/2022/Semas/GAB, 
encaminhado pela senhora Cintya Silva 
Schulz, secretária Municipal de 
Assistência Social, em resposta ao 
Ofício/Cpad/ n.º 282/2021, pelo qual 
solicitamos estudo de viabilidade na 
ampliação do serviço de abordagem 
social em relação a crianças e 
adolescentes em situação de abandono e 
de rua, tendo sido informado que o 
serviço especializado em abordagem 
social realiza monitoramento em 
logradouros, objetivando identificar 
situações de vulnerabilidade social como 
trabalho infantil e exploração sexual, 
inserindo-os na rede de serviços 
existentes, como Creas – Centro de 
Referência Especializado de Assistência 
Social;  Paefi – Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos; e 
Conselho Tutelar. No que tange ao 
aumento do serviço especializado em 
abordagem especial, a coordenadora 
Luciana Gatti Constantino afirma que a 
estrutura que possuem atualmente é 
satisfatória, não havendo necessidade de 
ampliação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Senhores Deputados, 
o atendimento a toda forma de violência ou 
abandono pelo Estado é efetivamente uma 
prioridade, sobretudo em relação às nossas 
crianças e adolescentes. Lamentavelmente, não 
é incomum vermos adolescentes, em sinais de 
trânsito, fazendo malabarismo, vendendo doces 
ou pedindo esmolas como forma de levar algum 
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sustento para sua família, perdendo, assim, 
parte importante da vida que deveria estar 
concentrada na escola e com a família, sendo 
flagrantes as diversas formas de exploração que 
são submetidas as nossas crianças e 
adolescentes do nosso estado, com destaque 
para a Grande Vitória.  

Sabemos que o tráfico de drogas opera 
destrutivamente contra a vida e a família. 
Através desta comissão e da Frente Parlamentar 
de Proteção as Crianças e Adolescentes, que 
criamos recentemente, vamos continuar 
vigilantes, cobrando e denunciando as 
fragilidades da rede de proteção, como temos 
feito com relação aos conselhos tutelares.  

Agradecemos a resposta encaminhada 
pela Prefeitura Municipal de Vitória, mas 
entendemos que há efetiva necessidade de 
ampliação das equipes de abordagem de rua, 
assim como de toda rede de proteção.  

É muito comum vermos as nossas 
crianças em sinais de trânsito. Recentemente 
tivemos, inclusive, atropelamento com morte 
aqui na orla de Camburi, de crianças que 
estavam ali no sinal fazendo malabarismo.  

Próximo item, por favor.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
Ofício n.º 039/2022/CTM – 
encaminhado pelo Conselho Tutelar de 
Marilândia, em resposta ao e-mail 
expedido por esta Comissão, 
oportunidade em que solicitamos 
informações atualizadas sobre as 
condições daquele Conselho Tutelar, 
tendo sido informado que possui 
diversas fragilidades, dentre estas: falta 
de motoristas para fazerem 
deslocamentos e atendimentos externos; 
falta de segurança dos Conselheiros 
Tutelares, como aconteceu em 2021, 
quando receberam ameaças que 
resultou no pedido de exoneração de 
uma conselheira; necessidade de 
colocação de grades e interfone; 
ausência de profissionais de saúde para 
atender crianças e adolescentes, como 
psicólogo, neurologista, psiquiatra e 

terapia ocupacional, situação em que 
orientam aos pais a recorrerem 
judicialmente; não possuem suplentes 
para suprir férias ou ausências por 
questões de saúde; necessidade de sede 
própria e a compra de um aparelho 
celular, já que o atual encontra-se com 
problemas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Encaminhamos o 
relatório relatando a situação lamentável dos 
nossos conselhos tutelares. 

No dia 13 de abril, destaco que a Frente 
Parlamentar de Proteção à Criança e ao 
Adolescente estará realizando nova reunião, 
tendo sido convidados os secretários de Ação 
Social de todos os municípios, oportunidade em 
que debateremos, sobretudo, a situação dos 
conselhos tutelares. 

Então sugiro que seja encaminhado 
ofício ao representante do Ministério Público 
com atuação no município de Marilândia, ao 
prefeito municipal e ao presidente da câmara 
para que possam promover ações que tragam 
efetivas melhorias para o conselho tutelar e os 
conselheiros tutelares que recebem como 
remuneração apenas um pouco mais de um 
salário mínimo. O que é uma vergonha porque 
os nossos conselheiros têm que ter 
exclusividade, doutor Vladson, mas recebem 
apenas um salário mínimo.  

Numa reunião que tivemos aqui 
recentemente, uma conselheira aqui, que fez 
uso da palavra, informou que, na sua cidade, 
será exigido nível superior para ter exclusividade 
e receber um salário mínimo. É realmente uma 
vergonha.  

Pergunto como votam os senhores 
deputados. 

Os favoráveis permaneçam como estão e 
os contrários se manifestem. (Pausa)  

Não havendo contrários, fica aprovado. 
Próximo, por gentileza.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
03. Ofício/PMMF/GP/n.º 142/2022 – 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340031003800390032003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, terça-feira, 12 de abril de 2022 Diário do Poder Legislativo - 33 

Gesi Antônio da Silva Junior, prefeito 
Municipal de Muniz Freire, em resposta 
ao Ofício/Cpad/n.º 184/2022, pelo qual 
encaminhamos cópias do Ofício n.º 
130/2022/Aspar/GM/MS e despacho 
Secovid/GAB/Secovid/MS (0024785018) 
e Nota Técnica de n.º 02/2022 – 
Secovid/GAB/Secovid/MS (0024785802), 
ambas contendo esclarecimento sobre o 
posicionamento do Ministério da Saúde 
acerca da obrigatoriedade da vacina 
contra covid-19 em crianças, tendo sido 
informado que através da Secretaria 
Municipal de Saúde todas as 
providências cabíveis e recomendações 
têm sido adotadas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Senhores deputados, 
destacamos, deputado Torino, que a resposta 
do prefeito Municipal de Muniz Freire apenas se 
limita a dizer que todas as providências cabíveis 
serão adotadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde, o que é lamentável, sem qualquer 
explicação ou informação de que providências 
efetivas serão ou foram adotadas. Lamentável, 
novamente.  
 Então sugiro que se encaminhe cópia do 
expediente ao proponente da reunião, 
deputado Capitão Assumção, que foi quem fez 
esse questionamento. 

Próximo, por gentileza. 
 
A  SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
Ofício n.º 491/2022/GAB/Setec-MEC, 
encaminhado pelo senhor Tomás Dias 
Sant’Ana, Secretário de Educação 
Profissional e Tecnológica, em resposta 
ao Ofício/Cpad n.º 123/2022, pelo qual 
encaminhamos cópia do Termo de 
Declaração n.º 001/2022, prestado pela 
senhora Amanda Silva Ferrari a esta 
comissão, quando denunciou o diretor 
do Instituto Federal do Espírito Santo, 
Ifes de Vila Velha, senhor Diemerson 
Saquetto, por ter constrangido a 
declarante e sua filha menor EME, aluna 
da citada instituição de ensino, 

oportunidade em que o secretário de 
Educação nos deu ciência do 
recebimento da denúncia, bem como da 
nota técnica n.º 
37/2022/CGLN/Gab/Setec/Setec que 
esclareceu decisão recente do STF que 
suspendeu despacho do Ministério da 
Educação que proibia a exigência de 
vacinação contra a covid-19 como 
condicionante ao retorno das atividades 
acadêmicas presenciais. Na referida nota 
técnica informam com base na legislação 
vigente, que a competência para julgar 
questões disciplinares compete à própria 
instituição, somente quando a questão 
disciplinar envolver o reitor é que 
compete ao Ministério da Educação a 
adoção de providências.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Senhores deputados, 
esclareço que a denúncia trazida a esta 
comissão resultou no encaminhamento de 
cópias para o Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, DPCA, Defensoria 
Pública, Defensoria Pública Geral da União, 
Ministério Público, Ministério Público Federal, 
Conselho Tutelar de Vila Velha e ao diretor do 
Ifes, sendo que até a presente data apenas o 
Ministério da Educação encaminhou resposta, 
mas seguimos aguardando a manifestação das 
demais autoridades.  

Com relação à resposta encaminhada 
pelo Ministério da Educação, estaremos 
também oficiando o reitor do Ifes Vila Velha, 
solicitando a adoção de providências, uma vez 
que é inadmissível que crianças, adolescentes e 
seus pais sejam ameaçados ou constrangidos 
em qualquer instituição de ensino dentro do 
estado do Espírito Santo.  

Colocamos a comissão e a Frente 
Parlamentar de Proteção da Criança e 
Adolescente à disposição das famílias capixabas 
para que encaminhem denúncias através do e-
mail cpad@al.es.gov.br e também através do 
nosso telefone, que é o (27) 99969-0988.  

Vale ainda ressaltar, senhores 
deputados, que ontem mesmo recebemos por 
este telefone aqui, o nosso telefone particular, 
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uma denúncia, e a adolescente foi trazida aqui à 
Assembleia Legislativa, foi atendida aqui na 
comissão pelo doutor André Luiz Cunha Pereira, 
onde essa adolescente estava sendo abusada 
pelo pai já há muitos anos. E nós fizemos todos 
os encaminhamentos aqui, inclusive à DPCA. 

Próximo, por gentileza. 
 

 A  SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício/GAB/PMC n.º 260/2022, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
João Paulo Silva Nali, Prefeito Municipal 
de Castelo, em resposta ao Ofício/Cpad 
n.º 151/2022, pelo qual encaminhamos 
cópia do Ofício n.º 
130/2022/Aspar/GM/MS, bem como 
despacho Secovid/GAB/Secovid/MS 
(0024785018) e Nota Técnica n.º 
02/2022 – Secovid/GAB/Secovid/MS 
(0024785802), ambas contendo 
esclarecimentos sobre o posicionamento 
do Ministério da Saúde acerca da 
obrigatoriedade da vacina contra a 
covid-19 em crianças, tendo sido 
informado que a Secretaria Municipal de 
Saúde disponibilizou agendamento 
contra a covid-19 para crianças e 
adolescentes através do endereço 
eletrônico www.vacinaeconfia.es.gov.br, 
além disso, em trabalho multidisciplinar, 
a Secretaria Municipal de Educação 
realiza convite aos pais e responsáveis 
para a imunização de suas crianças e 
adolescentes.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Senhores deputados, 
como tenho dito, e também nossos pares têm 
dito, não somos contra a vacinação, mas 
absolutamente contra a obrigatoriedade de 
vacinação. 
 Entendemos que o diálogo com os pais e 
responsáveis de crianças e adolescentes precisa 
ser mantido, seja pela Secretaria de Educação, 
seja pela Secretaria de Saúde. E não toleramos e 
não toleraremos ameaças, constrangimentos e 
prejuízos contra as nossas crianças e 
adolescentes. 

Parabenizo a Secretaria Municipal de 
Saúde de Castelo pelo trabalho multidisciplinar 
e o convite que é feito aos pais e responsáveis 
para que acompanhem seus filhos na hora da 
imunização. 

Próximo, por gentileza. 
 
 A  SR.ª SECRETÁRIA lê: 
  

Ofício/GAB/Semus n.º 457/2022, 
encaminhado pelo execelentíssimo 
senhor Saulo Rodrigues Meirelles, 
secretário Municipal de Saúde, em 
resposta ao Ofício/Cpad n.º 176/2022, 
encaminhamos cópia do Ofício n.º 
130/2022/Aspar/GM/MS, bem como 
despacho Secovid/GAB/Secovid/MS 
(0024785018) e Nota Técnica de n.º 
02/2022 – Secovid/GAB/Secovid/MS 
(0024785802), ambas contendo 
esclarecimento sobre o posicionamento 
do Ministério da Saúde acerca da 
obrigatoriedade da vacina contra a 
covid-19 em crianças, tendo sido 
informado que o município de Linhares 
segue as normas técnicas e parecer 
estadual com relação à campanha de 
vacinação covid-19. Informaram ainda 
que, com relação à vacinação das 
crianças, até a presente data, tem 
caráter recomendatório e não 
obrigatório, conforme nota técnica do 
Ministério da Saúde. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Nós agradecemos a 
resposta encaminhada pelo secretário de Saúde, 
doutor Saulo Rodrigues Meirelles. Entendemos 
que a relação entre o Parlamento e a 
autoridade, seja municipal, estadual ou federal, 
necessita de interlocuções constantes. 

Colocamo-nos à disposição para 
mantermos constantes diálogos na busca dos 
interesses das crianças e dos adolescentes. 

 
 A  SR.ª SECRETÁRIA lê: 
  
 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 Não houve no período. 
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PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

 
Projeto de Lei n.º 032/2019 – Análise de 
Mérito  
Autor: Deputado Marcos Garcia 
Ementa: Determina a alimentação 
diferenciada a crianças e adolescentes 
portadores de intolerância à lactose na 
merenda escolar em instituições da rede 
estadual de ensino. 
Relator: Deputado Delegado Danilo 
Bahiense  
Prazo do relator: 16/03/2022  
Prazo da comissão: 23/03/2022 

 
  O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Próximo, por favor. 
 
 A  SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Projeto de Lei n.º 041/2018 – Análise de 
Mérito.  
Autor: Deputado Sergio Majeski 
Ementa: Acrescenta um representante 
da Assembleia Legislativa ao Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Criad, criado pela Lei nº 
4.521/1991. 
Relator: Deputado Torino Marques  
Prazo do Relator: 06/04/2022  
Prazo da Comissão: 20/04/2022 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

 Não houve no período. 

 
  PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 Não houve no período. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Nós vamos agora 
para o nosso tema, que é Sistema 
Socioeducativo: fragilidades, avanços e desafios. 

Mas eu preciso passar a palavra, daqui a 
uns minutinhos, para o deputado Torino 
Marques. Antes, porém, deputado Torino, eu 
quero verificar se nós temos quorum, porque aí 
eu faço logo a relatoria desse PL do deputado 
Marcos Garcia. 

Deputado Torino se encontra presente. 
Deputado Capitão Assumção, se encontra 
presente? Deputado Luciano Machado? (Pausa) 

Eu não estou ouvindo V. Ex.as. Deputado 
Capitão Assumção e deputado Carlos Von. 

Deputado Torino, considerando que os 
nossos dois parlamentares não estão presentes, 
fica prejudicado o nosso relatório. Vamos deixar 
para a próxima reunião porque o Capitão 
Assumção não está nos ouvindo e o deputado 
Carlos Von também não está nos ouvindo. 

Então nós não temos quorum para essa 
demanda. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Só se 

der uma ligada para eles, presidente. Alguém da 
assessoria dar uma ligadinha para eles. Só para 
eles entrarem para a gente ter o quorum. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Deputado Torino, eu 
vou pedir para fazer esse contato, mas, antes, 
porém... 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 

Capitão Assumção. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Opa, Capitão 
Assumção está presente, então já posso relatar. 
Nós já temos quorum. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Obrigado, Capitão! Aniversariante do dia. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Deputado Torino, vou 
procurar ser o mais sucinto possível, meu 
relatório é muito grande, mas vou procurar ser 
sucinto aqui para que a gente possa passar logo 
para a sua relatoria. 
 Trata-se de Projeto de Lei n.º 32/2019, 
de autoria do deputado estadual Marcos Garcia, 
que tem por finalidade determinar a 
alimentação diferenciada a crianças e 
adolescentes portadores de intolerância à 
lactose na merenda escolar em instituições da 
rede estadual de ensino do nosso Estado.  
 A matéria foi protocolada no dia 
07.02.2019 e lida no Expediente da sessão 
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ordinária do dia 11.02.2019. O excelentíssimo 
senhor presidente da Mesa Diretora proferiu 
despacho denegatório, com fulcro no art. 143, 
incisos III e VIII do Regimento Interno da Casa, 
Resolução n.º 2.700/2009, inadmitindo a 
tramitação da matéria, por entender, a priori, 
existir manifesta inconstitucionalidade na 
proposição, por afronta ao art. 63, parágrafo 
único, incisos III e VI da Constituição Estadual.  

Em seguida, foi deferido o pedido de 
recurso à Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, nos termos do art. 
143, parágrafo único, do Regimento Interno. 

Já o Projeto de Lei n.º 736/2019, de 
autoria do deputado Doutor Hércules Silveira, 
que dispõe sobre o fornecimento de merenda 
escolar diferenciada para os alunos com 
diagnóstico de diabetes 1 e 2 e doença celíaca, 
nas escolas da rede pública do Estado, foi 
protocolado em 05.09.2019. Em 11.09.2019, o 
procurador-geral, em despacho à fl. 10 dos 
autos daquele processo, opinou no sentido da 
necessidade de promover a anexação do Projeto 
de Lei n.º 736/2019, do Doutor Hércules, ao 
Projeto de Lei n.º 32/2019, do deputado Marcos 
Garcia, obedecendo-se à tramitação da 
proposta mais antiga deste último, o que foi 
feito em 01.10.2020. 

Seguiu o feito à Procuradoria da Ales, 
que emitiu parecer favorável à tramitação do 
Projeto de Lei n.º 32/19, de autoria do 
excelentíssimo senhor deputado Marcos Garcia, 
e do Projeto n.º 736/2019, de autoria do 
excelentíssimo senhor deputado Doutor 
Hércules Silveira, com rejeição do despacho 
denegatório da Mesa Diretora.  

Entretanto, sugeriu a adoção de algumas 
emendas: 

 

Emenda n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 
32/2019:  

 

- Fica suprimido o art. 3.º do 
Projeto de Lei n.º 32/2019, 
renumerando-se o artigo 
seguinte.  

 

Emenda n.º 2 ao Projeto de Lei n.º 
32/2019:  

 

- O art. 4.º do Projeto de Lei n.º 
32/2019, que após emenda será 

renumerado para art. 3.º, passa a 
ter a seguinte redação:  

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor 
após decorridos 90 (noventa) dias 
de sua publicação oficial.  

 
Emenda n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 

736/2019, do Doutor Hércules:  
 

- Fica suprimido o art. 4º. do 
Projeto de Lei n.º 736/2019, 
renumerando-se o artigo 
seguinte.  

 
Emenda n.º 2 ao Projeto de Lei n.º 

736/2019, do Doutor Hércules:  
 

- O art. 5.º do Projeto de Lei nº. 
736/2019, que após emenda será 
renumerado para art. 4.º, passa a 
ter a seguinte redação:  

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor 
após decorridos 90 (noventa) dias 
de sua publicação oficial. 

 
Novo encaminhamento para a Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, que, em seu Parecer n.º 290/2021, 
conforme ata das fls. 164 e 166 dos autos, 
opinou pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa, com 
adoção das emendas mencionadas aos projetos 
de lei apresentados. 

Assim, conclui-se que o Projeto de Lei n.º 
32/2019, de autoria do deputado Marcos 
Garcia, e o Projeto de Lei n.º 736/2019, de 
autoria do deputado Doutor Hércules devem ser 
aprovados no exame de mérito, com a adoção 
das emendas sugeridas e aprovadas na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, o que nos leva a aderir aos 
pronunciamentos antes havidos.  

Então, fica: a Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente e Política sobre 
Drogas, de acordo com o previsto no art. 54 a, 
em seus incisos, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa, é pela aprovação dos 
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Projetos de Lei n.º 32/2019 e 736/2019, que 
trata do fornecimento de merenda diferenciada 
às pessoas com diagnóstico de doença celíaca, 
hipertensão, diabetes, do Tipo 1 e 2, com as 
emendas sugeridas pela Comissão de 
Constituição e Justiça.  

É como relatamos.  
Eu coloco em discussão. Se alguém 

quiser discutir, está no momento oportuno. 
(Pausa) 

Não havendo, Deputado Torino 
Marques, como vota? 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 

Senhor presidente, voto pela relatoria que V. 
Ex.ª fez muito bem feita. Parabéns!  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
deputado Torino Marques.  

Deputado Capitão Assumção, como 
vota? 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Voto 

com V. Ex.ª, com esse brilhante relatório, 
presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
deputado Capitão Assumção 

Agora, passo a palavra ao deputado 
Torino Marques para a relatoria do PL 41/2018. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Ok, 
senhor presidente. A relatoria é o resumo do 
parecer... 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Deputado Torino! 
Deputado Torino, por gentileza, só um detalhe 
aqui que a assessoria está chamando a minha 
atenção aqui. A matéria, então, fica aprovada na 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e Políticas Sobre Drogas, com 
emenda. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Maravilha! Está bom! Fechado.  

Olha, o resumo do PL, Projeto de Lei n.º 
41/2018. O Projeto de Lei n.º 41/208, de autoria 

do deputado Sergio Majeski, pretende 
acrescentar um representante da Assembleia 
Legislativa ao Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, o Criad, criado pela 
Lei n.º 4.521/1991. O deputado autor 
demonstra em sua justificativa que a proposta 
legislativa insere o Poder Legislativo lado a lado 
com as demandas e também as demais 
instituições e poderes constituídos na 
representatividade e tomadas de decisão, ou 
tomadas de decisões, voltadas à proteção dos 
interesses da criança e também do adolescente.  
 De fato, o objetivo da proposta é dar 
maior transparência, inserir o Poder Legislativo 
no centro das decisões voltadas à proteção da 
criança e do adolescente, função que deve, sim, 
ser exercida por toda a sociedade, 
essencialmente pelos poderes constituídos, 
senhor presidente.  

Olha, o trabalho representativo do 
Legislativo faz parte de sua função primordial. 
Trabalha também sempre em parceria, ou 
amparo, com instituições, com o Ministério 
Público, o Judiciário e também o Executivo.  
 Não é inclusivo e representativo de 
maneira transparente alijar o Legislativo de uma 
cadeira na Criad. Desse modo, sugiro aos 
ilustres colegas a aprovação do Projeto de Lei 
n.º 41/2018, de autoria do deputado e colega 
também do nosso plenário, Sergio Majeski.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
deputado Torino Marques. Eu coloco a matéria 
em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, eu 
pergunto ao nosso deputado Capitão Assumção 
como vota.  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Com 
certeza, presidente, eu voto pela aprovação do 
relatório do nosso ilustre deputado Torino 
Marques.  
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Valeu, irmão! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Eu quero parabenizar 
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o deputado Torino Marques, meu grande amigo, 
canela-verde, somos amigos há muitos anos, 
mais de trinta anos. Parabenizar V. Ex.ª pelo 
brilhante relatório. E eu também acompanho. 
Então, fica a matéria aprovada na Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e Políticas 
Sobre Drogas.  

Eu peço a nossa secretária que dê 
continuidade à leitura da Ordem do Dia, o 
expediente pequeno aí. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

2.1 - Relatório da 1.ª reunião ordinária, 
realizada no dia 23 de fevereiro do 
corrente, às 14h.  Assim sugerimos: 

  
1.   Elaborar indicação parlamentar aos 
prefeitos municipais acerca da 
viabilidade da criação de conselhos 
municipais sobre drogas. 
  
2.    Elaborar indicação parlamentar aos 
presidentes de Câmaras Municipais 
acerca da viabilidade da apresentação de 
projeto de lei que contemple a criação 
de conselhos municipais sobre drogas. 
  
3.    Oficiar ao governador do Estado do 
Espírito Santo e ao secretário de 
Segurança Pública e Defesa Social 
questionando o motivo pelo qual Polícias 
Militar e Civil não fazerem parte da 
força-tarefa de segurança junto à Polícia 
Federal, cujo objetivo é trabalhar de 
maneira integrada, em regime de 
cooperação com as forças de segurança 
municipal e estadual. 

  
4.    Oficiar ao governador do Estado do 
Espírito Santo e ao secretário de 
Segurança Pública e Defesa Social 
solicitando informações quanto ao não 
atendimento da sugestão do Ministério 
Público para que cada município da 
Grande Vitória tenha uma DPCA. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Eu coloco em 

discussão. Essas são as sugestões em cima do 
relatório da primeira reunião ordinária, que foi 
realizada no dia 23 de fevereiro do corrente, às 
14h. Eu coloco em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Como votam os senhores deputados?  

Os favoráveis permaneçam como estão e 
os contrários se manifestem. (Pausa)  

Não havendo contrários, então ficam 
aprovadas aí essas sugestões que fizemos com 
relação àquela reunião.  
 Eu quero agora passar a palavra para o 
doutor Vladson Couto Bittencourt. Doutor 
Vladson, juiz de Direito, atuante no estado do 
Espírito Santo, tivemos a oportunidade de 
trabalhar juntos aí desde a década de 90. 
Doutor Vladson, já tem uns dias. Eu quero dar a 
palavra para o senhor, e fique à vontade.  

 

 O SR. VLADSON COUTO BITTENCOURT – 
Boa tarde, senhor presidente, doutor Danilo 
Bahiense; boa tarde, doutor Fábio Modesto, 
presidente do Iases; boa tarde, doutora Adriana, 
presidente do Centro de Apoio da Infância e da 
Juventude; boa tarde, doutora Camila, que nos 
brinda todas as tardes com a sua presença nas 
nossas audiências. Boa tarde, doutor Fabio 
Menelli, que é o presidente do Sinases, 
Sindicato dos Agentes Socioeducativos do 
Estado do Espírito Santo.  

Eu quero, inicialmente, doutor Danilo 
Bahiense, agradecer a esta Casa pela lembrança 
de convidar o Poder Judiciário para participar 
desta sessão e dizer que eu aqui me encontro 
por indicação da Coordenadoria da Infância e da 
Juventude, na pessoa do nosso coordenador 
doutor Arion Mergár. Entendeu ele que dentro 
da minha atribuição, que sou juiz da 3.ª Vara da 
Infância, que cuida exclusivamente da execução 
das medidas socioeducativas de meio fechado. 
A Infância, hoje em dia, tem uma vara de 
execuções e eu sou titular dessa vara. Então, em 
razão de eu estar mais próximo das unidades, 
mais próximo do Iases, da Defensoria Pública e 
do Ministério Público, entendeu o Poder 
Judiciário que seria mais conveniente que eu 
estivesse aqui hoje para poder falar sobre o 
sistema socioeducativo, dos seus avanços e das 
nossas dificuldades para o futuro.  
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Eu, realmente, quero aqui registrar o 
prazer que foi trabalhar com V. Ex.ª durante 
tanto tempo. Só no Júri eu passei dez anos e o 
senhor era o titular. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Era. Vila Velha.  
 
O SR. VLADSON COUTO BITTENCOURT – 

Vila Velha. O senhor era o titular da DHPP que 
tantos crimes elucidou e tantos crimes levou até 
as barras do Tribunal do Júri para serem 
julgados pela sociedade vilavelhense. Então, eu 
também quero registrar aqui o prazer que foi 
trabalhar com V. Ex.ª, sempre solícito, sempre 
muito atento a tudo que acontece e sempre 
ligado às questões voltadas à defesa dos 
interesses da sociedade. 
 Bom, nesta condição de juiz da 3.ª Vara 
da Infância... Tem tempo, doutor Danilo? Meu 
tempo é de...? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – O tempo aqui 
geralmente é dez minutos, mas fique à vontade.  
 
 O SR. VLADSON COUTO BITTENCOURT – 
Dentro dessa atribuição, por determinação do 
CNJ,... Eu quero também... Desculpa que vou 
interromper aqui.  
 Eu quero saudar o nosso desembargador 
supervisor, desembargador Jorge Henrique Valle 
dos Santos, que falou quando eu estava 
chegando. E quero saudar também a briosa 
Polícia Militar, que está aniversariando também. 
Saudações ao comandante da Polícia Militar, 
que é quem nos socorre nos nossos momentos 
de desespero, que faz a polícia da rua, que 
trabalha na prevenção. A Polícia Civil e mais a 
Polícia Judiciária.  
 Então, eu, nessa vara, doutor Danilo 
Bahiense, por determinação do CNJ, faço 
fiscalizações bimestrais em todas as unidades 
socioeducativas de regime aberto e semiaberto 
da Grande Vitória. Ao todo são nove unidades. 
Sete unidades de internação e duas unidades de 
semiliberdade.  
 Depois que eu saí do Júri, eu passei cinco 
anos numa Vara Cível no Juizado Especial e, 

depois, a convite da presidência do Tribunal, eu 
voltei à Infância e estou lá até hoje. Essa vara 
que eu sou titular eu a instalei e nela me 
encontro até os dias atuais. Eu acho que são 
nove anos de vara. Nove anos? 2014. Antes 
disso, eu já trabalhava com essa parte de 
execução, porque essa matéria era destinada 
aos juízes da 2.ª Vara. E eu, como juiz da 2.ª 
Vara, também instalei em Vitória, eu também 
acompanhava essa questão da execução das 
medidas socioeducativas. 
 A gente ficar tanto tempo numa mesma 
função tem vantagens e desvantagens. 
Começando pelas desvantagens, é que... Tem 
um desembargador que fala que juiz não pode 
criar raízes, ele deve estar sempre se 
movimentando, para poder se reciclar e poder 
se inteirar sempre de outras áreas. 
 Agora a vantagem é que o tempo passa, 
os Governos passam, os Governos chegam, os 
Governos saem e eu continuo na Vara da 
Infância. Então, não querendo aqui trazer 
nenhum demérito a qualquer presidente que já 
tenha passado pelo Iases, que é a matéria que 
trata do meu dia a dia, a verdade é que...  
 O doutor Fábio Modesto, por exemplo, 
está pela segunda vez no Iases. Ele já esteve 
uma vez no cargo de assessor de assuntos 
estratégicos. 
 

O SR. FÁBIO MODESTO DE AMORIM 
FILHO – Assessor e, depois, diretor técnico. 

 
O SR. VLADSON COUTO BITTENCOURT – 

Depois diretor técnico. Voltou depois de 
quatro... Foi para o IPAJM, voltou depois de 
quatro anos para o Iases de novo na condição 
de presidente.  

Então, eu quero dizer que esse estar há 
muito tempo nos traz um conhecimento que 
não está escrito nos cadernos nem nos livros. É 
um conhecimento que a gente adquire com o 
tempo, com o aprendizado das unidades, com o 
contato dos adolescentes que estão cumprindo 
medidas socioeducativas, com o contato com as 
diretorias que passam pelo Iases, que cada uma 
que passa tem um matiz específico a abordar 
dentro do sistema socioeducativo e, com isso, 
eu acho que a gente, nessa posição de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340031003800390032003A00540052004100, Documento 

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



40 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 12 de abril de 2022 

fiscalizador do sistema socioeducativo, não 
imposto por mim, mas imposto pela lei, 
principalmente pela Lei n.º 12.594/92, entrou 
em exercício em 1993, Lei do Sinase, nos traz 
essa obrigação, junto com o CNJ, de fiscalizar a 
unidade.  

Então, para se ter ideia, ontem, fiz 
fiscalização de duas unidades, inspeção em duas 
unidades. Não é fiscalização. É inspeção. Eu fiz 
no Ciase e fiz na Casa de Semiliberdade de 
Serra. Na sexta-feira vou estar fazendo em mais 
uma unidade, que é na UFI, Unidade Feminina 
de Internação. Ao todo, então, são nove 
unidades, como eu disse ao senhor.  

E esse contato, a princípio, olhado com 
uma certa estranheza por nós, juízes, e pelo 
próprio sistema socioeducativo, com o tempo, 
nos mostrou que ele foi muito benéfico. Ele nos 
aproximou do sistema. Ele nos aproximou das 
agruras e das dificuldades, nos fez compreender 
as dificuldades, nos fez entender a vida do 
socioeducando, o cotidiano do socioeducando, 
o cotidiano dos agentes dentro das unidades, 
dos técnicos, assistentes sociais, psicólogos, 
pedagogos, advogados, toda uma equipe que 
trabalha em prol do sistema socioeducativo.  

Eu posso dizer que, nos últimos anos, 
nós avançamos. Avançamos no passar de todas 
as presidências, de todos os Governos 
estaduais, a gente consegue ir avançando. Às 
vezes, a gente dá dois passos para trás para, 
depois, conseguir dar um passo a mais para 
frente, mas é uma área de difícil compreensão, 
de difícil aceitação pela sociedade. É uma área 
onde as pessoas não compreendem muito bem 
o que é o sistema socioeducativo, não 
compreendem que nós trabalhamos com 
adolescentes em formação de suas 
personalidades, não estão com sua 
personalidade totalmente formada.  

E eu acredito na mudança do ser 
humano, doutor Danilo. Se eu não acreditasse, 
eu não estaria na vara em que eu me encontro 
hoje. E sobre esse tema costumo dizer que todo 
mundo que está no sistema socioeducativo está 
porque quer. O doutor Fábio Modesto está 
porque quer. O Bruno Menelli, que está aqui do 
meu lado, está porque quer. Os defensores, os 
psicólogos, os pedagogos, os agentes: todos 

estão porque querem. Só quem não está lá 
porque quer é o adolescente. E nós não somos 
enganados quando nós escolhemos essa área de 
trabalho. E por nós escolhermos essa área de 
trabalho, nós temos que saber com qual público 
nós lidamos. Ninguém que trabalha no sistema 
socioeducativo foi enganado. Ninguém fez um 
concurso público ou um processo seletivo para 
ser psicólogo de uma creche e foi encaminhado 
para o Iases. Isso não existe. Todo mundo que 
está lá sabe o público que vai encontrar. E vai 
encontrar um público de adolescentes que são 
contraditórios, que geralmente sempre se 
acham donos da razão independente de serem 
eles infratores ou não. São adolescentes que 
vêm de um mundo afastados completamente de 
regras, vêm afastados da escola, vêm afastados 
da família. E vêm afastados desses lugares 
porque, nesses lugares, eles não se 
reconhecem, não se encontram e não são 
acolhidos. Dentro do tráfico, eles encontram 
acolhimento. E todos nós aqui, qualquer ser 
humano, o que deseja é acolhimento e 
reconhecimento. 

Então, o adolescente que se encontra na 
prática do ato infracional, ele busca aquele lugar 
aonde ele se sente reconhecido, abraçado e 
acolhido. E ele só se sente, e esse espaço só é 
ocupado pelo tráfico, pela criminalidade, porque 
a política pública que deveria chegar a ele não 
chega. Se existe, não chega! Porque a política 
pública deveria servir para poder evitar que o 
adolescente entrasse na criminalidade. E na 
verdade isso não acontece, na realidade! 

 Existem políticas públicas? Têm! Elas 
chegam ao público alvo? Eu não tenho certeza 
disso. Porque se estivessem chegando, nós não 
teríamos unidades de internação, não teríamos 
adolescentes nem nos semáforos, nem 
assaltando e nem no tráfico.  

Então as políticas públicas devem ser 
mais... eu acho que devia haver uma depuração 
dessas políticas públicas, de forma que elas 
efetivamente chegassem ao público a que se 
destinam, que são os adolescentes.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente 
prevê um sistema de garantia de direitos que é 
formado pelo Poder Judiciário, Ministério 
Público, Assembleia Legislativa, Poder Executivo, 
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Cras, Creas, Caps, CapsAD, CapsI, conselhos de 
direitos, sociedade civil organizada. Então tem 
todo um sistema, uma rede que deveria existir 
aqui fora e deveria estar de mãos dadas para 
poder abraçar o adolescente e evitar que ele 
entrasse no mundo da criminalidade. 

 Isso existe aqui fora? Existe. Está 
conectada? Não! Não está conectada. Ela está 
desconectada. Então, quando há essa 
desconexão, não há um abraço ao adolescente 
que vive nas comunidades mais carentes, que 
vive, às vezes, em miséria total, sem 
oportunidades. E quando não existe essa rede 
conectada, fica mais difícil de você evitar que o 
adolescente entre na criminalidade, porque a 
rede não está conectada, mas o mundo do crime 
e o mundo do tráfico de drogas está conectado. 
Como se diz: o crime é organizado. E, neste 
ponto, o Estado está desorganizado, na conexão 
dessas políticas públicas que estão espalhadas, 
como eu disse nos Cras, nos Creas, nos Caps, na 
Secretaria de Esportes, na Secretaria de Saúde, 
na Secretaria de Educação.  

Então, quando isso não funciona, o 
adolescente acaba, principalmente aqueles que 
estão em condições de miserabilidade humana, 
acabam chegando à criminalidade. E quando 
chegam à criminalidade, o caminho de volta é 
mais difícil, mas é possível. É possível!  

Quando eles chegam ao sistema 
socioeducativo, o Iases consegue fazer com que 
esta rede de proteção se conecte, porque lá 
dentro tem: gerente, tem subgerente 
socioeducativo, tem subgerente de segurança, 
tem coordenadores, tem agentes 
socioeducativos, tem psicólogo, tem pedagogo, 
tem assistente jurídico, tem assistente social. E 
todo esse cabedal de profissionais, cada um com 
seu saber e saberes distintos e diferentes, e 
olhares diferentes, eles abraçam o adolescente e 
conseguem efetivamente trazer para ele a ideia 
e a certeza de que existe um caminho diferente 
do da criminalidade.  

Todos eles são preparados para sair 
dessas unidades ressocializados e com um olhar 
diferente sobre o mundo. Mas quando eles 
chegam aqui fora, eles não encontram a rede de 
proteção apta a recebê-los. Às vezes, é difícil até 
a matrícula do adolescente que vem o sistema 

socioeducativo, quanto mais um emprego. Se 
eles já estão à margem da sociedade antes de 
entrar no sistema, depois que entram, eles ficam 
mais marcados ainda, mais marginalizados, no 
sentido de estarem à margem da sociedade, e 
não no sentido da marginalidade como 
criminalidade. 

E é muito importante que a gente vença 
essa etapa, que a gente consiga fazer com que 
haja uma comunicação no sistema de garantia 
de direitos, que existe em todo município, em 
todo o estado. 

Esse sistema precisa conversar, precisa 
estar em sintonia perfeita para poder receber o 
adolescente quando sai do sistema e para poder 
estar com o adolescente antes de ele entrar no 
sistema. 

Se o adolescente hoje não vai para a 
escola, é porque a escola não é atrativa para ele, 
é porque ele não se sente pertencente àquele 
espaço, ele não é acolhido naquele espaço, 
principalmente aqueles que vêm de lugares mais 
pobres e mais necessitados de políticas públicas 
específicas. 

Não quero dizer que a pobreza justifica a 
criminalidade. Não justifica! Porque dentro de 
favelas, dentro de comunidades carentes 
existem pessoas corretas, existem pessoas que 
trabalham dentro da legalidade, que não se 
envolvem com a criminalidade. Mas não 
podemos negar que a dificuldade financeira, a 
falta do prato de comida na mesa do 
adolescente, a falta de uma casa decente, a falta 
de políticas sanitárias decentes, isso facilita, 
facilita que ele seja atraído pelo tráfico de 
drogas. 

Eu queria dizer também, porque estou 
vendo que tem agentes socioeducativos aqui, 
estou vendo o Bruno Menelli aqui do meu lado, 
e também o doutor Fábio Modesto, porque a 
gente, às vezes, a gente tem uma falsa ideia que 
o sistema socioeducativo não funciona, porque 
nós fazemos um trabalho dentro das unidades 
de internação e, depois, pode acontecer desse 
adolescente voltar à prática do ato infracional. 
Isso não significa que o trabalho realizado dentro 
das unidades não seja um trabalho de 
excelência, não seja um trabalho realizado com 
dedicação dentro do ambiente de muita 
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dificuldade, porque lidar com adolescente é 
difícil, lidar com adolescente privado de 
liberdade, vindo de comunidades carentes é 
muito mais difícil! A grade impõe um sofrimento, 
o sistema impõe uma dor que é natural de todo 
o sistema.  

Então, quando o adolescente cumpre 
toda uma medida e a equipe técnica da unidade, 
juntamente com a equipe de segurança, chega à 
conclusão de que esse adolescente merece 
voltar ao convívio social, e quando chega aqui 
fora, ele retorna, é porque a rede não está 
funcionando. Ele não encontrou aqui dentro, o 
amparo que ele encontrou, muitas vezes, dentro 
da unidade socioeducativa. Ele precisou agredir 
os direitos de alguém para ele descobrir os 
direitos que ele tem.  

São muitos os adolescentes que chegam 
às unidades do Iases sem nunca terem entrado 
num PA, sem nunca terem ido ao dentista. 
Muitos adolescentes com escabiose, coisa da 
pré-história; adolescentes com sífilis, que só vão 
saber das suas condições quando chegam às 
unidades do Iases, porque são submetidos aos 
exames e recebem os tratamentos adequados. 

Então, é triste a gente ter que constatar 
que eles só se tornam sujeitos de direitos 
quando eles violam o direito do terceiro. Só 
assim eles são vistos. Enquanto eles não violam 
o direito de terceiros, eles são invisíveis a nós 
todos da sociedade. 

Então, se houvesse políticas públicas 
mais direcionadas a esse público, talvez a gente 
evitaria ter que trabalhar com a questão da 
privação de liberdade. 

Eu trouxe aqui alguns destaques do 
avanço da socioeducação. Nesse período todo 
em que me encontro à frente da 3.ª Vara da 
Infância e também da 2.ª, que fazia a fiscalização 
das unidades socioeducativas. 
 Avanços. Tivemos grandes avanços na 
qualidade da alimentação ofertada aos 
adolescentes, inicialmente porque conseguimos 
separar a empresa que trabalhava com 
alimentação do sistema prisional para 
alimentação do sistema socioeducativo. 
Conseguimos fazer com que em algumas 
unidades a comida já fosse feita dentro da 
própria unidade. Porque é bom que todos 

saibam, que toda unidade possui uma cozinha 
industrial; que cinquenta por cento dessas 
cozinhas estão paradas, obsoletas e não são 
utilizadas. Eu falo isso do lado do doutor Fábio 
Modesto, com muita tranquilidade, porque ele 
está conseguindo avançar aos poucos nesse 
tema. Hoje em dia, a comida da Unis Norte já é 
feita dentro da Unis Norte, a comida do CSE já é 
feita dentro do CSE. Eu acho que a Unis Sul é 
feita na Unis Sul. Eu acho que a gente tem que 
caminhar para a gente aproveitar os espaços 
existentes. Se o senhor for lá, o senhor vai 
verificar que são cozinhas de causar inveja a 
muita empresa de grande porte do estado do 
Espírito Santo no que diz respeito às condições 
dessas cozinhas que nós temos hoje e estão 
fechadas e a comida é feita fora.  

Eu não estou dizendo que não deva ser 
terceirizada, você pode terceirizar, como já é 
feito hoje. Você terceiriza a confecção da 
comida, mas ela é feita dentro da unidade. E 
não é feita, por exemplo, sei lá, na Serra, e, 
depois, ela é trazida para cada uma das 
unidades do Iases. No complexo do Iases existe 
cozinha que está fechada, no complexo da 
Unimetro existe cozinha que está fechada, com 
uma reforma bem adiantada, faltando poucas 
coisas para poder voltar a funcionar. Não sei por 
que não voltou ainda. Nas casas de 
semiliberdade também existem cozinhas. Se o 
senhor for, o senhor vai ver o que eu estou 
falando. Existem nessas cozinhas fornos 
enferrujando, liquidificadores estragando por 
desuso, geladeiras estragando. Existe toda uma 
estrutura que está se deteriorando pelo desuso.  

E é muito mais humano você fazer a 
comida dentro da unidade do que fora. Faz 
parte até de um processo de ressocialização 
você sentir o cheiro do feijão temperado, da 
carne que está se fazendo. Então, tudo isso o 
Iases está com o olhar para essa questão. 
Estamos avançando aos poucos.  

Outro avanço. Todos os adolescentes do 
sistema socioeducativo estão matriculados na 
escola da comunidade. Essa escola tem uma 
extensão dentro de cada unidade. Então não é 
como o sistema prisional, que tem uma escola 
do sistema prisional. Toda unidade 
socioeducativa possui um espaço pedagógico 
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onde esses alunos estão matriculados e 
vinculados à escola da sociedade. Já teve tempo 
que nem todos estavam matriculados, mas isso 
foi uma exceção, porque durante esse tempo 
todo, a regra sempre foi: todos matriculados.  

Tivemos maior aproximação entre a 
política socioeducativa e a política educacional. 
A escola, a Sedu está muito mais presente hoje 
dentro das unidades do que já esteve no 
passado, porque os espaços pedagógicos são 
integrados por pedagogos do Iases e por 
professores da Secretaria de Educação, 
pedagogos da Secretaria de Educação, 
coordenador. E o diretor da escola que aquela 
unidade está vinculada, é obrigado a frequentar 
regularmente o espaço pedagógico da unidade.  

Outra evolução. Diminuição considerável 
de denúncias de maus-tratos e violência contra 
adolescentes, os adolescentes e as 
adolescentes. Já vivemos um passado em que a 
violência era uma normalidade, era quase que 
encarado como normalidade. Hoje em dia, 
depois de tanta luta, depois de tanta conversa, 
depois de tanto a gente falar, falar, falar, e o 
Iases ouvir e escutar e compreender que não 
podíamos continuar naquele estado que 
estávamos, a coisa evoluiu muito. E isso se 
deveu, principalmente, à conscientização que o 
Iases promoveu dos agentes socioeducativos, 
retirando de seus quadros os maus agentes 
socioeducativos, que denegriam e estragavam o 
trabalho feito pelos bons agentes do Iases. 
  

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Eu teria, doutor 
Vladson, uma série de perguntas para fazer para 
V. Ex.ª mas eu vou fazer só uma pergunta, 
porque nós temos outros convidados para falar. 
E eu vou pedir ao doutor André que marque, 
doutor André, outro dia com o doutor Vladson 
aqui. Nós vamos convidar somente o doutor 
Vladson aqui. O Doutor Vladson tem muitas 
informações importantes para nós. Mas eu vou 
fazer uma perguntinha para o senhor. Qual é o 
percentual de recuperação e de reincidência 
desses adolescentes? Se o senhor tem, mais ou 
menos, esses dados.  

Eu tenho um monte de questionamento 
que passaram aqui para o senhor, mas eu não 

vou fazer não, porque vou dar oportunidade 
para os nossos colegas falarem. 

 
O SR. VLADSON COUTO BITTENCOURT – 

Olha, se eu for levar em consideração os 
adolescentes que retornam para o sistema 
socioeducativo, eu não vou falar com base, é um 
dado empírico, não é um dado vindo de uma 
pesquisa. Esse dado, quem tem mais para nos 
informar é o Iases, do que o próprio Poder 
Judiciário. Mas eu posso dizer que hoje, a 
reincidência deve gerar em torno de quinze a 
vinte por cento. No sistema penitenciário essa 
reincidência chega a cinquenta, sessenta por 
cento. Então, no sistema socioeducativo, a 
reincidência é muito menor. Eu acho que é 
porque nós trabalhamos com adolescentes em 
formação de seus caráteres e de suas 
personalidades.  

O senhor pode ficar à vontade para 
perguntar. Eu queria só falar mais dois avanços 
porque esses avanços enaltecem o trabalho do 
Iases.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Com certeza! Pode 
falar, Doutor Vladson. 

 
O SR. VLADSON COUTO BITTENCOURT – 

Que é o Poder Executivo que está à frente 
dessas políticas.  

Para mim, essa diminuição das denúncias 
de maus-tratos já é o maior avanço de todos. É 
o maior avanço de todos. Mas ainda temos uma 
maior aproximação do Iases e das unidades 
socioeducativas com o sistema de Justiça. Há 
uma maior aproximação entre Iases, unidade e 
sistema de Justiça. Quando eu fala o sistema de 
Justiça é Ministério Público, Poder  Judiciário e 
Defensoria Pública.  

Outro avanço: elaboração de 
metodologia para realização das inspeções 
judiciais.  

Nós, do Poder Judiciário, além de 
recebermos um questionário que vem do CNJ, 
de Brasília, nós sistematizamos nossas 
inspeções, através de formulários de perguntas 
próprias, que vêm facilitando e muito a avançar. 
Que nem diria, parafraseando Lulu Santos: A 
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passos de formiga e com vontade, porque nós 
temos vontade de melhorar, mas as melhoras 
são lentas. E é assim mesmo, é difícil mudar o 
que está posto há tantos e tantos anos.  

 A última questão é que há muitos anos, 
nas unidades que eu fiscalizo, aqui, na Grande 
Vitória, nós não temos superlotação. A ação 
proposta pela Defensoria Pública, 
brilhantemente pela Defensoria Pública do 
Estado do Espírito Santo, no Supremo Tribunal 
Federal, que teve uma liminar do ministro Edson 
Fachin, e depois confirmou no mérito, que diz 
sobre superlotação de unidades, não atingiu as 
unidades da capital, porque nós não tínhamos 
superlotação nas nossas unidades.  

As nossas unidades, eu só permitia a 
transferência de um adolescente da unidade 
provisória para uma unidade definitiva quando 
surgisse vaga. E, com isso, nós conseguimos não 
chegar ao caos, dentro das unidades definitivas 
do sistema socioeducativo. Doutor Fábio 
Modesto sabe que a gente trabalha assim. 
Conversamos algumas vezes sobre esse assunto.  

Bom, eu tenho que falar sobre os 
desafios, mas eu acho que o tempo não me 
permitirá, mas... 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Doutor Vladson, não 
tem problema. Nós vamos convidá-lo para outra 
sessão, porque nós temos aqui um prazo 
regimental para as sessões e nós temos outras 
pessoas aqui também que precisam falar hoje. 
Foi um prazer muito grande tê-lo conosco. 
Certamente, o senhor contribuiu e contribuiu 
muito aqui para a Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente. Eu quero contar com 
V. Ex.ª outras vezes. Nós fizemos alguns 
convites, o senhor, acho que não pôde vir, mas 
o doutor Arion Mergár esteve conosco. 

 
 O SR. VLADSON COUTO BITTENCOURT – 
Eu não recebi o convite, não. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Mas agora eu vou 
puxar a orelha da minha secretaria, para que o 

senhor receba em mãos esse convite, porque a 
sua presença é sempre muito importante aqui. 
 Doutor Arion Mergár, também, está em 
Alfredo Chaves, participou da reunião passada 
aqui de forma on-line. Também foi muito boa a 
participação do doutor Jorge Valle, que tem 
participado das outras reuniões e participou 
dessa. Então, eu quero agradecer muito a V. Ex.ª 
e dizer que nós estamos aqui a sua disposição. 
Como eu estava na Polícia Civil à disposição, 
como o senhor é um vocacionado na sua 
função, eu também vocacionado na Polícia Civil 
do Estado do Espírito Santo. Trabalhei durante 
muitos anos, o senhor sabe, mais treze anos do 
que devia. Era para me aposentar em 2006, mas 
me aposentei em 2019, só porque fui eleito 
deputado estadual. Estamos aqui à disposição e 
lutando pelas nossas crianças, pelos nossos 
jovens, porque, realmente, faltam políticas 
públicas, falta boa vontade dos gestores. A 
própria situação dos conselhos tutelares do 
nosso Estado é uma vergonha, é um descaso 
dos prefeitos e dos órgãos fiscalizadores. É uma 
vergonha as pessoas não terem papel para 
escrever; não terem um telefone para fazer uma 
ligação ou para receber; telefone celular 
desligado por falta de pagamento, por outro 
tipo de problema; não terem veículos; não 
terem combustível e não terem local adequado. 
 Eu encaminhei um relatório agora para 
muitas autoridades. Para que o senhor tenha 
ideia do que tem acontecido aqui na comissão, 
nós fizemos aqui uma série de audiências aqui 
na comissão, e, através dessas audiências e das 
reivindicações, surgiram mais de cinco mil 
indicações em um ano para autoridades do 
Executivo Municipal, do Executivo Estadual, do 
Legislativo Municipal, do Legislativo Estadual, do 
Ministério Público, do Poder Judiciário e até do 
Ministério da Mulher, que nós fizemos uma 
série de indicações e tivemos agora, 
recentemente, uma reunião com a secretária-
geral, que nos foi encaminhada pela ministra 
Damares, e ela ficou impressionada com a 
realidade do estado, um descaso, realmente, 
que tem acontecido. 
 Agradeço muito. V. Ex.ª. Fique à 
vontade. Se tiver algum compromisso agora, 
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fique à vontade, mas, se não tiver, vai ser um 
prazer que continue até o final da reunião. 
 
  O SR. VLADSON COUTO BITTENCOURT – 
Eu quero só agradecer e quero só falar mais 
uma coisa. O doutor Arion Mergár hoje é o 
coordenador da Infância e da Juventude. Eu já 
fui coordenador durante cinco anos também. 
Em nome dele, ele pediu que eu falasse isso 
com V. Ex.ª: convidar o senhor e os deputados 
que o quiserem acompanhar para irem fazer 
uma visita a Unis, porque a Unis está sob a 
intervenção da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos da OEA. É o Estado brasileiro. Não é a 
Unis. É o Estado brasileiro que está sob 
intervenção e que sofre as sanções da Corte. 
Então, eu queria, em nome do doutor Arion, 
hoje coordenador da Infância e da Juventude, 
para nos visitar, para conhecer a Unis e o 
trabalho que ela executa hoje com os 
adolescentes que lá se encontram internados. 
Não é a melhor unidade do estado, mas ela está 
à frente de muitas unidades das outras unidades 
da Federação. Então, fica aqui o registro do 
doutor Arion, para que o senhor e os deputados 
que quiserem acompanhar fazerem uma visita a 
Unis. 
 Muito obrigado. Eu passarei depois para 
o senhor o que precisamos avançar, como 
passarei também para o doutor Fábio Modesto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Obrigado, doutor 
Vladson. Com certeza, nós vamos agendar essa 
visita. Doutor Arion Mergár, um grande amigo 
também. Trabalhamos juntos durante muito 
tempo, eu na Polícia Civil, e ele, obviamente, no 
Poder Judiciário. Vai ser uma honra muito 
grande fazer essa visita, eu, Torino Marques, 
Capitão Assumção, Luciano Machado e Carlos 
Von. 
 Eu quero passar agora a palavra à 
doutora Adriana Peres Marques dos Santos, da 
Defensoria Pública, coordenadora da Infância e 
da Juventude. Um prazer muito grande tê-la 
conosco. V. Ex.ª tem até dez minutos. 
 
 A SR.ª ADRIANA PERES MARQUES DOS 
SANTOS – Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria 

de agradecer primeiramente, em meu nome e 
em nome da Defensoria Pública, o convite, 
deputado; saudá-lo e, na sua pessoa, saudar 
todos os doutos deputados presentes e a 
comissão; saudar o doutor Fábio. Nesta semana, 
já nos vimos. Hoje aqui, repetimos essa 
companhia. Doutor Vladson, dizer que é sempre 
um prazer e uma honra estar compartilhando 
com o senhor da Mesa e os conhecimentos que 
o senhor tem; saudar o Bruno e, em seu nome, 
Bruno, saudar os agentes socioeducativos aqui 
presentes também e a minha colega e 
companheira de lutas na Infância, doutora 
Camila Dória. 

Gostaria de saudar a comissão pela 
proposta do tema, porque, muitas vezes, a 
gente olha, tanto no estado do Espírito Santo 
quanto no cenário nacional, que muito pouco se 
discute do sistema socioeducativo. E o nosso 
sistema socioeducativo, apesar dos percalços 
que ele tem, das dificuldades que ele enfrenta, 
ele é um sistema socioeducativo, se comparado 
a outros estados do Brasil, muito mais avançado 
e que deve ser difundido, divulgado, debatido. 

O estado do Espírito Santo tem a marca 
de um sistema socioeducativo extremamente 
violador. Nós carregamos, ao longo de muitos 
anos, extremas dificuldades. Não só os 
adolescentes, mas as equipes técnicas, os 
agentes socioeducativos, todos aqueles que 
compunham a comunidade socioeducativa que 
trabalhavam nas unidades.  

Como o doutor Vladson muito bem 
lembrou, o estado do Brasil ainda enfrenta hoje 
uma medida da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos por conta de uma unidade 
aqui do Espírito Santo, a Unis. Essas medidas 
têm sido renovadas desde 2011 e isso 
demonstra que o nosso sistema socioeducativo 
tem, hoje bem menos, mas ainda tem, muitas 
dificuldades.  

Uma característica muito marcante do 
sistema socioeducativo capixaba sempre foi a 
superlotação. Por conta dela, nós tivemos uma 
série de outras violações. Essa superlotação, e aí 
eu acho interessante a gente pontuar isso, 
porque doutor Vladson muito bem comentou, 
não era uma característica extremamente 
marcante aqui na Grande Vitória, muito em 
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parte devido ao trabalho de doutor Vladson, do 
Ministério Público, na pessoa de doutora 
Renata, e da Defensoria que, numa relação de 
parceria muito comprometida, fazia com que a 
reavaliações ocorressem de modo oportuno e 
tinham uma atuação muito presente nas 
unidades, mas nas regiões, por exemplo, Norte 
do estado, a gente chegou a ter unidades com 
quase trezentos por cento de ocupação. 

Numa unidade com uma capacidade 
para noventa, nós termos trezentos 
adolescentes, por exemplo, isso indica um grau 
absurdo de lotação, que gerava, por 
consequência, uma série de outras violações. 
Não só os adolescentes internados nesses 
espaços sofriam, mas a própria equipe técnica, 
os próprios agentes socioeducativos e a própria 
gerência ficavam adoecidos.  

A gente tinha, realmente, uma 
dificuldade de trabalho imensa e, com o Habeas 
Corpus Coletivo n.º 143988, que nós 
impetramos na época e que depois foi 
estendido a todo o Brasil, a gente conseguiu, 
com muito esforço, dar uma guinada na questão 
da lotação das unidades. 

Hoje, por decisão do Supremo Tribunal 
Federal, qualquer unidade, seja do Espírito 
Santo, seja do país, ela tem que respeitar a sua 
lotação máxima de cem por cento. Parece algo 
simples, mas que foi extremamente difícil de ser 
alcançado.  

Então, a partir disso, a gente tem 
realmente uma mudança no panorama da 
socioeducação do Espírito Santo. Hoje, a gente 
não tem mais a superlotação, mas isso não 
significa também que nós não temos desafios. 
Como o doutor Vladson muito bem pontuou, o 
adolescente e o jovem, hoje, que é internado ou 
que tem uma medida de semiliberdade 
aplicada, só passa a ser visto, na grande maioria 
das vezes, pelo Estado, no momento que ele 
comete o ato infracional.  

Antes, esse adolescente era 
praticamente invisibilizado. Ele não tinha acesso 
a políticas públicas mínimas, estava afastado da 
escola, não era visto pelo Creas, muito menos 
pelo Conselho Tutelar, e não só porque essas 
instituições, esses integrantes do sistema de 
garantias de direitos estavam afastados deles, 

dos adolescentes, muito também porque essas 
próprias instituições não têm, na sua estrutura, 
uma capacidade de atendimento adequado. 

Então, como o senhor muito bem 
mencionou, deputado, os nossos Conselhos 
Tutelares estão numa situação extremamente 
difícil. Creas, Cras, o próprio CapsI é uma 
realidade distante de muitos municípios, vide 
Cariacica. A gente só conseguiu implementar a 
partir de uma ação civil pública.  

Então, esses adolescentes são 
invisibilizados, ingressam no sistema 
socioeducativo e aí as unidades socioeducativas, 
com um trabalho muito hercúleo das equipes, 
dos agentes, das gerências, é que vão conseguir 
fazer com que a rede seja acionada. Mas aí 
surge o desafio, que o doutor Vladson também 
muito bem lembrou, do pós-cumprimento de 
medida porque o adolescente que sai hoje da 
unidade socioeducativa, por mais que a equipe 
técnica se empenhe em articular a rede, muitas 
das vezes, ele se vê distanciado dessa rede 
quando ele está na rua.  

Aí a gente lembra que o índice de 
mortalidade dos nossos adolescentes e jovens, 
especialmente negros e de regiões periféricas, é 
altíssimo. Lá no Núcleo de Infância e Juventude, 
Camila muito bem acompanha isso, é comum a 
gente se deparar com a notícia de que um 
adolescente morreu, um mês, algumas semanas 
após a saída da unidade socioeducativa.  

É porque a unidade falhou no seu 
cumprimento em relação ao projeto 
sociopedagógico? Não. É porque, muitas vezes, 
a rede, por mais que tivesse sido acionada, não 
foi capaz de garantir a vida daquele 
adolescente.  

Aí a gente pensa em uma dificuldade que 
nós temos hoje: existem municípios com 
pouquíssimas casas-república, que poderiam 
acolher. Doutor Vladson sabe muito bem, 
existem adolescentes que não têm referência 
familiar nenhuma, jovens de dezoito, dezenove, 
vinte anos, sem referência familiar, numa 
condição de hipervulnerabilidade e as equipes 
técnicas, os agentes e toda a unidade têm uma 
dificuldade imensa de quais encaminhamentos 
dar a esse adolescente após a extinção da 
medida. Aí o município, que é o município de 
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residência daquele adolescente, não consegue 
recebê-lo. Não existe casa-república, por 
exemplo, que acolha aquele adolescente. Isso 
gera um impacto muito grande no seu pós-
medida.  

Outra questão que eu acho importante e 
que surge como desafio é a valorização das 
equipes técnicas e das equipes de segurança. 
Porque hoje, mais do que no passado, 
valorizam-se esses profissionais, mas é 
imprescindível que eles tenham formação 
continuada, uma condição de trabalho mais 
adequada. Era comum a gente chegar às 
unidades, por exemplo, e não se ter alojamento 
adequado para que o profissional de segurança 
que passasse lá vinte e quatro horas pudesse ter 
um período de descanso. Isso impacta 
diretamente na qualidade de vida do 
profissional e no trabalho desempenhado, 
porque, se alguém não tem condições 
adequadas de realizar as suas atividades, não 
consegue de fato fazer o melhor de si em 
relação ao adolescente.  

Outro ponto que eu acho muito 
importante a gente tocar é a questão da saúde 
mental. Hoje, mais do que no passado, a gente 
vivencia períodos de adolescentes que 
ingressam no sistema socioeducativo com 
demandas profundas de saúde mental e que 
não são, até aquele momento, acolhidos pela 
rede, a rede de saúde mental do município a que 
eles pertencem. Eles ingressam, muitas vezes, 
com extrema dificuldade de compreender a 
medida, porque a medida, para ser eficaz, precisa 
ser compreendida. Com muita dificuldade de 
demandar tanto das equipes técnicas a questão da 
segurança também. Sem ter, de fato, 
encaminhamentos precisos.  

Então, a gente precisa discutir a questão 
da saúde mental dentro do sistema 
socioeducativo. Por equívoco, muitas vezes, são 
determinadas medidas de privação de liberdade a 
adolescentes com demandas de saúde mental 
sérias que precisariam não da privação, mas de 
outro encaminhamento. (Pausa) 

Exatamente, as residências terapêuticas, 
que é algo que a gente também não tem. (Pausa) 

Exatamente. Então a gente vivencia hoje 
desafios diferentes. Continuamos ainda com 
resquícios daqueles velhos desafios, mas hoje, 

felizmente, a gente não tem, como o doutor 
Vladson bem lembrou, ausência de 
escolarização. Nós já tivemos, deputado, em 
uma unidade do Norte, quase a totalidade dos 
adolescentes reprovados porque não 
conseguiam ser levados à escola. Hoje isso não 
existe mais.  

Então, os desafios ainda se impõem, 
muito nós avançamos e não só isso é decorrente 
do HC coletivo, mas também de um esforço de 
todos nós. Mas muito há de se avançar. Então 
temos que ficar, sim, felizes com os avanços que 
tivemos, mas comprometidos com os desafios 
que ainda temos.  

Era isso. Eu queria agradecer mais uma 
vez. Colocar sempre a Defensoria Pública à 
disposição de todos. Dizer que nós estamos 
extremamente comprometidos não só com o 
sistema socioeducativo, mas acima de tudo com 
a proteção e a promoção de direitos de 
adolescentes, jovens e de crianças também. 
 Obrigada. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
doutora Adriana, pela sua participação. 
 Realmente, os nossos jovens, doutor 
Vladson, têm sido assassinados porque é uma 
mão de obra barata para o tráfico. Ano passado, 
a média de uma criança ou adolescente a cada 
três dias. E se concentram aí entre os quinze aos 
dezoito anos, é o volume maior de crimes que 
vêm ocorrendo. 
 Eu falei agora mesmo com o senhor, com 
relação às indicações que nós fizemos, mais de 
cinco mil. Uma delas que nós encaminhamos 
tanto para os prefeitos municipais dos setenta e 
oito municípios, como aos presidentes das 
Câmaras, é com relação ao incentivo às 
empresas para que adotem o menor aprendiz. 
Incentivando a empresa, ela adotará o menor 
aprendiz. Isso é muito importante para esses 
jovens. Eles passam a ter não somente o recurso 
financeiro, um reconhecimento da cidadania 
dele, mas também é cobrado pela empresa com 
relação à produtividade da escola. Então isso é 
muito importante.  

Depois, eu vou pedir inclusive à nossa 
Secretaria que encaminhe para o senhor uma 
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cópia do relatório que nós enviamos ao 
procurador-geral do Ministério Público de 
Contas, cobrando dessas autoridades que não 
estão tomando nenhuma providência, estão 
deixando realmente a coisa ao deus-dará.  

Eu quero convidar agora, para fazer uso 
da fala, a doutora Clarissa Tonini. Eu quero ver 
se a doutora Clarissa ainda está de forma on-
line. A doutora Clarissa está aqui representando 
o doutor Tarcísio Otoni Perúsia, que é o 
delegado da Delegacia Especializada de 
Narcóticos, Denarc.  

Doutora, prazer muito grande em tê-la 
conosco. V. Ex.ª sempre muito prestativa. Tem 
até dez minutos, por favor.  
 

A  SR.ª CLARISSA TONINI – Muito 
obrigada, você está me ouvindo?  
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Ouvindo e muito 
bem.  
 

A SR.ª CLARISSA TONINI – Ah, que bom.  
Bom, primeiramente, gostaríamos de 

agradecer. Boa tarde a todos, deputado doutor 
Danilo Bahiense, em nome de quem eu 
cumprimento todos os presentes na reunião.  

Eu sou investigadora de polícia aqui no 
Denarc. Estou aqui representando o doutor 
Tarcísio Otoni, chefe do departamento de 
Narcóticos da Polícia Civil, Denarc.  

O Denarc vem realizando seu trabalho, 
seguindo as diretrizes da Política Nacional sobre 
Drogas, o Pnad, em especial, na redução da 
oferta de drogas.  

Nesse contexto, o departamento tem o 
seu foco na prisão de lideranças, apreensão de 
entorpecentes no atacado e principalmente na 
constrição patrimonial do traficante, buscando 
assim atingir a estrutura financeira do tráfico.  

De outro lado, existem projetos também 
em desenvolvimento para a área de prevenção, 
tais como palestras em escolas e distribuição de 
cartilhas para familiares.  

O Denarc se coloca à disposição desta 
ilustre comissão e de todos os participantes, 
para unir os esforços necessários para o 
enfrentamento a esse tema.  

Por fim, agradeço e parabenizo o 
deputado doutor Danilo Bahiense pela iniciativa 
deste relevante trabalho. Agradecemos a todos 
e parabéns pela iniciativa.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Doutora Clarissa, 
muito obrigado. Leve o nosso abraço ao doutor 
Tarcísio Otoni Perúsia, titular da Denarc.  

Nós estamos próximos aqui ao 
encerramento desta sessão, mas eu quero 
passar antes a palavra também para o Bruno 
Menelli, que é o presidente do Sinases.  

Esta sessão está sendo transmitida pela 
TV Assembleia.  
 

O SR. BRUNO MENELLI – Primeiramente, 
boa tarde. 

Saudar o nosso querido deputado e 
presidente da comissão, doutor Danilo 
Bahiense, que desde o primeiro dia do seu 
mandato aqui, tem sido um parceiro dos 
agentes socioeducativos e dos servidores 
socioeducativos. Lembro que no primeiro mês 
seu da posse aqui nós já fizemos uma audiência 
pública, fizemos uma visita na Unis, no 
complexo socioeducativo. De lá para cá, vou 
relatar os avanços.  

Então, muito obrigado, doutor Danilo, 
por meio de quem saúdo também os deputados 
presentes, pela parceria que têm feito sempre 
com o sindicato e sempre aberto a escutar as 
demandas dos servidores.  

Saudar a doutora Camila. Muito obrigado 
pela presença. 

Doutora Adriana, fiquei muito 
representado com sua fala. Muito obrigado por 
lembrar que por trás de todo o trabalho existe 
alguém que está executando o trabalho e nós, 
agentes socioeducativos, nós servidores 
socioeducativos, temos que ser valorizados por 
isso, porque, até aqui agora, nós só estamos 
falando de avanço e esse avanço só é possível 
porque o servidor está ali por trás, fazendo isso 
acontecer.  

Saudar o nosso presidente, diretor-
presidente Fábio Modesto. Lutas e lutas, né, 
Fábio? Como o doutor Vladson falou, o senhor 
já foi assessor da presidência, foi diretor de 
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ações estratégicas, voltou como diretor de 
ações estratégicas e, posteriormente, assumiu a 
presidência, a quem a gente tem muito que 
agradecer por evoluir muito a nossa carreira nos 
últimos seis meses. Pautas de dez anos, você 
conseguiu resolver rapidamente. Então, a 
categoria é grata por isso. Muito obrigado por 
tudo! 

E doutor Vladson, estava até falando 
com ele aqui, que a gente vai evoluindo na vida. 
Já tivemos muitos embates na vida e hoje a 
gente está aqui para poder demonstrar um 
pouquinho que nada foi em vão. Tudo teve um 
sentido. 

E saudar meus amigos, agentes 
socioeducativos, servidores que estão nos 
assistindo através da televisão.  

E não posso deixar de parabenizar nossa 
Polícia Militar. Nossa briosa PM, que sempre nos 
ajuda, que foi nosso escudo dentro do sistema 
socioeducativo por vários e vários anos. Hoje, 
graças a Deus, a gente deixa que eles cuidem do 
problema da rua e a gente cuida do nosso 
problema dentro de casa. 

Então, doutor Danilo, como que a gente 
pode iniciar hoje falando dos pecúlios, das 
dificuldades do sistema socioeducativo? O que é 
sistema socioeducativo? Onde eu costumo falar 
ou discutir, eu sempre faço essa pergunta. Não 
é sistema prisional, não é carência social, não é 
uma questão de saúde pública só, não é uma 
questão de segurança pública, é o sistema 
socioeducativo. Nós somos diferentes, nós 
somos uma categoria própria, um ente público 
próprio. 

Nós não podemos discutir sistema 
socioeducativo como discutir sistema prisional. 
Totalmente diferente! Sistema prisional, o 
policial penal, o agente penitenciário, ele 
simplesmente abre e fecha cadeado. Somente o 
que ele faz é isso, com todo o respeito à função 
deles. Eu fui agente penitenciário por quatro 
anos e eu sei o que eu estou falando. 

Então, a gente tem que começar a 
discutir sistema socioeducativo como sistema 
socioeducativo, uma garantia de direito do 
adolescente que cometeu um ato infracional. 
Não importa o crime, não importa o que é. Para 
a gente, nós não temos que nos importar com 

isso. Nós recebemos esse adolescente, tratamos 
ele como igual. 

O porém, contudo, é que o poder 
público, agora vou fazer um meia índole aqui, o 
poder público não vê esse adolescente porque 
ele tem que ser responsabilizado pelos atos que 
ele cometeu lá fora, independente de qual seja 
o ato. 

Nós avançamos muito, muito mesmo. 
Doutor Vladson foi muito feliz na fala dele que, 
nas evoluções, a maior demonstração de 
evolução é você ter diminuído número de 
rebeliões, você ter diminuído número de 
agressões.  

Em tese, essas agressões são discutíveis, 
que a gente em outro momento, em outros 
aspectos, a gente pode sentar e discutir, se foi 
no dolo, se foi sem dolo, se foi na intenção de 
uma contenção, se não foi. 

Nós sabemos que já aconteceu. O 
embate acontecia muito, muito mesmo. Fui 
testemunha de vários. Teve caso de eu pedir: 
Pelo amor de Deus, socorre nós, agentes 
socioeducativos! De cinco agentes serem 
acusados de homicídio, e depois provada a 
inocência de quatro e um ter sido condenado 
em lesão corporal, só. E você pega lá, e cinco 
servidores tiveram sua vida praticamente 
exposta. Mas são outros quinhentos. A gente 
evoluiu. Nós estamos em um momento de 
evolução. 

Então, o sistema socioeducativo é muito 
mais complexo que isso. E quando eu vejo 
pessoas que, de fato, fazem o sistema 
socioeducativo acontecer, começando a discutir 
também pela valorização do servidor público, 
pela valorização do agente socioeducativo que 
ali está, traz uma satisfação pessoal para a 
gente. 

O Governo do Estado do Espírito Santo 
tem demonstrado – acredito que o Fábio vai 
fazer uso da fala e vai falar isso. Hoje, nós temos 
nos tornado referência nacional de sistema 
socioeducativo; já o contrário, os servidores são 
os mais desvalorizados do Brasil. Como que 
pode isso?  

O Governo do Estado encaminhou uma 
proposta de lei para cá há vinte dias, estruturou 
a carreira do nível técnico, doutor Vladson, da 
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equipe técnica de nível superior. Não que eles 
não mereçam, eles merecem, sim! Só que eles 
não fazem a socioeducação sozinha acontecer. 
Quem passa vinte e quatro horas por dia com o 
adolescente somos nós, agentes 
socioeducativos. Quem perde a vida, não foi um 
assassinato, não foram dois, não foram três, de 
agente socioeducativo no estado do Espírito 
Santo, que perderam a vida porque atuam 
diretamente com bandidos também. Também, 
porque muitos desses são chefes do tráfico de 
droga. 

Vai ao morro no Bairro da Penha, vai 
subir ali no São Benedito, quem manda? Vai a 
São Pedro, quem manda? É adolescente. Por 
que é o adolescente? Como vocês mesmos 
falaram, eles são fragilizados. Eles têm uma 
potencialidade de crime muito grande, mas 
existe toda uma blindagem de lei para com eles. 
Isso não sou eu que estou dizendo, isso é 
notório, é a realidade. 

Então, quando a gente vem discutir o 
sistema socioeducativo, a gente só mostra 
avanço. Lembro-me da primeira vez que subi 
nessa tribuna, em 2013, quando nós fundamos 
o sindicato, a categoria fundou o sindicato, eu 
vim pedir: Pelo amor de Deus, socorro! Nós 
estamos morrendo, nós estamos sendo caçados, 
nós não temos condições de trabalho nenhuma.  

Hoje, não. Hoje, a gente está para 
mostrar a evolução que o sistema 
socioeducativo aconteceu. Como a doutora 
Adriana muito bem disse, na Unis, em Linhares, 
tinha trezentos adolescentes, total. Cachoeira, a 
mesma coisa; Unis, a mesma coisa. Unai, 
duzentos adolescentes, de capacidade de trinta, 
quarenta.  

Então, nós passamos por muitas, muitas 
coisas mesmo. Infelizmente, é muito lindo no 
discurso ver evolução do sistema 
socioeducativo, mas na prática os servidores da 
ponta, os agentes socioeducativos estão sendo 
tratados diferente pelo Governo do Estado do 
Espírito Santo.  

Como que nós queremos evoluir mais 
ainda o sistema socioeducativo? Hoje nós 
estamos entre, vamos botar, os cinco melhores 
estados do sistema socioeducativo do Brasil. 
Essa é a percepção que eu tenho e acredito que 

o Fábio vai poder discorrer muito mais sobre 
isso. A evolução drástica que nós fizemos. E por 
que não fazer esse mesmo reconhecimento para 
com servidores que estão no dia a dia laborando 
nas unidades socioeducativas? 

 Então, faço aqui um pedido para a 
Defensoria Pública: promotor Vladson, através 
da 3ª Vara, ajude a nós, agentes 
socioeducativos! Quanto mais profissionalização 
nós tivermos, melhor é o atendimento para o 
com o adolescente. 

Hoje, se você pega o número dos 
servidores socioeducativos, nós temos mil 
duzentos e setenta e um, Fábio, se eu não 
estiver enganado, de servidores DTs agentes 
socioeducativos, e duzentos e treze efetivos. 
Desses duzentos e treze, mais de setenta por 
cento já tem o nível superior completo. O 
mesmo nível vale para quem é DT, tem a mesma 
qualificação técnica. Por que não valorizar mais 
ainda esses trabalhadores? 

 Então, quais são os desafios que nós 
temos hoje no sistema socioeducativo? Eu tinha 
várias coisas para listar aqui, mas eu vou falar 
algumas, que eu acho que a gente tem que 
começar botar o dedo na ferida. 

Sistema socioeducativo não é sistema 
prisional. Sistema socioeducativo também não é 
carência social. A hora que a gente começar a 
entender isso... Você vê que diminuiu 
drasticamente o número de rebeliões. Por quê? 
Hoje nós temos um grupo de pronto emprego 
dentro do sistema socioeducativo, chama 
Caesp, que é treinada especificamente para 
fazer as intervenções em caso necessário. 
Antigamente era a Polícia Militar ou a Sejus que 
chegava lá, usava do uso da força, que eles são 
acostumados a usar técnicas, só que quando 
eles saiam o problema ficava para a gente! Hoje, 
não. Hoje nós fazemos a nossa lição de casa. 
Hoje se tem um motivo, se tem um motim, se 
tem um princípio de rebelião, o agente 
socioeducativo, ele é capaz de intervir. 

Nós tivemos, recentemente, um agente 
assassinado aqui no estado do Espírito Santo, 
um ano atrás, mais ou menos, se eu não estou 
enganado, um ano e meio, por menores. 
Tivemos semana passada, doutor Vladson, no 
Rio de Janeiro, um diretor do Degase, que é um 
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agente socioeducativo, foi reconhecido na rua, 
tomou três tiros de ponto quarenta na cabeça. E 
os moleque, os crias do comando, acho que foi 
Comando Vermelho, se eu não estou enganado, 
ainda fizeram questão de postar: Vai um verme 
embora. É um pai de família. 

Então, nós, agentes socioeducativos, 
hoje nós somos capazes de ver os avanços. 
Ninguém aqui não está dizendo que não houve 
avanço. Somos capazes de ver o zelo que a 
administração pública, através do instituto, está 
tendo para com servidores, mas ainda falta um 
pouquinho mais de zelo do governador do 
Estado do Espírito Santo para com essa 
categoria tão sofrida. 

É muito triste você ver uma categoria 
que tomou posse em 2011 – nós estamos indo 
para o décimo primeiro ano de serviço público –
, e uma discrepância tão grande de salário para 
uma equipe de nível técnico para uma de nível 
médio. E, sendo que o nosso trabalho é tão 
complexo ou até mais do que a própria equipe 
técnica, porque pega as nossas atribuições. Nós 
somos psicólogos, nós somos pedagogos, nós 
somos o ombro amigo daquele adolescente que, 
às vezes, ele está ali triste. Com quem que ele 
conversa? Somos nós, no dia a dia. 

Então, eu peço encarecidamente o 
apoio, o apoio mesmo, hoje, do diretor-
presidente tudo do instituto; do Judiciário, que 
está aqui na figura do doutor Vladson; da 
Defensoria Pública, doutora Adriana e doutora 
Camila. E sempre sabemos que o doutor Danilo 
é um incansável defensor da nossa categoria. 
Por favor, olhem por essa categoria! Olhem a 
evolução que nós fizemos para o socioeducativo 
acontecesse no estado! Por que não valorizar de 
fato quem fez isso acontecer também? Não foi só 
o Judiciário, não foi só a Defensoria Pública, não 
foram só os conselhos. Foi o grupo. E, 
infelizmente, o único grupo que está ficando para 
trás somos nós, agentes socioeducativos. Então, 
era o que tinha para falar. 

Muito obrigado pela oportunidade. E 
tenho certeza de que juntos vamos alcançar a tão 
sonhada socioeducação na sua plenitude. 
Obrigado! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 

Bruno. E quero dizer para você e para toda a 
categoria que esse espaço está aberto aqui. Vai 
ser um prazer muito grande recebê-lo em todas 
as reuniões, inclusive na frente parlamentar, 
aqui, com relação à criança e ao adolescente. 
 E realmente, doutor Vladson, os nossos 
servidores precisam de valorização. Temos que 
valorizar o nosso patrimônio, que é o servidor. O 
senhor vê, até o ano passado, o soldado da 
Polícia Militar, aqui no estado do Espírito Santo, 
estava recebendo dois mil e setecentos, bruto; 
dois mil e setecentos, bruto, para dar a vida pelo 
patrimônio e pelas pessoas que ele nem 
conhece. É lamentável!  
 Estamos agora com a greve da Polícia 
Civil, com relação aos peritos, porque hoje um 
perito criminal, um médico legista, que são 
muitos anos de estudo e muito tempo de 
capacitação, estão recebendo, agora, com o 
aumentozinho que tiveram, cinco mil, 
setecentos e noventa e três reais, bruto. Isso é 
salário bruto, de médico legista e de perito 
criminal. E em Roraima, vinte e dois mil e 
setecentos. O mesmo profissional, com as 
mesmas atribuições. Então, precisamos 
realmente valorizar os nossos servidores. 
 Quero passar a palavra, agora, ao Fábio 
Modesto de Amorim Filho. Fábio, prazer muito 
grande tê-lo conosco. Esse espaço também está 
sempre aberto para você, porque aqui é o 
espaço correto para tratarmos o problema das 
crianças e dos adolescentes. Fique à vontade. 
Acho, Fábio, que seria mais importante se você 
falasse da tribuna, porque você fica de frente 
para o painel, porque daqui você não vai ver o 
painel e vai ter que estar olhando para trás.  
 Essa sessão está sendo transmitida ao 
vivo pela TV Assembleia. E agradecemos a 
audiência de todos, e de todos que estão 
presentes aqui, também, nesta Casa de Leis.  

 
 O SR. FÁBIO MODESTO DE AMORIM 
FILHO – Boa tarde a todos. Cumprimento e 
agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui, é 
honroso para o Iases estar aqui para poder falar 
de socioeducação, do nosso ofício natural. 
Então, cumprimentando V. Ex.ª, deputado 
Delegado Danilo Bahiense, presidente desta 
comissão, cumprimento também todos os 
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deputados desta Casa de leis, não só os que 
compõem esta comissão, mas todos os 
deputados desta Casa de leis. 
 Cumprimento também à doutora 
Adriana, a doutora Camila, defensoras públicas; 
o doutor Vladson, juiz de Direito; o Bruno 
Menelli, agente socioeducativo de carreira, 
presidente do sindicato representativo dos 
servidores que compõem o Sistema 
Socioeducativo, Sinases. Cumprimento, 
também, aproveitando, o Robson, o Renan, a 
Nara e o Jhonatan, servidores agentes 
socioeducativos de carreira, servidores ativos.  

E aproveitando que estou vendo a 
presença, aqui, da Graça, assistente social, 
também servidora, agora, depois de cumprida 
sua missão, seu ofício, mas está aqui 
prestigiando com sua presença... 

Doutor Danilo, ouvindo suas 
considerações iniciais, e é necessário, de fato, 
garantir cidadania para os nossos adolescentes, 
para os nossos jovens, concordo no total da sua 
declaração. E é isso que o Iases busca, é nesse 
sentido que o Iases trabalha.  

Como já dito, doutora Adriana falou, o 
Vladson também, o Iases promove a educação 
formal, que é o ensino regular, a educação 
social e a educação profissional para esses 
jovens. Então, de fato, temos que trabalhar para 
garantir, e que isso não inicie no Iases. Não é, 
doutor Vladson? Não é doutora Adriana, 
doutora Camila?  

Que isso não inicie no Iases, mas da 
nossa função. Estamos trabalhando para que 
seja cumprida e garantidos os direitos, cem por 
cento dos direitos dos adolescentes. 

Doutor Vladson, é verdade, a 
socioeducação é mal entendida e mal 
compreendida. Porque, às vezes, fala de 
socioeducação, faz uma remissão imediata: ah, 
aqueles menores, aquela cadeia de menores, 
aqueles menores bandidos e etc. e etc. e etc. E a 
socioeducação pelo Iases não é tratada dessa 
forma. Ela é tratada como o primeiro passo de 
oportunidades para esses adolescentes, para 
eles conhecerem os seus direitos e saberem 
também dos seus deveres e das suas 
responsabilidades, e aí fazemos através da 
educação formal, social e profissional. 

Falando do nosso trabalho aqui, de 2019 
para cá, e aproveitando o gancho aqui do Bruno, 
falo do olhar atento do nosso governador 
Renato Casagrande para a socioeducação: ele se 
importa, e se importa muito. E desde o início, 
desde 2019, ele vem trabalhando para que o 
sistema socioeducativo do Espírito Santo seja 
referência – e está conseguindo –, e estamos 
juntos nesse trabalho. 

Quero iniciar aqui fazendo uma remissão 
a respeito dos vencimentos, do salário. Dos 
técnicos, o Bruno já falou. Semana passada foi 
feito esse realinhamento, um realinhamento 
grande num projeto de lei aprovado à 
unanimidade por esta Casa, onde foi feito o 
realinhamento de várias carreiras, e dentre elas 
a dos técnicos do Iases. Então isso demonstra a 
importância e a valorização que o governador 
dá à carreira socioeducativa.  

E, dos agentes, queria fazer um histórico 
aqui muito particular, doutor Danilo, porque as 
pessoas que me conhecem e que convivem 
comigo, ainda que convivam pouco, sabem do 
apreço que tenho aos agentes socioeducativos, 
sabem do olhar muito cuidadoso que tenho com 
os nossos agentes.  

Temos uma carreira na advocacia 
criminal e a gente conhece muito bem como 
funciona o sistema e como trabalham os 
inspetores penitenciários e os agentes 
socioeducativos, e como é árduo esse trabalho e 
importante. 

Mas, falando dos nossos agentes, peguei 
algumas informações aqui só para a gente tirar 
como referência: no período do Governo 
anterior, de janeiro de 2015 ao final de 2018, 
tivemos um reajuste de cinco por cento no 
salário dos agentes. Saiu de mil, trezentos e 
cinquenta para mil, quatrocentos e sessenta e 
sete.  Cinco por cento em quatro anos. E aí 
entramos em 2019.  

Bom, de 2019 até o dia de hoje, o salário 
do agente foi reajustado em 23,40% 
Significando que saltou de dois mil, 
quatrocentos e sessenta e sete para três mil e 
quarenta e cinco. E a partir de julho, por força 
de lei complementar já aprovada por esta Casa, 
inclusive, o vencimento vai para três mil, cento e 
sessenta e sete. Isso significa que em quatro 
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anos será dado um reajuste salarial do agente 
de 28,35%. E aí se três mil é pouco ou é muito, 
eu vou falar daqui a pouquinho. 

A respeito da formação dos agentes, 
capacitação, né, os agentes que receberam 
curso de capacitação inicial, continuada e tudo 
mais, e também para ser base de referência, 
porque senão a gente não consegue avaliar: de 
2015 a 2018, em quatro anos, nós tivemos mil, 
cento e dois agentes certificados. Formados. 
Mil, cento e dois, em quatro anos.  

De 2019 até este mês, foram dois mil, 
duzentos e sessenta e quatro. Então dobramos. 
Nós mais que dobramos. E tem o resto do ano 
ainda. Então isso demonstra a importância que 
damos aos agentes e à formação desses 
agentes. E mudou da água para o vinho. Quem 
acompanhou o Iases até 2018 e acompanha o 
Iases de 2019 para cá, o trabalho dos agentes 
evoluiu, mas evoluiu exponencialmente.  

Todos os cursos que apresentamos para 
os agentes, às vezes, faltavam vagas porque 
todos queriam! Eram sedentos! Todos eles são, 
inclusive, sedentos por serem capacitados. 

Então, às vezes, a gente recebia: Não! 
Abram mais cinco vagas, mais dez vagas! Dá 
mais esse curso. Recebemos proposta de curso, 
executamos o curso. Então investimos muito na 
qualificação desses servidores nós investimos 
muito na qualificação desses servidores. 

Passando, fizemos a regulamentação do 
uso da TNL, da Tecnologia Não Letal. Não é 
tecnologia menos letal, é tecnologia não letal. 
Isso também era um uma demanda antiga dos 
servidores, não se tinha coragem de enfrentar 
esse tema, porque é um tema delicado, e 
nacionalmente não se tem coragem para 
enfrentar esse tema. E nós enfrentamos e 
capacitamos nossos agentes. Então, eles são 
capacitados, certificados a utilizarem essa 
tecnologia. E de lá para cá, de 2019 para cá, não 
houve sequer um registro de agente ou de 
adolescente lesionado em virtude de uso desse 
equipamento. 

Para especificar, esse equipamento é um 
spray comumente chamado de gengibre, mas 
ele é à base de óleo vegetal, certificado pela 
Anvisa. Existe só um único produtor no país e é 
certificado pela Anvisa a pedido da Polícia 

Federal. E esse produto não causa nenhum mal, 
nenhuma lesão, seja ela qual for, cutânea, 
ocular, qualquer tipo de lesão à saúde humana. 
Então nem o operador e nem aquele que está 
recebendo esse produto, essa ação, será 
lesionado. Então não há esse registro de lesão.  

Vamos lá. A estruturação da Caesp – 
Caesp é o nosso agrupamento, nossa 
Coordenadoria de Apoio Especializado, é um 
agrupamento de segurança especial. E nós 
saímos de seis agentes da Caesp, de 2018, para 
trinta. Nós teremos trinta vagas. Atualmente 
temos vinte e sete que compõem a Caesp, mas 
são trinta vagas. E aí eu volto a dizer da 
importância e do cuidado que nós temos com os 
nossos agentes.  

Através de decreto do governador foi 
estabelecido um procedimento de escolta e 
condução. Doutor Danilo, eu vou pedir a V. Ex.ª 
e a todos uma extrema paciência porque é 
extenso. Eu sei que o horário regimental aqui é 
16h, mas o tema requer essa paciência e todos 
esses detalhamentos.  

O procedimento de escolta e condução 
foi através do Decreto n.º 4.560/2020, demanda 
antiga dos agentes, porque eles diziam o 
seguinte: eu vou fazer a transferência de um 
adolescente, eu vou conduzi-lo a um 
atendimento à saúde, e esse adolescente está 
extremamente envolvido com a criminalidade 
ou pode ser um alvo de execução ou de resgate. 
E quem é que vai fazer essa segurança nossa, do 
adolescente e do agente? Então, através desse 
decreto governamental, desde 2020 foi 
estabelecido que os adolescentes classificados 
como risco três, que são esses adolescentes, 
especificamente esses adolescentes, 
classificados pela nossa equipe de segurança, 
será escoltado, o nosso veículo com o 
adolescente será escoltado pela PM. Não é a PM 
que vai fazer essa escolta, nós fazemos esse 
encaminhamento, a PM faz a escolta, mas nós é 
que transportamos o adolescente. E isso nos 
trouxe uma segurança singular.  

O enquadramento do agente 
socioeducativo como um agente de segurança 
pública. Isso ocorreu na Lei n.º 11.121/2020. E 
aí, essa lei fala dos reajustamentos ao longo dos 
anos 20, 21 e 22.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340031003800390032003A00540052004100, Documento 

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



54 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 12 de abril de 2022 

Mas eu queria ler um trecho da 
mensagem do governador. Como advogado, a 
gente tem mania de falar e provar, então, é para 
provar o que eu estou falando, que o 
governador se importa e muito com essa 
categoria.  

Na mensagem ele diz o seguinte: Esta 
iniciativa é eminente e relevante, e contribuirá 
com o compromisso do governo de valorização 
das carreiras da área de segurança pública e 
Justiça para construção de Poder Público 
Estadual moderno, eficaz e eficiente. 

O que significa isso? O governador está 
enquadrando o agente socioeducativo como 
agente de segurança pública, demanda antiga 
dos servidores. Os agentes antigamente ficavam 
sem saber: Vem cá, mas eu pertenço a quem? À 
Sejus? Ao sistema de Justiça? À época que o 
Iases era vinculado à Sejus. Eu sou dos Direitos 
Humanos, eu pertenço a quem? Eu faço parte de 
que área? Aí o governador vem e fala o 
seguinte: Vocês compõem a área de segurança 
pública. Reconhece que o agente socioeducativo 
compõe a área de segurança pública.  

O regulamento do novo uniforme para 
os agentes. Parece uma bobagem isso. Ah, mas 
é só um novo uniforme. Esse uniforme, a camisa 
que o Bruno está. Está faltando a calça. O novo 
uniforme dos agentes. Esse uniforme não é só 
simples vestimenta. Ah, é mais um modelo novo. 
Não é isso. Esse uniforme foi construído a várias 
mãos, idealizado a várias mãos, principalmente 
no que diz respeito a cor, ser menos ofensivo e 
etc. E ele marca a identidade profissional, a 
identidade profissional do agente 
socioeducativo. Em qualquer lugar que o agente 
socioeducativo estiver, em qualquer lugar, ele é 
identificado como tal. E por que isso é 
importante? Porque lá em 2012 quando nós 
chegamos, final de 2011 para 2012, o agente 
socioeducativo usava camisa de cor azul, calça 
jeans e tênis. E aí a cor azul? Qual o problema 
disso? O problema era que os alunos das escolas 
públicas utilizavam azul, mas isso não seria 
problema, mas os presos – os internos da Sejus 
– utilizavam uniforme de cor azul. Então, às 
vezes, os nossos agentes eram confundidos com 
internos da Sejus. Então, depois, mudou para a 
cor cinza e, aí, qual era o problema? A cor cinza 

era a cor do uniforme da Sejus, dos agentes 
penitenciários. E não. Os agentes 
socioeducativos têm identidade própria. E é por 
isso, então, que foi alterado o uniforme deles. 

Carteira funcional: demanda antiga. 
Todo mundo falava assim: Fábio, mas eu vou às 
vezes num lugar, num órgão público ou 
empresa, eu tenho que fazer uma viagem de 
transferência desse adolescente e, às vezes, eu 
sou parado e me perguntam: Quem é você? Eu 
sou agente socioeducativo. Cadê sua funcional? 
Tem que apresentar CNH. É horrível isso. Então, 
através do Decreto n.º 4.783/2020, os agentes, 
então, passaram a ter a sua carteira funcional.  

Diretor de Ações Estratégicas. Eu era 
diretor de Ações Estratégicas, depois vim a 
presidente. Nosso atual diretor de Ações 
Estratégicas é um agente socioeducativo de 
carreira. Nunca aconteceu. Nunca foi dada 
oportunidade aos agentes assumirem tal posto. 
Diferente dos outros das outras carreiras que 
tiveram oportunidade de assumirem postos de 
diretoria, inclusive de presidência, os agentes 
nunca foram oportunizados a isso. E, neste 
Governo, foi. O nosso agente de Ações 
Estratégicas, a Diretoria de Ações Estratégicas é 
vinculada à segurança, inteligência, formação, 
qualificação dos servidores e informação, 
sistema. Então, hoje nós temos o servidor, o 
agente socioeducativo de carreira, o Oséias 
Gerke, como diretor de Ações Estratégicas, 
fazendo um trabalho brilhante, assim como 
Fabiana Malheiros, que é psicóloga de carreira 
na Diretoria Socioeducativa, e Graziela Ortega, 
na Diretoria Administrativa e Financeira. Todos 
os três fazendo um trabalho brilhante.  

Aquisição de beliche e colchão D45 para 
agente plantonista. Também parece uma 
bobagem, mas os agentes, os plantonistas, 
quando tinham que fazer o quarto de hora, às 
vezes, tinham que fazer quase sentados na 
cadeira para descansar aquele tempo das vinte 
e quatro horas. Hoje não. Hoje eles têm beliche 
e colchão, que não é o colchão dos 
adolescentes, que era inclusive antigamente 
utilizado. É um colchão digno.  

Em 2022, nós tivemos agora 
recentemente a concessão de outro reajuste 
através da Lei n.º 11.528. Vamos começar a 
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distribuir – salvo engano – amanhã a aquisição 
de colete balístico para os agentes, demanda 
antiga também, muito antiga. Da mesma forma, 
o adolescente fica exposto e nós também. Nós 
dois estamos inseguros diante de uma escolta, 
de uma escolta de risco três, porque a Polícia 
Militar tem todas as suas proteções e nós não. 
Então, adquirimos coletes balísticos, não só para 
os agentes, mas também para os adolescentes, 
porque a segurança tem que ser de todos. 

Concurso público, doutor Danilo. 
Quatrocentas vagas para agente socioeducativo. 
Mais do que o concurso que teve em 2010. 
Então, agora, serão quatrocentos agentes 
efetivos.  

E qual o caminhar desse concurso? A 
comissão já preparou o Termo de Referência 
para a contratação da banca realizadora do 
concurso e nós estamos em vias finais de 
publicar, então, esse edital e fazer a contratação 
da empresa. Estamos bem otimistas com o 
caminhar. A comissão, toda ela é formada por 
servidores de carreira. É presidida por um 
agente socioeducativo, que hoje está atuando 
junto à Corregedoria, presidente de uma 
comissão.  
 Redução da carga horária. Também uma 
conquista, um reconhecimento de direito 
igualitário àqueles que trabalham em regime de 
escala. Na Sejus já era assim, quarenta horas 
semanais; salvo engano, na Secretaria de Saúde 
também era assim; e, no Iases, não. O Iases 
tinha uma limitação de horário que extrapolava, 
e foi reconhecido e garantido, corrigida essa 
questão, e no Iases também, assim como nos 
outros, os agentes trabalham quarenta horas 
semanais.  
 E falando da carreira, da valorização da 
carreira e tudo mais, nós instituímos um grupo 
de trabalho para reformulação da carreira do 
agente socioeducativo. Esse grupo de trabalho é 
composto por seis agentes socioeducativos, 
todos os seis de carreira, três indicados pelo 
instituto e três indicados pelo Sinases, pelo 
sindicato. E a equipe já está fazendo reuniões, 
então, estão trabalhando.  
 Mas eu queria pedir licença a vocês. Eu 
trouxe aqui uma parte do meu despacho 
quando da instituição desse grupo de trabalho, 

só para vocês entenderem um pouquinho do 
nosso conceito e concepção sobre os agentes 
socioeducativos:  

Todas as profissões ou cargos públicos 
necessitam ter identidade profissional, uma vez 
que tal condição resulta não apenas na 
valorização da carreira, mas também na certeza 
de seu pertencimento àquele órgão como parte 
responsável pela construção da sua missão, 
visão e valores.  

O Sinases apresenta como Proposta 02 – 
porque isso nasceu de um ofício do Sinases. E já 
vim conversando sobre, e o Sinases me oficiou – 
dentre outra, o realinhamento da carreira, 
fazendo uso da tabela dos agentes de Polícia 
Civil como referência.  

Permita-nos discordar do respeitado 
sindicato, não por entendermos que os agentes 
socioeducativos não são merecedores, mas, sim, 
pelo fato de que é tempo de obter identidade 
profissional própria desvinculada ou comparada 
a qualquer outra categoria. 

As funções desempenhadas pelos 
agentes socioeducativos são por demais 
singulares, ou seja, não há nenhuma carreira 
pública que desempenha funções similares às 
dos agentes socioeducativos.  

Esse é um trecho do meu despacho, 
quando eu instituí o grupo de trabalho.  

E, também, nós estamos agora, dada a 
redução da carga horária, em fase final já da 
elaboração da instrução de serviço que vai 
regulamentar o regime de escala. Vai falar a 
respeito das folgas e tudo mais, os horários de 
trabalho e as escalas, quais são. Então, nós 
estamos em fase final já de confecção dessa 
instrução de serviço que vai regulamentar.  

Eu gostaria, agora, de passar a 
apresentação. Vou tentar ser o mais breve 
possível. Vamos lá! 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Como vocês sabem, o Iases é uma 
autarquia vinculada à Secretaria de Direitos 
Humanos, e, hoje, nós temos treze unidades no 
Espírito Santo, sendo que duas estão na Região 
Sul, que é Cachoeiro de Itapemirim, e duas na 
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Região Norte, que é Linhares; as demais, aqui na 
Metropolitana.  

Estrutura organizacional do Iases. São 
quatro diretorias, contando com o diretor-
presidente, então, diretor-presidente mais três: 
Socioeducativa, de Ações Estratégicas e 
Administrativo Financeiro.  

E os avanços e ações de 2019 para cá. 
Um pouco só deles, porque senão a gente ia 
ficar... 

Depois, doutor Danilo, vou ter que ser 
convidado de novo junto com o doutor Vladson, 
porque aí a gente divide o tempo aqui. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Vamos convidar, 
porque eu já estou dando meia hora para V. Ex.ª  
 

O SR. FÁBIO MODESTO DE AMORIM 
FILHO – Vamos lá! Os investimentos desse 
tempo na ordem de quatorze milhões, 
quinhentos e setenta e três mil. E aí, nós 
desmembramos: materiais pedagógicos, quase 
dez milhões; manutenção predial, mais de um 
milhão; EPIs e equipamentos de TNL, mais de 
um milhão; material permanente, um milhão, 
quase um milhão e setecentos, um milhão 
seiscentos e sessenta e nove.  

Investimentos do BID, porque também 
nós participamos do contrato de financiamento 
do BID. Então, investimentos do BID, na ordem 
de mais de três milhões e cem. Sendo que dois 
milhões e quatrocentos são recursos próprios 
do BID e seiscentos e sessenta são recursos 
próprios. A registrar que os seiscentos e 
sessenta foram para a compra dos body 
scanners. Nós temos três body scanners.  

E aí, do BID, só uma ilustração. 
Compramos computadores para laboratórios de 
Informática; aquisição dos colchões; aquisição 
de objetos para revista humanizada, que é 
raquete e rádio comunicador também; 
aquisição de roupas de cama; troca das 
coberturas das unidades socioeducativas do CSE 
e conjunto – estava uma coisa horrível, um 
monte de vazamento, enfim. Estamos 
concluindo, agora, falta uma moradia só no CSE 
para gente já iniciar lá o conjunto. E estamos 
reformando, também, todo o CSE –; e materiais 
pedagógicos.  

E aí, só uma breve ilustração das 
carteiras escolares que nós compramos, mesa 
de jogos, material esportivo, bola, e tudo.  

Algumas matérias: Governo investe dois 
milhões de reais em materiais para as unidades 
do Iases; Mais unidades do Iases recebem 
materiais pedagógicos e esportivos; Unidades do 
Iases no sul do Espírito Santo recebem materiais 
e equipamentos.  

A nossa ocupação total, ficou bem 
pequeno aí, mas eu posso dizer que nós temos 
hoje uma capacidade de setecentos e sessenta 
vagas, e hoje nó ocupamos quinhentos e 
quarenta e sete. Então, não vivemos com 
superlotação.   

Eu tenho que fazer esse registro, porque 
ele é mais justo. O doutor Vladson fez, também, 
esse registro da parceria do Iases com o sistema 
de Justiça, com a Defensoria Pública, com o 
Ministério Público e com o Poder Judiciário. 
Uma parceria ímpar. Nossa relação é 
extremamente saudável, extremamente 
amistosa, compreensiva, respeitosa, e nós 
quatro trabalhamos com um único propósito de, 
de fato, educar esses adolescentes.  

Então, essa redução na ocupação, além 
do HC que a doutora Adriana já falou, também é 
fruto desse trabalho muito próximo que nós 
temos.  

Aí, formação dos servidores. E aí, 
separamos por ano: no total, quatro mil, 
quatrocentos e trinta e quatro servidores. Em 
2029, mil... Servidores aí no geral; não só os 
agentes socioeducativos, no geral. Então, foram 
quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro 
certificados. Em 2019, mil, quatrocentos e vinte 
e sete; em 2020, nós tivemos a questão da 
covid, que nos dificultou bastante, reduzimos 
ainda até que pouco, mas dentro das limitações, 
mil e trezentos e vinte e seis; em 2021, mil e 
cento e doze; e, em 2022, até agora, quinhentos 
e sessenta e sete. Isso mostra uma recuperação 
forte para este ano.  

Formações dos servidores, então, foram 
seis mil e setecentos e oitenta vagas 
disponibilizadas, três mil e novecentos e trinta e 
oito horas, e cento e cinquenta e quatro turmas.  

E aí, os espaços de saúde, que nós 
reformamos também. Falar de reforma de 
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unidades. Também, nós pegamos as nossas 
unidades num estado deplorável: adolescente 
dormindo no chão, esgoto passando dentro do 
alojamento. Uma coisa horrível! E, de 2019 para 
cá, os espaços estão ficando assim.  

Na saúde, foram onze mil e duzentos e 
cinquenta e três atendimentos médicos a 
socioeducandos, nas redes pública e privada. 
Quatro mil trezentos e três atendimentos 
odontológicos aos socioeducandos, e oito mil 
duzentos e oitenta e cinco ações de prevenção e 
saúde à educação, mais imunização. Covid-19: 
cem por cento dos socioeducandos e servidores 
vacinados.  

Formação dos socioeducandos, a parte 
da profissionalização deles, dos cursos 
profissionalizantes, cem por cento dos 
adolescentes inseridos em cursos 
profissionalizantes. Então, todos os egressos, 
todos os adolescentes que saem, que são 
liberados do Iases, têm pelo menos um curso 
profissionalizante. Pelo menos.  

Aí são as formações. No total, foram dois 
mil quinhentos e trinta e nove adolescentes 
certificados. Em 2019, mil trezentos e trinta e 
quatro; em 2020, seiscentos e dois; em 2021, 
seiscentos e três. Essa queda drástica foi em 
virtude da pandemia, por conta que os parceiros 
que trabalham com esses cursos não podiam 
estar presencialmente. Então, foi um 
dificultador. 
 Cem por cento dos adolescentes estão 
regularmente matriculados e frequentando a 
escola, reforçando e confirmando aquilo que o 
doutor Vladson já falou. Todos os nossos 
adolescentes estão frequentando a escola e 
matriculados. Os adolescentes egressos 
possuem, como eu disse, pelo menos um curso 
profissionalizante. Nós só exemplificamos: Curso 
de Assistente Administrativo, de Panificador, de 
Logística. 
 Foram seiscentos e cinquenta ações para 
os egressos. Importantíssimo esse trabalho que 
a gente faz de acompanhamento aos 
adolescentes egressos do sistema, porque, 
justamente, eles buscam esse apoio muitas 
vezes, quando saem, porque ficam ali perdidos: 
E agora? Eu saí. Como é que eu vou? Se já tiver 
empregado, ok, mas e se não tiver? Então, esse 

acompanhamento é extremamente importante 
o Iases executar. Nós fizemos seiscentos e 
cinquenta ações. 
 Quase quatro mil documentações civis 
emitidas. Uma parceria com a Polícia Civil. 
Fantástica também a parceria com a Polícia Civil. 
Hoje a gente já faz tudo isso de dentro da 
unidade. Há quase quatro mil adolescentes 
garantidos o direito à cidadania, garantidos o 
seu registro civil, a sua carteira de identidade. 
 Algumas matérias: Iases: socioeducandos 
produzem cinquenta quilos de macarrão para 
doação. Foi através de um curso 
profissionalizante. Adversidade estampada no 
olhar. Isso foi uma amostra cultural de desenho, 
de arte, de um socioeducando, de uma casa de 
semiliberdade de Vila Velha. Fantástico também 
essa amostra. Outra matéria: Dez jovens que 
cumprem medida socioeducativa estão 
empregados. Então, adolescentes egressos 
saem empregados do nosso Iases. 
 Alguns registros: desenvolvimento do 
novo sistema de Informação – Saas, que é um 
sistema de atendimento socioeducativo em 
parceria com o Prodest. Esse sistema é muito 
mais intuitivo, mais moderno, abrange muito 
mais recursos. Ele conversa com outros 
sistemas, coisas que o sistema atual não faz. 
 Garantir que todos adolescentes e jovens 
em cumprimento de medida socioeducativa e 
de privação de liberdade tenham acesso à 
identificação civil, como eu disse ainda há 
pouco. 
 Elaborar proposito de implantação da 
Escola Estadual de Socioeducação. Estamos 
trabalhando firme na questão dessa escola, para 
que ela tenha reconhecimento do MEC também. 
 Instalação da base de apoio do Iases, no 

Ciodes. Importantíssimo também. Uma 
parceria com a Secretaria de Segurança 
Pública. O Iases hoje é uma agência do Ciodes. 
Isso integra a segurança pública e nos dá mais 
tranquilidade nas nossas conduções e em 
todas as ocorrências que nós temos. Uma 
resposta muito rápida do sistema de 
segurança pública, apoiando o Iases. 
 Aprimoramento no uso do TNL, 
tecnologia não-letal; atualização do manual de 
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segurança. Atualizamos, mês passado, esse 
manual. A última versão era de 2010. Então, nós 
atualizamos agora.  

Controle de acesso nas portarias das 
unidades socioeducativas com identificação das 
pessoas que chegam com foto e tudo; 
 aquisição de viaturas específicas para 
apoio especializado prestados pela Gesp. Esse 
vai vir através de recursos do BID. São três 
caminhonetes com destinação específica para o 
trabalho lá da Caesp, que faz parte da gerência 
de segurança. Nós também estamos avaliando 
os nossos carros que transportam adolescentes 
e a questão de modernizar esse transporte dos 
adolescentes e aumentar a segurança, não só do 
adolescente no transporte, mas também do 
agente socioeducativo, dos servidores. 

Diretriz para o uso excepcional do 
mecanismo de algema. Utilização de algema não 
é regra. É exceção. Nós temos isso 
regulamentado. 

Aperfeiçoamento e humanização dos 
procedimentos de revista, também adotado no 
Iases. Antes era uma situação bem complicada 
para os visitantes e para os nossos servidores. 

Aperfeiçoamento da segurança na 
realização da escolta nível-III com a aquisição 
dos coletes balísticos, como eu disse ainda há 
pouco, e também do decreto governamental, aí 
o registro do Iases passa a operar no Ciodes. A 
entrega das carteiras funcionais. Projeto de 
radiofrequência também é uma parceria com a 
Secretaria de Segurança Pública. Nós também 
vamos compor esse projeto de radiofrequência. 
É um projeto estadual bem amplo. Acreditamos 
que, até o mês que vem, a primeira fase já 
esteja funcionando, então nós vamos conseguir 
conversar com todas as agências e 
internamente através de radiocomunicador.  

Transformação do Núcleo de Gerência de 
Inteligência. Isso dá mais autonomia para nossa 
inteligência conversar com as agências estadual 
e federal de inteligência. Projeto de Centro 
Integrado de Videomonitoramento, assim como 
nós percebemos que a Guarda Municipal tem 
aquela sala grande de videomonitoramento e 
sala de gerenciamento de crise. Então o Centro 
Integrado de Videomonitoramento abarcará 
isso, atenderá essa necessidade; a sala de 

situação, que é o ambiente preparado para os 
gestores da unidade, tem acesso às imagens.  

Acho que eu estou na metade. Não, 
brincadeira. Brincadeira.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – V. Ex.ª é um 
privilegiado, porque eu, como deputado, só 
tenho cinco minutos. V. Ex.ª já está com trinta e 
sete.  
 

O SR. FÁBIO MODESTO DE AMORIM 
FILHO – Eu agradeço pelo carinho de V. Ex.ª. 
Consideração enorme.  

Parou de pular. Parou de passar. Ih! Foi 
combinado!  

O Observatório Digital da Socioeducação. 
Isso daí foi uma ferramenta implementada 
também por nós. O Estado do Espírito Santo é o 
único órgão executor de medidas 
socioeducativas que tem uma ferramenta 
dessas, onde aí estão traçados os perfis de todas 
as nossas unidades dos adolescentes. 

Aí é a transparência pública de todas as 
nossas informações, obviamente reservando ali 
as informações que são sigilosas, mas é o único 
que tem esse nível de transparência das suas 
informações.  

Avas, que é o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da Socioeducação. O estado do 
Espírito Santo também é pioneiro nessa 
ferramenta, numa parceria fantástica também 
com a com a Faculdade Faesa. Nós temos hoje o 
nosso próprio ambiente virtual de 
aprendizagem. O que é isso? Cursos EAD. Então 
hoje o Iases tem estrutura de curso EAD, sua 
própria plataforma, e já participaram de cursos 
EAD conosco servidores da Sejus, servidores de 
outras secretarias, servidores do Estado do 
Tocantins, servidores do Estado de Minas 
Gerais. Então eu fico muito orgulhoso mesmo da 
nossa equipe do Iases, de todos os servidores, 
de uma ponta a outra, porque eles produzem 
conhecimento e a nossa missão aqui é dar 
condições para que eles façam isso, para que 
eles produzam conhecimento. E como o Bruno 
registrou, nós estamos, sim, entre os cinco 
melhores estados que executam a 
socioeducação no país, exportando 
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conhecimento. Outros estados buscam o nosso 
conhecimento, as nossas capacitações.  

Alguns cursos: O papel da Comunicação 
não Violenta, Facilitador de Ciclo de Construção 
de Paz, Noções Básicas de Operação de 
Radiocomunicador, Preenchimento de RCO On-
line, que é o Relatório Circunstanciado de 
Ocorrência. Isso é importantíssimo também 
porque a gente tem um controle maior do que 
acontece nas unidades e do histórico dessas 
ocorrências. Da diversidade: Questões Culturais 
e Raciais; Diversidade e Questões de Gênero e 
Feminismo; Procedimento de Revista 
Humanizada; Atuação do Servidor do Iases e do 
Ciodes; Reciclagem de Brigadista Eventual, 
também, um curso bem bacana. Nós já 
salvamos vida com esse curso aí.  

Aí o registro da nossa Formação 
Continuada em Segurança Especializada.  

Vinte e seis servidores certificados com a 
Comunicação Não Violenta pelo EAD lá do 
Tocantins. Foram servidores lá da Seciju, lá do 
Tocantins. Vinte e seis participaram. Só para 
ilustrar o que eu estava falando anteriormente. 
Formação de Facilitador de Ciclo de Práticas 
Restaurativas e Construção de Paz; Realização 
de estudos de casos; Aprendizagem profissional 
de qualificação em serviços administrativos, em 
parceria com Senac; parceria com o Ministério 
Público do Trabalho e Senac referente ao 
Programa de Aprendizagem.  

V. Ex.ª comentou sobre isso, a questão 
do fomento, da aprendizagem, do menor 
aprendiz. Estão cobrando, inclusive, muito isso.  

A adesão ao uso de uniforme escolar em 
todas as escolas funcionando dentro do Iases. 
Vamos iniciar a utilização do uniforme escolar. 
Os nossos adolescentes, quando vão para a 
escola, eles vão com o uniforme da escola e não 
com o uniforme do Iases, justamente para 
aquele sentimento de que estou saindo da 
unidade e estou indo para a escola, e isso, com 
certeza, vai agregar demais a questão da 
qualidade do ensino. 
 A formalização de parceria com o Iema, 
por meio de acordo de cooperação. São 
passeios na região de praia, de montanha, tudo 
fazendo uma reflexão sobre essa oportunidade 
que eles têm quando estão fora, que eles têm 

que aproveitar, que eles têm que entender essa 
oportunidade, além dessa relação com o 
externo. Obviamente são adolescentes que 
estão próximos à saída, mas essa relação com o 
externo para eles voltarem a se familiarizar, 
porque eles ficam, em média, em geral, um ano 
e três meses conosco. 
 Foi planejada e elaborada a formação 
sobre educação escolar na socioeducação. Aí é a 
parceria com a Sedu, o doutor Vladson até 
comentou; monitoramento e regularização de 
cem por cento das matrículas, já foi dito; 
atualização da portaria conjunta com a Sedu; 
orientação técnica às unidades. 

Instalação dos Núcleos de Prática 
Restaurativa no Iases; oitocentos e vinte e três 
adolescentes matriculados em curso 
profissionalizante em parceria com a Sectides. 
Sectides também uma grande parceira nossa. 
Onze adolescentes matriculados em cursos 
profissionais em parceria com a Maitan. Maitan 
foi uma empresa penalizada pelo Ministério 
Público do Trabalho, que, ao invés de pagar a 
multa para o Ministério Público, ela está 
pagando essa multa, mas em forma de custo 
profissionalizante para os nossos adolescentes, 
parceria nossa com o Ministério Público do 
Trabalho. Belíssimo também o trabalho do 
Ministério Público. 

 Quinze adolescentes da Unimetro 
matriculados no Curso de Aprendizagem 
Profissional em Serviços Administrativos em 
parceria com o Senac, com a Procuradoria 
Regional do Trabalho e com o Iases. Curso 
profissionalizante pela com a Sectides, por meio 
do Qualificar, presencial e EAD.  

Articulação junto aos Municípios e 
Secretarias de Saúde para a formalização dos 
planos operativos municipais; nota técnica em 
saúde mental; publicação da nota técnica sobre 
matrícula; acesso e permanência de 
adolescentes e jovens atendidos pelo Iases na 
educação básica.  

Campanha de imunização com base no 
Calendário Nacional de Vacinação.  

E aí só ilustrando algumas ações de 
manutenção das nossas unidades: manutenção 
constante dos espaços de convivência do 
servidor e das moradias, impermeabilização nas 
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moradias que constavam infiltração, reforma 
das moradias inicial, intermediárias e conclusiva, 
com nivelamento de piso, pintura interna e 
externa, revisão da cobertura da moradia, grades 
e portões, lixamento e aplicação de pintura, 
padronização de cores, pintura da escola e área de 
profissionalização, instalação de varais 
padronizados nas moradias e instalação de ar-
condicionado nos setores administrativos.  

Linhares, Cachoeiro e Unimetro padeciam 
de um calor insuportável nos setores 
administrativos, então nós instalamos ar-
condicionado. Agora estão todos os setores 
climatizados. 

E é isso. Agradeço demais a esta Casa de 
Leis, esta honrosa e respeitada Casa de Leis. 
Agradeço pelo convite, novamente, deputado 
Danilo Bahiense, e o Iases está aqui de prontidão 
para poder atender aos pedidos, e estaremos 
sempre presentes sempre quando convidados. 

Obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
doutor Fábio Modesto, presidente do Iases. 

Eu quero aqui agradecer a todos os 
convidados, me permitam, na pessoa do doutor 
Vladson Bittencourt. Muito obrigado, doutor 
Vladson. Na sua pessoa, agradeço a todos 
demais presentes. 

Nós extrapolamos um pouco o horário 
regimental, mas a gente vai fazer o 
encerramento agora. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será ordinária, no dia 27 de abril, quarta-
feira, do corrente, às 14h, de forma híbrida e 
presencial, no Plenário Dirceu Cardoso. 

Obrigado! 
 
 (Encerra-se à reunião às 

16h44min) 
 
_______________________________________ 
 

DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO SOLENE, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
05 DE ABRIL DE 2022. 

ÀS DEZENOVE HORAS E DEZOITO 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO DR. EMÍLIO 
MAMERI OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Senhoras e senhores, 
senhor deputado proponente Dr. Emílio 
Mameri, ilustres autoridades e telespectadores 
da TV Assembleia, boa noite! 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo recebe a todos para 
a sessão solene em Comemoração ao 
Aniversário de Sessenta Anos do Curso de 
Medicina da Universidade Federal do Espírito 
Santo. 

 É convidado a compor o local de 
destaque o senhor deputado proponente, Dr. 
Emílio Mameri, para os procedimentos 
regimentais de abertura desta sessão solene. 
(Pausa) 

 
  (Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 

 

É convidado também o reitor da 
Universidade Federal do Espírito Santo, 
professor doutor Paulo Vargas. (Pausa) 

 

 (Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 

Convidamos também o diretor do Centro 
de Ciências da Saúde, professor doutor Helder 
Mauad. (Pausa) 

 

 (Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 

É convidada a diretora do Hospital 
Universitário, doutora Rita Checon. (Pausa) 

 

 (Toma assento à Mesa a referida 
convidada) 

 

Convidamos também o ex-governador 
do Espírito Santo, ex-aluno e professor 
aposentado do curso de Medicina, doutor Vitor 
Buaiz. (Pausa) 

 
 (Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 
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Convidamos o ex-aluno e professor 
aposentado do curso de Medicina, doutor 
Fausto Edmundo. (Pausa) 
 

 (Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 
 

É convidada ao local de destaque a aluna 
da Ufes e presidente do Diretório Acadêmico de 
Medicina da Ufes, Maria Esthér Nóra Sanches. 
(Pausa) 
 

 (Toma assento à Mesa a referida 
convidada) 

 

Uma correção, o doutor Fausto não é ex-
aluno, ele é professor da primeira turma. 
Corrigido. 

É convidado também o coordenador do 
curso de Medicina da Ufes, doutor Doglas Gobbi 
Marchesi. (Pausa) 

 

 (Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 

Informamos que esta sessão está sendo 
transmitida ao vivo pela TV Assembleia nos 
canais abertos, digitais e YouTube. As fotos do 
evento estarão disponíveis a partir de amanhã, 
dia 6, no site da Assembleia Legislativa que, com 
satisfação, recebe a todos para a sessão solene 
em comemoração ao aniversário de Sessenta 
Anos do Curso de Medicina da Ufes. 

Nesta noite, a Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo celebra os sessenta 
anos do início do curso de Medicina da Ufes. Em 
abril de 2021, o jubileu de diamante do curso foi 
celebrado, mas, por conta da pandemia, as 
comemorações foram impossibilitadas. A ideia 
desta sessão solene é homenagear alunos, ex-
alunos, professores, ex-professores, professores 
aposentados, servidores, ex-servidores e 
servidores aposentados, responsáveis pela 
história de sucesso do curso de Medicina da 
Ufes.  

A abertura da primeira escola de 
Medicina do Espírito Santo representou uma 
grande conquista para a sociedade capixaba.  

Neste instante, o senhor deputado 
proponente, Dr. Emílio Mameri, procederá à 
abertura desta sessão solene, conforme é 
regimental. 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Invocando a proteção de 
Deus declaro aberta a sessão e procederei à 
leitura de um versículo da Bíblia. 
 

 (O senhor deputado Dr. Emílio 
Mameri lê Eclesiastes, 38: 2-3)  

 

Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, mas a declaro aprovada, 
conforme disponibilizada no site da Assembleia 
Legislativa. Informo a todos os presentes que 
esta sessão é solene, em comemoração ao 
aniversário de Sessenta Anos do Curso de 
Medicina da Ufes, conforme requerimento de 
minha autoria, aprovado em Plenário por 
unanimidade. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Todos são convidados, 
em atitude de respeito, para as execuções do 
Hino Nacional e do Hino do Estado do Espírito 
Santo. 
 

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

 

 Neste instante, teremos a apresentação 
de um vídeo contando a história do curso de 
Medicina. 
 

  (É exibido o vídeo) 
 

Neste instante, é convidado a fazer o uso 
da palavra, em nome dos ex-alunos, o ex-
governador professor doutor Vitor Buaiz. 
 

O SR. VITOR BUAIZ – Boa noite a todos, 
quero cumprimentar os componentes da Mesa 
na pessoa do reitor, professor Paulo Vargas, os 
demais homenageados e convidados. Louvar a 
iniciativa do colega médico e deputado Emílio 
Mameri. Sinto-me honrado em estar presente 
nesta solenidade comemorativa, falando em 
nome dos professores, e também privilegiado 
por ser testemunha ocular dessa história, desse 
grande projeto humanitário que tornou 
realidade o sonho de uma plêiade de jovens 
idealistas no desejo do exercício da arte de 
curar.  

Nada mais oportuno, neste momento, do 
que homenagear o grande maestro desta obra 
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prima, doutor Afonso Bianco, que durante cinco 
anos não mediu esforços para que o Espírito 
Santo tivesse a sua primeira faculdade de 
medicina pública. A primeira tarefa mais árdua 
foi a de compor uma equipe de docentes de alta 
competência técnica e sensibilidade 
humanística para ministrar as matérias do curso 
básico. No Espírito Santo, contou com o apoio 
irrestrito dos eminentes colegas Jayme Santos 
Neves, Nélio Espíndula, João Luiz Carneiro, 
Cassiano Antônio Moraes, Benito Zanandrea, 
Irineu Rodrigues, Herwan Wanderley, Jolindo 
Martins e tantos outros que assumiram o 
compromisso com essa importante missão. No 
Rio de Janeiro, o doutor Bianco encontrou a 
adesão do mestre, doutor Darcy Ribeiro, que 
veio a ser o patrono da nossa faculdade. E 
tantos outros professores que vieram também 
de Minas Gerais para compor o Departamento 
de Patologia.  

Todos os passos para a concretização 
dessa grandiosa obra estão relatados 
minuciosamente nesse vídeo elaborado pelo 
professor Carlos Alberto Redins, por ocasião das 
comemorações do jubileu de ouro da nossa 
faculdade, em 2011. Passada essa fase da 
burocracia, iniciou-se o curso com a primeira 
aula de anatomia, professor João Luiz Carneiro. 
Um corpo inerte diante de nós, mistério da vida 
e da morte. Com o andar na carruagem veio o 
desafio de encontrar o nosso Hospital Escola, já 
que o projeto de construção de um novo 
hospital, ao lado do Instituto Anatômico, foi 
frustrado por falta de recursos do Governo 
Federal. Ali, só restou o esqueleto. Felizmente 
fomos acolhidos pela Santa Casa de Misericórdia 
de Vitória, único hospital filantrópico que 
atendia pacientes vindos de todos os rincões do 
Espírito Santo. Mas a procura do hospital, até 
chegarmos ao antigo Sanatório Getúlio Vargas, 
continuou. 
 A campanha do Hospital Escola foi 
incorporada pelo diretório acadêmico. Vou 
mostrar para vocês um jornalzinho informativo 
do Diretório Acadêmico, Esculápio. Aqui está o 
Hospital Escola. Esse jornal, cujo diretor era o 
nosso colega Sergio Ramos, foi a única coisa que 
sobrou no diretório dos arquivos, porque depois 
da repressão da Ditadura Militar, todo o 

restante do material sumiu. E o doutor Sergio 
guardou isso cuidadosamente na sua casa. 
Através desse boletim informativo denominado 
Esculápio, sob a direção do Sergio, o único 
documento que restou como testemunha desta 
história: Penetrando no interior dos lares, meus 
olhos serão cegos, minha língua calará os 
segredos que me forem revelados, o que terei 
como preceito de honra.  

Quantos seres humanos se colocaram 
diante de nós nesses sessenta anos, como se 
tivessem diante de um confessionário, contando 
suas agruras e sofrimentos. Daí porque nossa 
profissão ser considerada um verdadeiro 
sacerdócio. Dores do corpo, da mente e da 
alma. Os tempos mudaram, mudou a Medicina, 
da filantropia para a alta tecnologia. Por outro 
lado, aumentou a distância na relação médico-
paciente. Entre esses pacientes colocamos uma 
máquina. Os exames complementários 
passaram a ter mais valor do que o exame físico. 
A conversa cordial deu lugar a uma extensa 
prescrição de drogas, muitas vezes de indicação 
muito menos precisa.  

No enfrentamento da pandemia, 
estamos divididos entre os que estão ao lado da 
ciência e os que foram contaminados pela 
retórica política. Mais de seiscentos e cinquenta 
mil mortes num país que é campeão mundial 
em imunizações. Como entender essa 
dicotomia, pergunta a médica infectologista 
doutora Margareth Dalcolmo no seu livro Um 
tempo para Não Esquecer. Deixo o tema para 
nossa reflexão. 

Aproveito para prestar um pleito de 
gratidão aos nossos colegas Eliane Casé, Paulo 
Peçanha e Laura Ferreira Pinto, dentre outros 
que estiveram na linha de frente da pandemia, 
salvando vidas num gesto de amor ao próximo, e 
a todos os outros que cumpriram com o 
juramento hipocrático. E, como disse o filósofo 
grego Aristóteles: a grandeza não consiste em 
receber comendas e honras, mas sim em 
merecê-las. Eu acho que todos nós merecemos. 
Não? 

Muito obrigado! 
Agradeço ao professor Emílio Mameri, 

deputado, por esta iniciativa e esta homenagem 
aos nossos colegas. 
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Muito obrigado! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – É convidada a fazer uso 
da palavra a aluna da Ufes e presidente do 
diretório acadêmico de Medicina da Ufes, Maria 
Esthér Nóra Sanches. 

 
A SR.ª MARIA ESTHÉR NÓRA SANCHES – 

Boa noite a todos! Gostaria, primeiramente, de 
cumprimentar os professores componentes da 
Mesa e todos os homenageados aqui presentes. 
Gostaria de dizer, também, que é uma honra 
estar aqui hoje representando os alunos do 
curso de Medicina da Ufes, diante de tantos 
grandes nomes formados por nossa 
universidade. 

Devo confessar que gastei um bom 
tempo pensando sobre a importância da 
Medicina na vida dos alunos quando fui 
convidada a falar um pouco sobre esse tema 
aqui, porque para cada aluno é uma experiência 
diferente e seria injusto resumir tantos sonhos 
apenas na minha perspectiva. Mas aqui, então, 
me reservo no direito de falar um pouco da 
minha opinião e da minha visão sobre a 
importância da Medicina nas nossas vidas. 

Diria que, a princípio, é justamente a 
realização de um sonho, um sonho que não é 
apenas do aluno, mas também dos pais, das 
famílias, dos amigos e de todas as pessoas 
próximas que acompanham o percurso até essa 
realização. Muitos alunos abdicam grande parte 
de suas vidas por longos anos para conseguir a 
vaga sonhada na universidade federal. Alguns 
brincavam de ser médicos desde criança, outros 
descobriram esse desejo nos últimos anos do 
colégio, e até mesmo aqueles que estão na 
segunda ou terceira graduação. Mas o que nos 
une no objetivo comum é o desejo de ajudar as 
pessoas a nossa volta, de contribuir para a 
preservação da saúde e para o melhoramento da 
qualidade de vida. 

Nesse sentido, a Medicina se torna muito 
mais do que um profissão, e é, sim, um 
sacerdócio, como doutor Vítor falou, por que 
nós dedicamos nossas vidas aos outros, abrimos 
mão de muitas coisas na vida particular para 
poder alcançar excelência. E os homenageados 

aqui presentes não me permitirão mentir: o 
estudo nunca acaba, precisamos estar sempre 
buscando saber mais e mais, conhecer novas 
tecnologias, novos tratamentos. E a saúde é um 
meio onde, todos os dias, acontecem novas 
descobertas, está sempre cheio de inovações. 

Porém, ainda mais importante do que 
todo conhecimento médico que adquirimos 
durante a faculdade, é quem nos tornamos 
durante ela, os valores que adquirimos, as 
relações que construímos, os amigos que 
cultivamos.  

A parte humana sempre é mais 
importante, pois somos humanos trabalhando 
em prol de humanos. É a parte que nos permite 
nos colocar no lugar dos nossos pacientes para 
buscar fazer o melhor por eles, para buscar ser 
os melhores profissionais que podemos ser. 
Tenho certeza de que os homenageados aqui 
presentes entendem quando digo isso, pois 
formamos laços muito fortes com nossos 
colegas, nossos mestres durante a faculdade; 
laços de respeito, laços de confiança que nos 
dão muito apoio, um apoio muito significativo na 
prática médica.  

E, nesse sentido, eu devo dizer que 
nossos mestres me trazem muita inspiração e 
exemplo, além do conhecimento científico, e por 
isso nós somos muito gratos.  

Deixo, então, o meu profundo 
agradecimento a todos os homenageados aqui 
presentes, por tudo que representam e por tudo 
que se dispuseram ensinar às gerações futuras 
de médicos. 

Meu muito obrigada. (Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – É convidado a fazer 
uso da palavra o reitor da Ufes, o professor e 
doutor Paulo Vargas. 

 
O SR. PAULO SÉRGIO DE PAULA VARGAS 

– Boa noite a todas, a todos! Meus 
cumprimentos à Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, na 
pessoa do professor Emílio Mameri, deputado 
que preside esta sessão solene de hoje. 
Cumprimento todos os membros da Mesa.  
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Quero já, de antemão, cumprimentar o 
professo Emílio, permita chamá-lo de professor, 
porque desta solenidade acho que é aos 
professores que a gente deve render as 
homenagens principais desses sessenta anos do 
curso de Medicina da nossa universidade. Então, 
minha saudação a todos os demais deputados e 
deputadas. 

O deputado Emílio Mameri, também 
professor Emílio Mameri, como sabem, possui 
uma trajetória exitosa em nossa universidade, 
onde foi professor do curso de Medicina, diretor 
do Hospital Universitário Cassiano Antônio de 
Moraes e membro dos conselhos superiores da 
nossa instituição de ensino. Obrigado por esta 
homenagem ao curso de Medicina da 
universidade, professor.  

Senhoras e senhores, quero dizer que é 
com satisfação e alegria que participamos da 
sessão solene desta Assembleia Legislativa para, 
merecidamente, celebrar sessenta anos do 
curso de graduação de Medicina da 
Universidade Federal do Espírito Santo. Este é 
um momento comemorado, não apenas pela 
comunidade acadêmica do curso de Medicina e 
do Centro de Ciências da Saúde, mas por toda a 
nossa Universidade Federal do Espírito Santo.  

Esta é uma ocasião que deve ser 
comemorada por toda a sociedade capixaba. 
Isso porque, no decorrer de seis décadas, esse 
curso consolidou-se como uma valiosa 
conquista da população do Espírito Santo. Esse 
curso apresenta uma conquista da ciência, do 
conhecimento, que, ao longo dos anos, vem 
produzindo formação qualificada de várias 
gerações de profissionais, profissionais médicos 
que tanto contribuem para o nosso estado e 
país. É um curso que desenvolve pesquisa 
científica em diferentes áreas, além de se 
notabilizar pela qualidade do ensino, 
reconhecida nacionalmente e pelas consistentes 
atividades de extensão universitária em diversas 
regiões do nosso estado. 

Vou pedir licença para tirar a máscara, 
porque a gente acaba ficando meio ofegante.  

São muitos e incontáveis aqueles que 
contribuíram para que esse curso viesse a 
alcançar essa trajetória vitoriosa, cada qual com 
as suas potencialidades específicas e no 

contexto do seu tempo, desde a década de 
1950. Um curso cuja marca é uma história 
vigorosa, atuante, produtiva e modelar, que se 
torna referência entre as universidades 
brasileiras em todas as avaliações e rankings 
mais importantes e que se constitui num marco 
da educação superior do nosso estado. 

A abertura dessa primeira escola de 
medicina do Espírito Santo representou um 
significativo avanço para o estado. Até então, 
como bem lembrou aqui o professor Vitor, os 
jovens capixabas precisavam sair do estado para 
ingressar num curso de Medicina, né? A criação 
de um curso de Medicina era algo muito 
almejado. 

Desde a criação da nossa universidade, 
em 1954, que foi aprovada nesta Casa de Leis, o 
sonho de se criar o curso de Medicina percorria 
o ideário de estudantes e profissionais médicos, 
e que foi, enfim, materializado no início da 
década de 60, 1960, vencido todos os 
complexos, entraves burocráticos da época, 
como já foi mencionado. 

Inicialmente, mesmo com evidentes e 
desafiadoras precariedades, as aulas teóricas e 
práticas eram ministradas por professores, 
muitas vezes, vindos de outro estado. Todavia, 
gradualmente, as providências de estruturação 
do curso avançaram, seu corpo docente e 
técnico foi constituído e suas estruturas físicas 
erguidas no que é hoje o nosso Campus 
Universitário de Maruípe, em Vitória, onde está 
instalado o curso de Medicina, além de outros 
cursos na área de saúde, não é mesmo, 
professor Helder, que hoje dirige o Centro de 
Ciências da Saúde, em Maruípe. 

 Ainda sem um hospital-escola, as 
atividades práticas eram realizadas em alguns 
hospitais da Grande Vitória por meio de 
convênios, até que naquela mesma década a 
universidade viabilizou, a partir de uma permuta 
com o Governo do Estado, o seu Hospital 
Universitário, onde hoje funciona o nosso 
Hucam - Hospital Universitário Cassiano Antônio 
de Moraes, que se tornou referência em 
pesquisa nas ciências da saúde e no 
atendimento de qualidade de média e alta 
complexidade à população, por meio do Sistema 
Único de Saúde, e onde os nossos estudantes se 
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capacitam para o exercício da melhor prática 
médica. 

 É importante destacar que essa Escola 
de Medicina está consolidada há seis décadas 
pela força criadora, pelo dinamismo e pela 
energia de muitos pioneiros, como foi citado 
aqui anteriormente, os quais devemos 
referenciar. Nessa mesma linha, devemos 
reconhecer os esforços e os méritos do atual 
corpo docente e de todo o quadro técnico de 
apoio que com o seu trabalho cotidiano 
posiciona o nosso curso de Medicina como um 
dos melhores do país.  

Na história desse curso também a gente 
não pode deixar de mencionar e cumprimentar, 
reverenciar o atuante papel dos estudantes de 
Medicina, que ao longo dessa história também 
se dedicaram e contribuíram enormemente 
para a consolidação desse curso na forma como 
existe hoje.  

Hoje, temos um curso que impulsiona 
pesquisa científica em saúde, que produz 
conhecimento, que forma cidadãos e 
profissionais qualificados e atuantes, que 
socializa o saber e que busca inovação 
tecnológica. Um curso voltado tanto para o 
saber especializado, de ponta, como também 
para o atendimento geral das demandas de 
menor complexidade que afetam a saúde geral 
da população, consoante às premissas de 
atuação na área da atenção básica em saúde e 
dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde.  

De fato, temos muito que comemorar 
nesse momento especial e simbólico para a 
medicina capixaba e brasileira e também para o 
ensino médico no Espírito Santo, embora o nosso 
País atravesse turbulências preocupantes em 
diversas áreas, notadamente na área da educação.  

Apesar das brutais restrições 
orçamentárias impostas à educação superior 
pública, que impacta fortemente as áreas da 
nossa instituição de ensino, a universidade 
permanece viva e altamente produtiva, 
mantendo sempre a defesa da educação superior 
pública de qualidade, da ciência e da cidadania.  

Quero ainda, por fim, salientar o papel 
relevante que a universidade, especialmente os 
profissionais da área médica, tiveram neste 
contexto que viemos enfrentando de pandemia 

do coronavírus no nosso país. Foram ações de 
extrema relevância desenvolvidas por esses 
profissionais e com um papel muito significativo 
que as universidades desempenharam nesse 
contexto, valorizando, sobretudo, as soluções 
pautadas na ciência.  

Quero dizer que a Universidade Federal 
do Espírito Santo se sente orgulhosa do seu 
curso de Medicina e da sua enriquecedora 
trajetória, e compartilha este momento de 
especial alegria e de reconhecimento com toda 
a sociedade capixaba.  

Muito obrigado!  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – É convidado a fazer 
uso da palavra o diretor do Centro de Ciências 
da Saúde, professor doutor Helder Mauad.  

 

O SR. HELDER MAUAD – Boa noite a 
todos!  

Eu gostaria, inicialmente, de saudar a 
Mesa também, na pessoa do professor, doutor e 
deputado estadual Emílio Mameri, e todos os 
professores que compõem a Mesa. Boa noite, 
também, a todos os presentes, homenageados.  

Eu queria, inicialmente, fazer um 
agradecimento especial ao professor, médico e 
deputado estadual Dr. Emílio Mameri, que fez 
parte do nosso Centro de Ciências da Saúde, no 
Departamento de Medicina Social, ex-diretor do 
Hucam.  

É uma data extremamente importante, 
de muita emoção, e tenho certeza que 
inesquecível.  

Eu queria, também, contar uma história 
a respeito da criação da Escola de Medicina e 
estou percebendo que existem várias histórias 
para a criação do curso.  

Eu me baseei nessa mesma obra do 
professor Carlos Alberto Redins: Escola de 
Medicina da Universidade Federal do Espírito 
Santo, 50 anos de História. Hoje, sessenta, não 
é, professor? Temos mais dez anos aí para 
poder acrescentar, de muita luta e de muito 
sucesso.  

Essa história que quero contar para 
vocês, aqui, brevemente, é uma homenagem 
que eu gostaria de fazer a todos os professores 
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mais antigos e, também, aos mais novos. Um 
momento, eu diria, de rememorar um 
pouquinho a história.  

Eu queria começar lendo um parágrafo 
deste livro, desta obra do professor Carlos 
Alberto Redins, que é assim:  

 
(...) Assim, após muitos esforços e 
providências tomadas pelo 
Governador do Estado do Espírito 
Santo, Carlos Fernando Monteiro 
Lindenberg e pelo responsável 
pela organização da Escola de 
Medicina do ES, Dr. Affonso 
Bianco, foi obtida a autorização 
do funcionamento da Escola de 
Medicina, através do Decreto 
Federal n.º 49.621, de 29 de 
dezembro de 1960, publicado no 
Diário Oficial da União(...) de 30 
de dezembro de 1960.  

 
Nesse decreto conferia-se, então, a 

autorização para funcionamento do curso de 
Medicina da Escola de Medicina do Espírito 
Santo, situada em Vitória e mantida pelo 
Governo do Estado.  

Mas a gente tem que voltar um 
pouquinho antes, porque, se nós voltarmos para 
31 de janeiro de 1951, quando o governador 
Jones dos Santos Neves assumia o Governo do 
Espírito Santo, o seu lema era a educação.  

Acho que muitos de vocês vão se 
lembrar, ele deu inicio à instalação de várias 
instituições de ensino superior, como, por 
exemplo, a Escola Politécnica, em 1951; a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em 
1951; a Escola de Belas Artes, também; o 
Instituto de Música; a Escola de Auxiliares de 
Enfermagem e o Instituto de Tecnologia.  

Na verdade, essas instituições eram o 
berço da Universidade Estadual do Espírito 
Santo, que foi criada em 05 de maio de 1954 e, 
então, passou a se chamar Universidade do 
Espírito Santo – UES. 
 Entre os institutos que compunham esse 
projeto da universidade constava a Escola de 
Medicina e também o Hospital das Clínicas, só 
que, um pouquinho diferente de outros cursos, 

como, por exemplo, a Faculdade de Direito e a 
Faculdade de Odontologia, a Escola de Medicina 
ainda estava para ser instalada. Para que ela 
pudesse funcionar, exigiam-se algumas 
situações federais da época, como, por 
exemplo, a criação de cargos de professores, e 
assim foi feito. Foram criados cargos de 
professores com gratificação mensal estipulada 
por uma lei e promulgada, então, pelo 
governador Francisco Lacerda de Aguiar. Ele 
nomeou os professores doutor Aluysio Sobreira 
Lima, doutor Paulo Annes, doutora Maria Atla 
Gomes Valfré, doutor Zilmar de Andrade 
Miranda e doutor Fernando Guedes Corrêa 
Gondim. Doutor Aluysio, então, era o 
responsável por este projeto da criação do curso 
e ele começou exatamente fazendo a 
construção do Instituto Anatômico, no bairro de 
Maruípe, só que esse projeto não prosperou, 
não deu certo. Quando foi encaminhado para o 
MEC, em julho de 1958, não foi aprovado, 
porque, na verdade, tinha vários entraves 
burocráticos, e todos eles eram de 
infraestrutura, falta de prédio e materiais 
indispensáveis. Em 14 de fevereiro, foi 
publicado pelo governador Carlos Lindenberg 
um decreto que exonerou todos os professores. 
 Na época, existia um interesse de toda a 
sociedade capixaba muito grande, e a imprensa, 
na época, publicou uma manchete que era 
assim: Professores para a escola que não existe 
(de Medicina). Logo depois, a imprensa trouxe 
uma outra matéria dizendo: Exonerar 
professores de escolas inexistentes não significa 
ser contra a fundação da escola. Interpretação 
cabalística vem sendo dada ao ato 
governamental que exonerou professores de 
uma escola ainda a ser fundada. Mas a 
sociedade capixaba ainda almejava a Escola de 
Medicina. 
 Depois, passado algum tempo, em junho 
de 1959, esse mesmo jornal divulgou: Escola de 
Medicina do Espírito Santo poderá estar 
funcionando em 1960. Naquela época, tinha 
alguns fundos que propiciaram isso, que foram 
o Fundo de Desenvolvimento da Zona do Rio 
Doce e a Fundação Rockefeller, que, na verdade, 
disponibilizaram os meios financeiros para que 
as obras pudessem ser concluídas, contrataram 
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outros professores, e, em março de 1960, o 
doutor Affonso Bianco, que já foi citado por 
vários professores aqui, encaminhou ao MEC 
um novo projeto de criação da Escola de 
Medicina do Espírito Santo. 
 O governador Carlos Lindenberg recebeu 
o seguinte telegrama, hoje que se fala em 
WhatsApp:  
 

Agradecendo gentileza termos 
telegrama, honra comunicar 
Vossência processo Faculdade 
Medicina já se encontra Conselho 
Nacional Educação, para 
julgamento próximos dias. 
Atenciosas Saudações, Jurandyr 
Lodi – Diretor Ensino Superior. 

 
Em novembro de 1960, foi aprovado o 

parecer do relator dessa comissão do MEC, em 
que ele foi favorável à criação da Escola de 
Medicina do Espírito Santo. Precisavam de 
algumas adequações, mas, de qualquer forma, 
ela foi criada, e a imprensa publicou novamente: 
Mais um passo no processo sobre a Faculdade 
de Medicina. 

A gente volta para o parágrafo inicial que 
eu citei aqui para vocês. 

Assim, após muitos esforços e 
providências, a escola foi criada.  

Caminhando já paro final, com a 
federalização da Universidade do Espírito Santo, 
que ocorreu em 30 de janeiro de 61, aí, então, a 
Faculdade de Medicina foi integrada à 
Universidade. E, aí, finalmente ela começou a 
funcionar e a sua primeira turma, primeira aula, 
foi em 13 de abril de 61, com as disciplinas de 
Anatomia Sistemática e Histologia e 
Embriologia.  

E obviamente a imprensa, novamente, 
saudou agora o governador Carlos Lindenberg, 
homenageando-o pela criação da Faculdade. E 
obviamente que a federalização da 
Universidade do Espírito Santo, na verdade, 
aconteceu em 22 de agosto de 1965, quando 
todas as universidades, de fato, foram 
federalizadas; e aqui nós nos remetemos à data 
de federalização da nossa Universidade Federal 
do Espírito Santo.  

E, para finalizar, inicialmente nós 
tínhamos o Centro Biomédico. Não foi desde o 
início, na verdade, o Centro Biomédico começou 
em 1972 e foi até 2005, e de 2005 para cá, 
então, agora nós temos o Centro de Ciências da 
Saúde. Ainda tem uma plaquinha lá: Centro 
Biomédico. Acho interessante a gente deixá-la 
para memória dos nossos cursos.  

Essa era uma breve história que eu 
gostaria de contar para vocês. Eu acho que foi o 
começo. Eu sei que a Escola de Medicina, e hoje 
Faculdade de Medicina, tem várias outras 
histórias e muitas emoções, muito sucesso e 
muito êxito ao longo de todo esse caminho.  

Então, em nome do Centro de Ciências 
da Saúde, eu gostaria de parabenizar todos os 
professores e técnicos administrativos do curso 
de Medicina, desde seu início até o momento 
presente.  

Hoje, nós estamos na turma cento e 
nove, para vocês terem uma ideia de quantos 
médicos nós já formamos. Seguimos confiantes 
e resilientes aos nossos compromissos com o 
ensino, pesquisa, extensão e assistência, que 
continuou mesmo durante a pandemia.  

Eu novamente agradeço a todos. É um 
momento ímpar. Eu me sinto bastante honrado 
de poder estar participando deste momento em 
que o curso é homenageado pelos seus sessenta 
anos. 

Muito obrigado! 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Para o seu 
pronunciamento, convidamos o professor titular 
emérito do Centro Biomédico da Ufes, doutor 
Fausto Edmundo.  

 
O SR. FAUSTO EDMUNDO LIMA PEREIRA 

– Eu me sinto honrado de ter sido escolhido 
aqui para falar, talvez mais pela idade que já 
apresento, porque, se lembrarmos da Faculdade 
de Medicina, eu sou hoje o último 
remanescente da congregação daquela 
faculdade.  

Eu vim para Vitória com o professor 
Chapadeiro, que veio fundar a Patologia. No 
início se falou que eu não tinha me formado 
aqui. Teria grande honra se isso tivesse 
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ocorrido, mas eu realmente me formei em 65, e, 
em março de 66, eu estava em Vitória com o 
professor Chapadeiro, com o qual havia 
começado, lá no Triângulo Mineiro, a minha 
formação de patologista.  

Eu muito me orgulho de ter participado 
ainda dessa faculdade, que não havia formado a 
sua primeira turma. Quando o professor 
Chapadeiro, que passou dois anos aqui, foi 
embora – a sede era em Uberaba –, foi proposto 
que eu ficasse. Na época, eu era muito jovem. 
Eu estava com uma tese de doutorado, no 
sistema antigo, pronta. E vou aqui dizer: eu 
muito me orgulho de ter defendido a primeira 
tese de doutorado da Universidade Federal do 
Espírito Santo, que eu até vou solicitar lá nos 
arquivos, porque eu tive dificuldade em receber 
o diploma, na época, mas o professor Ivantir 
registrou e isso está registrado.  

E foi exatamente nessa época que eu 
assumi a cátedra, na época cátedra, de 
Patologia. É por essa razão que eu pertenci à 
congregação. Muito me orgulho de ter 
pertencido a uma congregação de professores 
valorosos, médicos experientes, que muito 
contribuíram para essa faculdade.  

O professor Bianco, então diretor; Benito 
Zanandréa, da Clínica Médica; o professor 
Batalha, da Psiquiatria; e o professor Paulo de 
Oliveira Santos, da Ortopedia, eram médicos 
daqui da cidade que emprestaram, com 
entusiasmo, o seu trabalho para que o curso de 
Medicina se consolidasse.  

Eu agradeço ao Emílio – deputado Emílio 
foi meu aluno, eu me considero no direito de 
me dirigir a ele como: ao Emílio – por ter 
lembrado, realmente, para homenagear esse 
curso de Medicina, que hoje, 
inquestionavelmente, é um importante curso da 
universidade e realmente os nossos alunos têm, 
nas provas do Enade, conseguido classificações 
muito boas.  

Eu agradeço a homenagem e me 
desculpem de eu ter feito aqui esse improviso, 
porque o Emílio não me falou nada de que eu 
deveria falar alguma coisa. 

Está de parabéns a universidade na 
comemoração desses sessenta anos, e estão de 

parabéns os professores, os alunos e os 
funcionários desse curso de Medicina.  

Muito obrigado! 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITORIA) – Fará uso da palavra o 
senhor deputado proponente desta sessão 
solene, Dr. Emílio Mameri.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Boa noite a todos! 
Inicialmente, quero saudar o reitor da 

Universidade Federal do Espírito Santo, 
professor Paulo Vargas; o diretor do Centro de 
Ciências da Saúde, professor Helder; em nome 
dos homenageados, doutor Vitor Buaiz; Fausto, 
professor; em nome dos homenageados, 
doutora Rita Checon; Julinha, em nome de 
todos os servidores.  

A presidente do Diretório Acadêmico de 
Medicina, Maria Esthér, está conosco. Muito 
obrigado pela presença. O coordenador do 
curso de Medicina, professor Doglas Gobbi, está 
conosco aqui.  

Este é um momento de alegria. Para 
mim, é um momento muito importante em que 
nós estamos reunidos para comemorar sessenta 
anos do curso de Medicina da Universidade 
Federal do Espírito Santo.  

O curso de Medicina foi um marco para o 
desenvolvimento da pesquisa, formação 
profissional e assistência no nosso estado. Foi a 
nossa primeira faculdade de Medicina, onde se 
formaram profissionais competentes, 
comprometidos e éticos. Muitos viraram 
professores, que passaram todas suas 
qualidades a outros que continuaram com a 
mesma postura com seus alunos, mantendo a 
saga de ensinar, prestando relevantes serviços a 
nossa população.  
 Então é um momento de alegria poder 
estar aqui com vocês. Propus esta sessão solene 
para realmente nós podermos lembrar tudo que 
se passou no nosso curso de Medicina. Desde o 
início já foi colocado aqui por diversas pessoas 
até os dias atuais: uma faculdade viva, atuante, 
continuando a prestar o seu serviço para toda a 
população.  
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Eu devo muito à universidade. Cheguei 
aqui em Vitória com dezesseis anos, terminei 
meu curso médio e entrei na universidade no 
início da década de 70. Vivíamos, no país, 
momentos difíceis, pós-revolução de 1964. E eu 
fui monitor de algumas matérias e ajudei, com 
outros colegas, a restabelecer o diretório 
acadêmico, que havia sido fechado pelo regime 
de exceção sob o olhar vigilante da censura.  

Mas nós avançamos com a luta, com a 
garra e com a determinação dos professores, 
dos alunos, conseguimos avançar até os dias 
atuais. Eu me formei em 77, sou da décima 
segunda turma e, no ano seguinte, ingressei na 
faculdade como professor. Foram trinta e oito 
anos como docente. Período que também atuei 
como coordenador de curso, chefe do 
departamento de Medicina Social, Presidente da 
Fahucam, que é a Fundação de Apoio ao 
Hospital Universitário Cassiano Antônio de 
Moraes. E diretor eleito do Hospital 
Universitário por dois mandatos.  

Não posso deixar de citar os profissionais 
médicos e professores que escreveram seus 
nomes na história do curso de Medicina e que 
fizeram parte da minha vida assim como de 
todos os homenageados, como o doutor Afonso 
Bianco, doutor Thomaz Tommasi, Carlos 
Sandoval Gonçalves, doutor Olívio, doutor 
Cassiano, doutor Délio, doutor Benito, doutor 
Noé, entre muitos outros que queremos 
homenagear agora.  

Convidamos todos para prestarem, de 
pé, um minuto de silêncio. (Pausa) 

 

(A Casa presta a homenagem) 
 

Obrigado. Tenho muito a agradecer aos 
meus professores, aos colegas servidores. Tenho 
orgulho de fazer parte da história do curso de 
Medicina de muitos desafios, conquistas ao lado 
de pessoas obstinadas e dedicadas, que 
deixaram seu legado de trabalho e dedicação. 
Exemplos a serem seguidos. Que o curso de 
Medicina da Ufes siga formando profissionais 
qualificados cientificamente e que queiram 
cuidar, salvar vidas, oferecer esperança, 
diminuir a dor tanto física, como mental e, 
acima de tudo, manter a humanidade e a paixão 
por cuidar de pessoas.  

Vamos aplaudir de pé os sessenta anos 
da Universidade Federal do Espírito Santo. 
(Palmas) 

E com essas minhas palavras, 
emocionado, eu termino aqui a minha saudação 
desejando que nós possamos ter muitos e 
muitos anos para comemorar essa história linda, 
maravilhosa que está escrita de uma maneira 
eterna no estado do Espírito Santo.  

Muito obrigado, um abraço a todos 
vocês!  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Momento especial 
desta sessão solene, a partir de agora, o senhor 
deputado Dr. Emílio Mameri fará a entrega de 
uma placa em homenagem aos sessenta anos 
do curso de Medicina da Ufes. Convidamos para 
acompanhar o deputado, a esposa, médica 
formada pelo curso de Medicina da Ufes, 
doutora Ângela Mameri.  

E para receber essa honraria, 
convidamos o reitor, professor doutor Paulo 
Vargas; o diretor do Centro de Ciências da 
Saúde, professor Helder Mauad; e o 
coordenador do curso de Medicina da Ufes e 
professor, Doglas Gobbi Marchesi. Por favor, 
podem se dirigir até lá embaixo. Obrigado.  

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
Neste momento, o senhor deputado 

proponente, Dr. Emílio Mameri, dará início à 
entrega dos certificados aos homenageados.  

Primeiro homenageado, doutor Aloisio 
Falqueto. (Pausa)  

Lembrando que os familiares presentes 
podem participar deste momento das fotos.  

Graduado em Medicina pela Ufes em 
1977, mestrado em Medicina, doenças 
infecciosas e parasitárias, pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, e doutorado em 
Medicina tropical pela Fundação Oswaldo Cruz. 
Atualmente, é professor da Universidade 
Federal do Espírito Santo.  
 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Doutor Vitor Buaiz. (Pausa) 
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Graduado em Medicina pela 
Universidade Federal do Espírito Santo em 1967, 
tem especialização em Gastroenterologia e 
Nutrição, pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Foi chefe do departamento de Clínica 
Médica da Universidade Federal do Espírito 
Santo. Exerceu os cargos de prefeito de Vitória e 
Governador do estado do Espírito Santo.  

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Doutor Michel Silvestre Assbu. (Pausa)  
Graduado em Medicina pela Faculdade 

de Ciências Médicas da Universidade do Estado 
da Guanabara, em 1967, residência médica em 
Nefrologia, no Hospital de Clínicas Pedro 
Ernesto, em 1969. Professor da Universidade 
Federal do Espírito Santo no departamento de 
Clínica Médica do Centro Biomédico.  

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Doutora Eliana Bernadete Caser. (Pausa)  
Graduada em Medicina pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, em 
1984, doutorado em Ciências, programa de 
Pneumologia na Universidade de São Paulo, 
supervisora do programa de residência em 
Medicina Intensiva, pelo departamento de 
Clínica Médica da Universidade Federal do 
Espírito Santo. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
  Doutor Jansen Falcão. (Pausa) 

Graduado em Medicina pela 
Universidade Federal do Espirito Santo, em 
2002. Especialista em Clinica Médica e Terapia 
Intensiva pela Ufes. Mestrado Profissional em 
Medicina pela Ufes. 

 
 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Doutor Johnson Joaquim Gouvêa. 

(Pausa) 

Graduado em Medicina pela 
Universidade Federal do Espírito Santo, em 
1973, foi professor da Universidade Federal do 
Espírito Santo, onde lecionou na especialidade 
de Urologia. 

 
 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Doutor Márcio Maia Lamy de Miranda. 

(Pausa) 
Graduado em Medicina pela Escola de 

Medicina da Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória, em 1973. Pós-graduado em Urologia 
pela Universidade Autônoma de Barcelona, 
Espanha. Professor de Urologia do Centro de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal do 
Espírito Santo. 

 
 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Doutor Gustavo Peixoto Soares Miguel. 

(Pausa) 
Graduado em Medicina pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, em 
1996. Residência Médica no Hospital do 
Servidor Público Estadual de São Paulo. 
Mestrado em Gastroenterologia Cirúrgica pelo 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual e doutorado pelo Programa de 
Pós-Graduação em Cirurgia. 

 
 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Doutor Fernando Ronchi. (Pausa) 
Graduado em Medicina pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, em 
1982. Doutorado em Ciências Médicas pela 
Universidade de São Paulo. Atualmente é 
diretor-presidente da Unimed Vitória e médico 
do Centro de Medicina Preventiva e do Trabalho 
de Vitória. 

 
 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Doutor Carlos Alberto Redins. (Pausa) 
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Graduado em Medicina pela 
Universidade Federal do Espírito Santo, em 
1977. Mestrado e doutorado em Morfologia 
pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
Atualmente é professor titular aposentado da 
Universidade Federal do Espírito Santo.  

 
 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Doutor Dalton Valentim Vassallo. (Pausa) 
Graduado em Medicina pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, em 
1966. Mestrado e doutorado em Ciências 
Biológicas pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Professor emérito da Universidade 
Federal do Espírito Santo. 

 
 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Doutor Fausto Edmundo Lima Pereira. 

(Pausa) 
Graduado em Medicina pela 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em 
1965; doutorado em Patologia pela 
Universidade Federal de Minas Gerais e 
doutorado em Anatomia Patológica pela 
Universidade Federal do Espírito Santo. 
Professor titular emérito do Centro Biomédico 
da Ufes.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Doutor Sergio Ramos. (Pausa) 
Graduado em Medicina pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, em 
1967; mestrado em Otorrinolaringologia pela 
Universidade Federal de São Paulo e professor-
titular de Otorrinolaringologia do Departamento 
de Medicina Especializada do Centro de Ciências 
da Saúde da Universidade Federal do Espírito 
Santo. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Doutora Rita Elizabeth Checon de Freitas 
Silva. (Pausa) 

Graduada em Medicina pela 
Universidade Federal do Espírito Santo, em 
1984; residência médica em Pediatria pelo 
Hospital dos Servidores do Estado do Rio de 
Janeiro; mestrado em Doenças Infecciosas pela 
Universidade Federal do Espírito Santo; 
doutorado em Saúde Pública pela Escola 
Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. 
Professora do Departamento de Pediatria da 
Universidade Federal do Espírito Santo. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Miria Vassoller. (Pausa) 
Atuou por trinta e três anos nos 

municípios de Alegre e Vitória nos cargos de 
secretária e subchefe do gabinete do reitor, 
secretária executiva do Núcleo de Educação a 
Distância, secretária do Departamento de 
Direito, do Departamento de Medicina Social e 
Centro Biomédico, atual Centro de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal do Espírito 
Santo.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Julinha Vilá. (Pausa) 
Atuou por trinta anos no Departamento 

de Clinica Cirúrgica do Centro Biomédico da 
Universidade Federal do Espírito Santo na Chefia 
da Seção de Administração Escolar e também 
como secretária executiva. Paralelamente ao 
seu trabalho, cursou a faculdade de Artes 
Plásticas e optou por decoração, atividade que 
exerce até a presente data.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Doutor Valdério do Valle Dettoni. 
(Pausa) 

Graduado em Medicina pela 
Universidade Federal do Espírito Santo, em 
1974; residência médica com especialização em 
Pneumologia pela UFRJ; mestrado em Doenças 
Infecciosas pela Ufes.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
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Doutor Lauro Vasconcelos. (Pausa) 
Graduado em Medicina pela Ufes, em 

1974; residência médica em Clínica Médica no 
Hospital dos Servidores do Estado do Rio de 
Janeiro; mestrado e doutorado em Nefrologia 
na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e PhD 
na Universidade de Harvard, Boston, Estados 
Unidos da América.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Doutor Samuel Paiva Martins. (Pausa) 
Graduado em Medicina pela Ufes, em 

1970. Residência médica no Hospital Estadual 
Jesus, Rio de Janeiro. Especialidade em Cirurgia 
Pediátrica, com atuação no Ministério da Saúde 
e Secretaria de Saúde do Estado do Espírito 
Santo.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Doutor José Maria Gomes Perez. (Pausa)  
Graduado em Medicina pela Ufes, 

cirurgião vascular e angiologista pelo Conselho 
Regional de Medicina do Estado do Espírito 
Santo. Ex-presidente da Sociedade de Angiologia 
e Cirurgia Vascular do Estado do Espírito Santo e 
professor aposentado de cirurgia da Ufes. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Doutor Ademar de Barros. (Pausa)  
Graduado em Medicina na Ufes em 

1968, mestrado na UFRJ e doutorado na 
Universidade de Paris VI. Depois de exercer 
vários cargos e funções na Ufes, está 
atualmente aposentado. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Doutor Marcelo Guerzet. (Pausa)  
Graduado em Medicina pela Ufes em 

1981, pós-graduado em ginecologia e obstetrícia 
pela Ufes. Professor e médico aposentado da 
Ufes.  

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Doutora Maria do Carmo Linard Reis. 
(Pausa)  
 Graduada em Medicina pela 
Universidade Federal do Piauí em 1980. 
Gastroenterologista pela Federação Brasileira de 
Gastroenterologia e atualmente é médica 
aposentada da Ufes. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Doutora Diuzete Maria Pavan Batista. 

(Pausa)  
 Graduada em Medicina pela Ufes em 
1976, fundadora e atual coordenadora do 
Programa de Residência Médica do Hucam, 
professora do Departamento de Medicina 
Especializada da Ufes, disciplina de 
Oftalmologia. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Doutora Vera Lúcia Ferreira Vieira. 

(Pausa)  
 Graduada em Medicina pela Emescam 
em 1973, pós-graduada em Neurologia Clínica e 
Pediátrica pela PUC-RJ. Professora adjunta da 
Ufes desde 1979. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Doutor Luiz Sérgio Emery Ferreira. 

(Pausa)  
 Graduado em Medicina pela Ufes em 
1973, mestrado em Gastroenterologia pela 
UFRS. Professor aposentado do Centro 
Biomédico da Ufes.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Doutor Fernando Alfredo Pretti. (Pausa)  
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Graduado em Medicina pela Ufes em 
1973. Membro efetivo da Associação Brasileira 
de Hematologia, membro efetivo da Sociedade 
Brasileira de Patologia Clínica. É autor do livro: 
Doenças Hematológicas: Como Investigar. 
Professor aposentado do Centro Biomédico da 
Ufes.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Doutor Wilson Mario Zanotti, 
representado pela filha, Rosane Zanotti. (Pausa)  

Graduado em Medicina pela Ufes em 
1967. Especialista em Gastrenterologia pela 
UFRJ. Foi o primeiro diretor-superintendente do 
Hospital das Clínicas da Ufes. Atualmente é 
professor aposentado do Centro Biomédico da 
Ufes.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Encerrando a fase das 
homenagens, neste momento, devolvo a 
palavra ao senhor deputado Dr. Emílio Mameri 
para que proceda com o encerramento desta 
sessão solene. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Antes de encerrar a sessão, 
eu quero agradecer a todos os presentes e seus 
familiares que nos abrilhantaram com sua 
presença nesta noite. O nosso gabinete é o 701 
e está sempre de portas abertas a todos vocês. 

Por fim, quero agradecer aos servidores 
da Assembleia, do meu gabinete, do Cerimonial, 
da TV, da Segurança, da Taquigrafia e de todos 
os setores que foram os responsáveis pela 
realização desta maravilhosa sessão solene. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e deputadas 
para a próxima sessão, que será ordinária, dia 
06/04 ás 09h. 

Está encerrada a sessão solene.  
Muito obrigado a todos vocês! 

 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária híbrida, 

virtual e presencial, dia 06 de 
abril de 2022, às 9h, cuja Ordem 
do Dia foi anunciada na vigésima 
terceira sessão ordinária, 
realizada no dia 05 de abril de 
2022) 

 

Encerra-se a sessão às vinte 
horas e quarenta e cinco 
minutos. 

 

*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 
_______________________________________ 
 

VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 05 DE ABRIL DE 2022. 
 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Há quorum para abertura da 
sessão, de acordo com o painel eletrônico.  
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Quero cumprimentar, inicialmente, meus 
colegas parlamentares, homens e mulheres que 
compõem este Parlamento Estadual, 
debruçando-se sobre temas importantes 
diariamente e buscando transformar este 
estado cada vez em um lugar melhor de se 
viver.  

Declarada aberta a sessão neste 
momento, convido ele, Delegado Danilo 
Bahiense, para que possa proferir um versículo 
da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos, homens 
e mulheres, que se coloquem em posição de 
respeito. (Pausa) 

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 
2Coríntios 5: 17) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Muito obrigado.  
Neste momento, dispenso a leitura da 

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

Neste momento, também quero 
registrar a presença nas dependências desta 
Casa do presidente da Câmara Municipal de 
Ibatiba. Nosso vereador Fernando está conosco 
aqui ao lado. Por favor, o mesmo pode, se 
quiser, adentrar aqui ao plenário. Será uma 
honra tê-lo aqui conosco.  

Passamos, então, à primeira fase do 
Expediente, que, neste caso, é para simples 
despacho.  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Pela 

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

– PODEMOS) – Pela ordem, deputado Vandinho 
Leite.  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Eu 

queria pedir a V. Ex.ª para que fosse reinserido 
na Ordem do Dia, no caso, na Ordem do Dia de 
amanhã, o PLC n.º 17/2022, que, em sessão 
recente, eu tinha pedido para que fosse baixado 
de pauta, mas agora ele está maduro para ser 
votado. Eu queria pedir a V. Ex.ª para que 

reinserisse o PLC n.º 17/2022, se possível, na 
sessão de amanhã, quarta-feira.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Vandinho Leite, o 
pedido de V. Ex.ª será atendido.  

Observava este parlamentar que, no dia 
de ontem, ele realmente estava de vez, e, no 
caso, amanhã, já maduro, estaremos colocando-
o em pauta para colhermos os votos.  

Defiro.  
Vereador Fernando, presidente da 

Câmara de Ibatiba, muito honrado com a 
presença de V. Ex.ª, mais uma vez, aqui neste 
Parlamento. Vai treinando que um dia, talvez, V. 
Ex.ª, se entender, pode estar aqui conosco, ao 
lado do deputado Xambinho e ao lado de tantos 
outros parlamentares aqui.  

Os nossos convidados conosco aqui, 
daqui a pouquinho citarei o nome de todos.  

 
1. Ofício n.º 026/2022, do deputado 

Coronel Alexandre Quintino, comunicando a 
sua desfiliação do União Brasil - UB e a filiação 
no Partido Democrático Trabalhista - PDT, bem 
como requerer que seja alterada em todos os 
canais desta Casa de Leis a informação do novo 
partido. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138501&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/138501-
202204040901124025-assinado.pdf#P138501 
 

Ciente. À Secretaria para registrar o 
comunicado e arquivar o processo. 

 
2. Ofício n.º 027/2022, do deputado 

Torino Marques, comunicando a sua desfiliação 
do Partido Social Liberal – PSL e a filiação no 
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, bem como 
requerer que seja alterada em todos os canais 
desta Casa de Leis a informação do novo 
partido. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138508&arquivo=Arqui
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vo/Documents/OOG/138508-
202204040959055978-assinado.pdf#P138508 
 

Ciente. À Secretaria para registrar o 
comunicado e arquivar o processo. 

 
3. Ofício n.º 028/2022, do Deputado 

Marcos Garcia, comunicando a sua desfiliação 
do Partido Verde – PV, e a filiação no Partido 
Progressistas – PP, bem como requerer que 
seja alterada em todos os canais desta Casa de 
Leis a informação do novo partido. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138511&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/138511-
202204041009187085-assinado.pdf#P138511 
 

Ciente. À Secretaria para registrar o 
comunicado e arquivar o processo. 
 

4. Ofício n.º 029/2022, do deputado 
Alexandre Xambinho, comunicando a sua 
desfiliação do Partido Liberal - PL, e a filiação 
no Partido Social Cristão- PSC, bem como 
requerer que seja alterada em todos os canais 
desta Casa de Leis a informação do novo 
partido. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138513&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/138513-
202204041011107713-assinado.pdf#P138513 
 

Ciente. À Secretaria para registrar o 
comunicado e arquivar o processo. 
 

5. Ofício n.º 030/2022, do deputado 
Adilson Espindula, comunicando a sua 
desfiliação do Partido Trabalhista Brasileiro - 
PTB, e a filiação no Partido Democrático 
Trabalhista - PDT, bem como requerer que seja 
alterada em todos os canais desta Casa de Leis 
a informação do novo partido. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138526&arquivo=Arqui

vo/Documents/OOG/138526-
202204041146042841-assinado.pdf#P138526 
 

Ciente. À Secretaria para registrar o 
comunicado e arquivar o processo. 
 

6. Ofício n.º 031/2022, do deputado 
Carlos Von, comunicando a sua desfiliação do 
Partido AVANTE, e a sua filiação no Partido 
Democracia Cristã - PDC, bem como requerer 
que seja alterada em todos os canais desta 
Casa de Leis a informação do novo partido. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138564&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/138564-
202204041452508561-assinado.pdf#P138564 
 

Ciente. À Secretaria para registrar o 
comunicado e arquivar o processo. 

 
7. Projeto de Lei n.º 152/2022, do 

deputado Gandini, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro 
de 2019, declarando de utilidade pública o 
Instituto de Ensino, Pesquisa e Preservação 
Ambiental Marcos Daniel (Instituto Marcos 
Daniel). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138516&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/138516-
202204041033340556-assinado.pdf#P138516 
 

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

Pergunto ao deputado Sergio Majeski se 
o mesmo quer nos dar a honra de se manifestar 
no microfone de aparte.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Muito 
obrigado, presidente. Estou aguardando V. Ex.ª 
terminar a leitura para que eu possa fazer 
justificação de voto.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok. V. Ex.ª fará no tempo, ou V. 
Ex.ª gostaria...? (Pausa)  

Ok.  
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8. Projeto de Lei n.º 153/2022, do 
deputado Luciano Machado, que dispõe sobre 
a construção e implantação de canis nos 
estabelecimentos penitenciários 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=138579&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/138579-
202204041702009828-assinado.pdf#P138579 
 

Após o cumprimento do art. 120, do 
Regimento Interno, à Comissão de Justiça, de 
Infraestrutura, de Proteção ao Meio Ambiente e 
aos Animais, de Segurança e de Finanças.  

 
9. Projeto de Lei n.º 154/2022, do 

deputado Theodorico Ferrraço, que acrescenta 
item ao Anexo II da Lei n.º 10.975, de 14 de 
janeiro de 2019, denominando Ângelo Belisário 
o trecho de aproximadamente 5 Km de rodovia 
que tem início a partir da sede do município de 
Conceição do Castelo até o trevo da BR 262. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138586&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/138586-
202204041729516115-assinado.pdf#P138586  
 

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

10. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
025/2022, da deputada Janete de Sá, 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 Leonardo Carvalho Ferraz 
de Amorim. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138429&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/138429-
202204011114109884-assinado.pdf#P138429  
 

À Comissão de Justiça e de Cidadania, na 
forma do art. 276, do Regimento Interno. 

11. Requerimento n.º 007/2022, do 
deputado Alexandre Xambinho, de retirada e 
arquivamento do Projeto de Lei n.º 103/2022, 
de sua autoria, que declara de Utilidade 
Pública a Associação Desportiva e Cultura de 
Capoeira Filhos da Reza, localizada no 
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=138220&arquivo=Arqui
vo/Documents/RRP/138220-
202203291520596225-assinado.pdf#P138220 
 

Defiro. 
 

12. Requerimento de Informação n.º 
603/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Educação, solicitando 
informação acerca da Circular/GS/nº 03. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138479&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/138479-
202204011652124557-assinado.pdf#P138479  
 

13. Requerimento de Informação n.º 
604/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da Ordem de Fornecimento 
0931/2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138551&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/138551-
202204041334193924-assinado.pdf#P138551  
 

14. Requerimento de Informação n.º 
605/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da Ordem de Fornecimento 
0924/2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138550&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/138550-
202204041333519861-assinado.pdf#P138550  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340031003800390032003A00540052004100, 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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15. Requerimento de Informação n.º 
606/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da Ordem de Fornecimento 
0921/2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138548&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/138548-
202204041333278454-assinado.pdf#P138548  
 

16. Requerimento de Informação n.º 
607/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da Ordem de Fornecimento 
0904/2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138547&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/138547-
202204041332390328-assinado.pdf#P138547  
 

17. Requerimento de Informação n.º 
608/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da Ordem de Fornecimento 
0904/2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138546&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/138546-
202204041332031577-assinado.pdf#P138546  

 
18. Requerimento de Informação n.º 

609/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da Ordem de Fornecimento 
0902/2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138545&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/138545-
202204041331324232-assinado.pdf#P138545  
 

19. Requerimento de Informação n.º 
610/2022, do deputado Capitão Assumção ao 

secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da Ordem de Fornecimento 
0901/2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138544&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/138544-
202204041331055950-assinado.pdf#P138544  

 
20. Requerimento de Informação n.º 

611/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da Ordem de Fornecimento 
0896/2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138543&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/138543-
202204041330384233-assinado.pdf#P138543  

 
21. Requerimento de Informação n.º 

612/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da Ordem de Fornecimento 
0889/2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138542&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/138542-
202204041330101730-assinado.pdf#P138542  

 
22. Requerimento de Informação n.º 

613/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da Ordem de Fornecimento 
0888/2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138541&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/138541-
202204041329438449-assinado.pdf#P138541  

 
23. Requerimento de Informação n.º 

614/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340031003800390032003A00540052004100, 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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informação acerca da Ordem de Fornecimento 
876/2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138540&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/138540-
202204041329209854-assinado.pdf#P138540   
 

O despacho único para todos os 
requerimentos é: Oficiem-se. 

Segunda fase do Expediente, neste caso, 
sujeito à deliberação. 
 

24. Indicação n.º 2086/2022, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
que em parceria com o município de Anchieta, 
seja realizada a construção de um terminal 
rodoviário 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=138352&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138352-
202203311332000186-assinado.pdf#P138352  
 

25. Indicação n.º 2087/2022, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para que sejam tomadas providências 
emergenciais para garantir o pagamento do 
auxílio-internet aos profissionais da educação 
profissional que renovaram o vínculo com a 
SECTIDES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138514&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138514-
202204041022397885-assinado.pdf#P138514  
 

26. Indicação n.º 2088/2022, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para ampliação do tempo concedido 
aos profissionais do magistério da rede 
estadual para a realização de atividades 
extraclasse. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138311&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/138311-
202203301640434671-assinado.pdf#P138311  

 
27. Indicação n.º 2089/2022, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado, para aquisição de 01 (uma) 
retroescavadeira, através de contrato de 
doação a ser celebrado por intermédio da 
Secretaria de Estado de Agricultura – SEAG 
para a Prefeitura Municipal de Atílo Vivacqua. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138559&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138559-
202204041428473998-assinado.pdf#P138559  

 
28. Indicação n.º 2090/2022, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para que por meio da Secretaria de 
Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano (SEDURB), viabilize a 
construção de uma praça no bairro Vila 
Esperança em Água Doce do Norte. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138567&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138567-
202204041515378747-assinado.pdf#P138567  

 
29. Indicação n.º 2091/2022, do 

deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para que seja realizada reforma 
estrutural e instalação de grama sintética no 
Campo Bom de Bola, do distrito de Vinhático, 
município de Montanha. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138355&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138355-
202203311353203652-assinado.pdf#P138355  

 
30. Indicação n.º 2092/2022, do 

deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para que seja realizado a construção de 
abrigos/pontos de ônibus com cobertura no 
trecho da Rodovia Alegre x Café no município 
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de Alegre, para embarque e desembarque dos 
munícipes da localidade do bairro Vila do Sul e 
comunidade da Prainha. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138354&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138354-
202203311352028338-assinado.pdf#P138354  

 
31. Indicação n.º 2093/2022, do 

deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para que seja realizada a construção de 
duas pontes localizadas no território do 
município de Alegre na Rodovia ES 387 que liga 
a sede do município de Alegre x São Rafael até 
a BR 393, próximo ao 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=138353&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138353-
202203311351147557-assinado.pdf#P138353  

 
32. Indicação n.º 2094/2022, do 

deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para que seja promovida, por meio da 
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social 
(SESP), a ampliação do programa Rede 
Comunidade Segura – condomínio monitorado 
para a região de Itaparica, objetivando 
potencializar o policiamento preventivo, 
aperfeiçoar a oferta de recursos operacionais, 
propiciar maior sensação de segurança à 
sociedade, bem como adotar estratégias a fim 
de engajar síndicos e moradores no processo 
de manutenção da ordem pública. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138574&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138574-
202204041558414586-assinado.pdf#P138574  

 
33. Indicação n.º 2095/2022, do 

deputado Gandini, ao governador do Estado, 
que em parceria com o município de Guarapari, 
para que as obras da orla de Meaípe sejam 
retomadas. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138556&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138556-
202204041410508348-assinado.pdf#P138556  

 
34. Indicação n.º 2096/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138560&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138560-
202204041436174944-
assinado(50475)(50477)(50476).pdf#P138560   
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO 
SIALES 

 

Colocarei, neste momento, em conjunto, 
em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

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

Aprovadas todas as indicações. 
Neste momento, concedo a palavra a 

ele, o deputado Sergio Majeski. Logo em 
seguida, ao Delegado Danilo Bahiense. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Meus 
cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, 
que preside a sessão neste momento; aos 
deputados que se fazem presentes aqui no 
plenário; aos que estão no plenário virtual; 
àqueles que nos visitam hoje aqui no plenário; e 
àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. 

Eu quero justificar, presidente, as 
indicações de nossa autoria, de n.º 2087/2022 e 
a de n.º 2088/2022.  
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A primeira é para que sejam tomadas 
providências, para que o Governo tome 
providências emergenciais para garantir o 
pagamento do auxílio-internet aos profissionais 
da educação profissional que renovaram o 
vínculo com a Sectides.  

O que aconteceu? No ano passado, 
quando o Governo criou, quando aprovamos 
aqui aquela questão dos computadores para 
professores e pagamento de internet, nós 
temos duas escolas no estado, duas escolas de 
formação profissional que não estão vinculadas 
à Sedu, que é o Vasco Coutinho, em Vila Velha, 
e o Talmo, em João Neiva. E então, nessas duas 
escolas, os professores que tiveram o contrato 
renovado não tiveram esse auxílio da internet 
renovado, e isso precisa ser feito com urgência.  

A secretaria informou que eles estão 
esperando um aporte do Governo para poder 
fazer isso. Mas isso tem que ser feito 
rapidamente, porque as aulas já começaram há 
mais de dois meses.  

 A segunda indicação ao Governo do 
Estado é para a ampliação do tempo concedido 
aos profissionais do Magistério da rede estadual 
para a realização de atividades extraclasse.  

É lei que os professores contratados por 
um número xis de horas recebem o equivalente 
a um terço de planejamento. Esse tempo 
sempre foi pouco. Eu estive na sala de aula por 
mais de trinta anos, então, por exemplo, para 
cada vinte horas, você tem cinco 
planejamentos. Esses cinco planejamentos, 
normalmente, já não é o tempo suficiente para 
você preparar sua aula, preparar prova, corrigir 
prova, fazer diários. Agora, tornou-se 
praticamente inviável, porque com o Novo 
Ensino Médio e também com a instalação 
dessas escolas de tempo integral do 
Casagrande, de sete horas e meia, o número de 
aulas cresceu muito e o número de atividades 
cresceu muito, deputada Raquel. Então, foram 
criadas disciplinas novas. Nem são disciplinas, 
são aulas novas. Então, por exemplo, hoje tem 
aula de projeto de vida, tem aula de estudo 
orientado, tem as disciplinas eletivas em que os 
professores precisam criar esses disciplinas.  

Quer dizer, ninguém é formado nessas 
áreas especificamente. Então, muito 

obviamente, isso demanda um tempo de 
planejamento infinitamente maior do que 
aquilo que já era demandado pelos professores 
anteriormente. 

Além disso, hoje, os professores têm que 
fazer um número de relatórios, de atas, por 
causa de provas como o Paebes, por exemplo, 
muito maior do que se fazia há dez, quinze anos. 
Chega ao absurdo, por exemplo, hoje, de 
professores fazerem planejamento na hora do 
seu recreio, corrigir prova na hora do seu 
recreio. E, claro, grande parte dessas atividades, 
os professores não conseguem cumprir com o 
tempo de planejamento que o Governo paga 
hoje, então, boa parte dos professores tem que 
usar uma parte do seu final de semana para 
corrigir prova, para fazer pauta, para elaborar 
prova, para elaborar atividades, porque o tempo 
é insuficiente. 

Então, muito obviamente, se com esses 
novos projetos que estão sendo instalados na 
rede pública estadual, tanto o novo ensino 
médio, quanto essas escolas de tempo integral, 
de sete horas e meia, que daí tem que ter 
matérias eletivas, tem que ter projeto de vida e 
não sei mais o quê, que o Estado precisa ampliar 
o número de horas de planejamento. 

O ideal, na verdade, é reduzir o número 
de horas de aula dos professores em sala de 
aula e ampliar o tempo de planejamento, como 
são nas escolas federais. Por exemplo, nos Ifes, 
que têm, poderíamos considerar em termos 
públicos, uma excelência de ensino, assim como 
as universidades federais. 

Então, por exemplo, se o professor é 
contratado para quarenta horas de trabalho, de 
sala de aula mesmo normalmente ele tem 
dezesseis a dezoito horas de aula. O resto é 
planejamento. No Estado, por exemplo, para 
cada vinte horas de aula, tem cinco de 
planejamento. Isso é um número muito 
pequeno, principalmente, eu friso, pelo 
aumento exorbitante de atividade que os 
professores tiveram nos últimos tempos. 

Aqueles que estão fora da sala de aula, 
quem não entende nada de educação, não vai 
entender isso mesmo. Porque as pessoas olham 
de fora sem saber o que é exatamente estar 
dentro de uma sala de aula, lidar com todas 
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essas novidades, com todos esses 
planejamentos. Não raro esses projetos são 
implantados nas escolas sem nenhum 
planejamento antecipado, de tal forma que não 
tenha esses problemas. 

Então, esperamos que o Governo do 
Estado reveja muito rapidamente esse número 
de horas de planejamento dos professores da 
rede estadual. 

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

– PODEMOS) – Nós que agradecemos. 
Com a palavra o 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! 

Presidente, inicialmente quero 
parabenizar os colegas pelas indicações que 
fizeram, inclusive o nosso amigo deputado 
Sergio Majeski, e também agradecer a votação à 
unanimidade da nossa indicação através da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e Políticas sobre Drogas, com 
relação ao programa Adote um Adolescente 
Aprendiz. 

Nós fizemos indicações aos prefeitos dos 
setenta e oito municípios porque os nossos 
jovens, os nossos adolescentes precisam de 
oportunidade. E esse projeto é muito 
importante porque as crianças, os adolescentes 
também são cobrados com relação aos estudos. 
Então eles têm que ter um aproveitamento 
muito bom na escola para que possam manter 
esses estágios, esse trabalho do Menor 
Aprendiz. 

E aproveito agora o ensejo para 
agradecer ao deputado Dary Pagung. Ontem nós 
retiramos aqui da pauta, a pedido do líder do 
Governo, deputado Dary Pagung, a convocação 
do secretário de Justiça. E o deputado Dary nos 
informou naquela ocasião que marcaria uma 
visita ao secretário de Justiça. 

E hoje, às 14h, estivemos ali, 
conversamos, foi uma conversa muito boa com 

o secretário de Justiça, dependendo somente, 
agora, de o deputado Dary acertar junto à Casa 
Civil para que o secretário venha aqui à 
Comissão de Segurança prestar as informações 
que serão obviamente solicitadas pelos nossos 
deputados. 

Está bom, presidente? 
Muito obrigado! Eu agradeço. 
Deputado Dary, eu gostaria também que 

V. Ex.ª nos auxiliasse com relação ao secretário 
de Segurança. Nós fizemos algumas solicitações 
na Comissão de Proteção à Criança e também, 
no início do ano passado, na primeira sessão da 
Comissão de Segurança, o deputado Theodorico 
Ferraço apresentou um requerimento 
solicitando aqui a presença do nosso secretário 
de Segurança para que respondesse alguns 
questionamentos. 

Infelizmente, até hoje, o secretário não 
compareceu, não teve uma agenda liberada 
para poder vir atender aos deputados e 
certamente, deputado Dary, não virá, porque 
afastou-se em virtude do pleito político. 

Mas hoje V. Ex.ª nos informou que o 
secretário estratégico do Governo, Duboc, virá 
nesta Casa em dias próximos para que a gente 
possa fazer alguns questionamentos e cobrar 
algumas questões com relação à segurança. 

Com relação à Sejus, muitos pontos 
foram colocados. Nós, hoje, não colocamos 
todos os pontos ali para o secretário porque 
queremos que ele venha aqui à Casa, porque 
outros colegas terão alguns questionamentos 
também para o secretário.           

Mas, por exemplo, deputado Dary, o 
problema do efetivo dos policiais penais. Nós 
sabemos que a carência é muito grande no 
efetivo dos policiais penais. Nós temos um 
número muito alto de DTs. Esse foi um dos 
pontos.  

O segundo ponto, que foi conversado 
também com o secretário, foi com relação às 
escoltas dos presos. As escoltas dos presos 
estão sendo feitas por policiais penais DTs, 
designação temporária. Isso tem causado uma 
série de problemas, porque esses presos estão 
em hospitais, em locais inadequados e sendo 
escoltados por policiais penais desarmados, o 
que é muito perigoso.  
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No questionamento que o procurador de 
Justiça, doutor Eliezer, fez ao secretário, o 
secretário informou que a escolta estava sendo 
realizada apenas por efetivos, mas, na 
realidade, não é isso que está ocorrendo.  

Nós também conversamos com o 
secretário hoje com relação à dificuldade dos 
locais nos hospitais. Os presos estão ficando nos 
hospitais em locais inadequados. Inclusive, em 
um dos hospitais, os presos estão ficando junto 
ao necrotério, ao lado do necrotério, onde os 
policiais penais não têm local adequado para 
fazer a sua higiene, para a alimentação.  

Nós estivemos vendo aqui, inclusive, os 
policiais penais naquele local tomando conta de 
presos e os ratos andando ali por baixo.  

Então, fizemos também, meu presidente, 
uma sugestão ao secretário de Justiça para que 
seja criado nos hospitais um quarto específico 
para a colocação de presos que estão 
escoltados, ou seja, seria uma cama hospitalar, 
mas o quarto transformado, praticamente, em 
uma cela com grade na janela, com grade na 
porta, para que esses policiais penais tenham 
segurança e também deem segurança não 
somente ao preso, mas, também, aos demais 
internos do hospital e aos visitantes.  

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

– PODEMOS) – Obrigado, deputado Danilo.  
Último para justificação de voto.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Minuto de 

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

– PODEMOS) – Não, nós estamos na fase de 
justificação de voto. Faremos um minuto de 
silêncio assim que terminar. O primeiro a 
solicitar foi o deputado Luciano Machado e, logo 
depois, nós ouviremos V. Ex.ª. 

Com a palavra o deputado Luciano 
Machado, para registro de um minuto de 
silêncio. Logo em seguida, interromperemos a 
sessão por pouco tempo, para que possamos 
prestar uma justa homenagem aos nossos 
homenageados que aqui estão, que eu farei a 
citação em breve.  

O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 
Senhor presidente, quero, primeiro, justificar 
também o voto e, em seguida, peço também um 
minuto de silêncio. 

Quero cumprimentar todos os 
deputados e deputadas, nosso presidente 
Marcelo, que ora exerce essa honrosa função, 
todos os servidores, todos que nos assistem.  

Cumprimentar também o presidente da 
Câmara de Ibatiba, o Fernando; os proprietários 
da Love Land, que é uma cerveja maravilhosa, a 
melhor do Brasil, o Joaquim, Marlon, Pablo e 
demais acompanhantes. O nosso abraço e nossa 
honra em recebê-los aqui na Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo.  

É lá do Caparaó, né, Marcelo? 
Bom, eu quero justificar o voto elogiando 

e parabenizando todos os deputados pela 
apresentação das indicações importantes. O 
deputado Majeski já fez as justificativas aqui e o 
deputado Danilo Bahiense, presidente da nossa 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e Políticas sobre Drogas, 
coletivamente, indicações tão importantes para 
cuidar dos nossos adolescentes e projetos que 
vão amparar e dar oportunidade ao menor 
aprendiz.  

Então, são indicações importantes.  
Eu também quero falar de um projeto 

que demos entrada hoje, nesta Casa, n.º 
153/2022, que dispõe sobre a construção e 
implantação de canis nos estabelecimentos 
penitenciários do estado do Espírito Santo.  

Tenho que ser mais sucinto aqui, mas é 
um projeto que, a meu ver, é muito importante. 
Tem um alcance muito forte na sociedade, 
porque proteção dos animais é o nosso dever. 
Os presidiários precisam de ocupação. Nós não 
temos uma estrutura ampla ainda em nosso país 
de dar funções e obrigações aos apenados. E a 
construção de canis vai ser uma mão de obra 
que vai diminuir a pena; vai dar condição para 
que nós possamos tirar os animais de rua, 
proteger os animais, dar recuperação, proteção 
para, em seguida, buscar as adoções. Mas eu 
quero falar sobre isso em outra oportunidade de 
forma mais aprofundada.   

Quero neste momento, senhor 
presidente, com muito respeito, pedir um 
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minuto de silêncio pelo falecimento de Rosalina 
Soroldoni. Rosalina Soroldoni, sessenta e sete 
anos, ela foi acometido por um AVC pós-
cirúrgico. Mais conhecida como Rosinha, uma 
pessoa muito querida e amada, foi merendeira e 
se aposentou na escola Ciec do distrito de Celina 
município do Alegre, moradora em Guaçuí, 
muito querida, principalmente em 
Guaçuí/Celina. 

Uma pessoa amável, todos que a 
conheciam a amavam muito. Mãe de Verônica, 
Jerusa, Jussara, Amanda e João Vítor; uma 
mulher de fibra, caridosa e respeitada por toda 
a comunidade guaçuiense e celinense. E nós 
prestamos nossos sentimentos. Que a família 
tenha o conforto, a paz interior e saiba aceitar 
os momentos de dor de uma forma tão 
inesperada nós perdemos Rosinha Soroldoni, 
como era conhecida.  

Então, que ela esteja agora nos braços 
do Pai e lá de cima nos abençoando, 
especialmente, abençoando a sua família. Um 
abraço. Que Deus nos abençoe. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Agora com a palavra o deputado 
Freitas. Último inscrito a um minuto de silêncio 
para depois nós interrompermos a sessão.   

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, eu quero, senhor presidente, me 
solidarizar e emitir o meu voto de profundo 
pesar com toda Diocese do município de São 
Mateus, com nosso bispo diocesano Dom Paulo 
Bosi Dal’Bó e também com todo o clero da 
Diocese de São Mateus que emitiu nesta 
segunda-feira, dia 4, no final da tarde, um 
comunicado de pesar pelo falecimento do padre 
Eclério Batista de Paula. ` 

Padre Eclério tinha cinquenta e oito 
anos. O falecimento ocorreu no Hospital 
Meridional em São Mateus onde o padre Eclério 
realizava tratamento de um tumor no cérebro. 
O padre Eclério nasceu no dia 19 de agosto de 
1963, foi ordenado presbítero no dia 6 de 
janeiro de 2001 por Dom José Edson, na Diocese 
de Eunápolis, Bahia, onde exerceu diversas 
funções eclesiásticas. E foi incardinado na 
Diocese de São Mateus no dia 22 de fevereiro 

de 2017, onde trabalhou em várias paróquias da 
Diocese de São Mateus, em Pinheiros, Barra São 
Francisco.  

Foi pároco na cidade de Montanha de 
2016 a 2020. Padre Eclério foi diretor espiritual 
do ECC, Encontro de Casais com Cristo, idealizou 
o terço dos homens na Diocese de São Mateus. 
Enfim, padre Eclério teve uma importância sem 
dimensionamento na Paróquia de São Mateus e 
não tenho dúvida de que na paróquia de 
Eunápolis.  

Fica aqui o nosso voto de pesar e a nossa 
solidariedade a todos os familiares e a todos os 
membros da Diocese de São Mateus. Oremos 
com fé pelo nosso irmão que faz a sua páscoa. É 
o que eu tenho.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Então, neste momento, nós 
vamos fazer um minuto de silêncio por 
solicitação do deputado Luciano Machado e 
deputado Freitas. Ficaremos todos então em 
posição de respeito, prestando esse um minuto 
de silêncio solicitado pelos respectivos 
deputados. 

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
 Muito obrigado! Neste momento, antes 
de nós passarmos para a Ordem do Dia, tendo 
em vista que já concluímos a primeira fase do 
Expediente, bem como a segunda, interrompo a 
sessão para fazermos uma justa homenagem às 
cervejarias Três Torres, aqui representada;  à 
Cervejaria King Beer e à Cervejaria LoveLand, 
também tive o prazer de degustar, aqui também 
representada.  

Está aqui conosco o presidente da 
Câmara de Ibatiba, nosso presidente Fernando, 
o qual eu convido e peço ao deputado Torino 
Marques que, junto com o presidente da 
Câmara, possa trazer os representantes das 
cervejarias que estão aqui para terem assento 
conosco à Mesa.  

E passo a palavra ao nosso mestre de 
cerimônias. 

 
(A sessão é suspensa às 

15h26min e reabre às 15h50min) 
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 Está reaberta a sessão. 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Pela 
ordem, senhor presidente!   
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Pela ordem, deputado Capitão 
Assumção. 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Ontem, nós tivemos tribuna, e muitos 
parlamentares não tiveram oportunidade de 
usar o período de fase das Comunicações. Eu 
quero solicitar a V. Ex.ª que possa garantir essa 
fase a posteriori. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Pela 
ordem, senhor presidente e cervejeiro Marcelo 
Santos! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Só um minuto, por favor, 
invejoso. 
 Eu defiro. V. Ex.ª vai ter o tempo 
regimental para se manifestar. 
 Pela ordem, Torino Marques. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Você 
me quebra toda vez, invejoso. A cerveja é boa 
mesmo. Parabéns, presidente. 
 Eu quero parabenizar. Esta aqui é uma 
Casa plural, uma Casa de Leis. Obrigado pela 
visita de vocês, alunos do Sesi Helcio Rezende 
Dias, lá de Araçás, em Vila Velha. Vila Velha, 
minha gloriosa Vila Velha, um abraço para 
vocês. O deputado está dando tchau para vocês 
também, agradecendo a presença de vocês. São 
os responsáveis Ronald Guimarães dos Santos e 
Amandda Rangel Nascimento.  
 Cadê o Ronald? Está aqui? Está lá? 
(Pausa)  
 Cadê a Amandda? (Pausa)  
 Ei, Amandda. Está lá em cima, no 
cantinho. É boa de canto. Deve cantar bem. Por 
isso que está lá em cima no cantinho. 
Brincadeiras à parte, obrigado pela presença 
aqui. 
 Deputado Sergio Majeski. (Pausa)  
 Não, é que eu estou passando para o 
senhor falar também sobre os alunos. 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – É porque ele ainda não 
conseguiu fazer a leitura final do Regimento 
Interno. 
 

 O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Não 
tinha terminado. Eu ia deixar o senhor falar 
também. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Muito 
obrigado, deputado Torino e deputado Marcelo. 
 Também gostaria de cumprimentar os 
alunos do Sesi, lá de Vila Velha, assim como os 
professores que os acompanham. É sempre um 
prazer receber as escolas aqui. Esta Casa é 
conhecida como a Casa do Povo, mas o povo 
tem vindo muito pouco aqui. Então, é sempre 
bom que vocês, tão jovens ainda, comecem a se 
interessar também pelo que acontece na 
política, porque, de uma forma geral, uma parte 
da população é muito desinformada sobre a 
política, e tudo depende da política. Todos nós 
dependemos de decisões políticas, e é muito 
ruim quando a sociedade começa a se afastar da 
política e começa a não ver o valor que a política 
tem. Nós temos n problemas obviamente que 
justificam por que a população desacredita dos 
políticos e da política, mas as pessoas precisam 
se aproximar para ajudar a mudar o panorama 
que nós temos. Sejam muito bem-vindos. A Casa 
é de vocês. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok. 
 Neste momento, cumprimentando 
todos, passamos ao item 1 da pauta.  
 1. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 130/2022, do 
deputado Luiz Durão. O deputado Fabrício 
Gandini se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria, que teve prazo até o dia de 
ontem.  
 Tendo terminado o prazo, eu convoco a 
Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à 
matéria. Deputado Fabrício Gandini. (Pausa)  
 Na sua ausência, deputado Vandinho 
Leite. (Pausa)  
 Deputado Gandini está na área. A 
palavra é de V. Ex.ª. Matéria vencida e relatoria. 
A palavra é de V. Ex.ª. 
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 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – A matéria é do 
deputado Luiz Durão, que dispõe sobre o direito 
do cliente-consumidor ser atendido em 
quaisquer dos pontos ou meios disponibilizados 
pelos estabelecimentos que atuam no Estado do 
Espírito Santo, nas relações de consumo, na 
forma que especifica. 
  O projeto trata que o cliente não pode 
ter um local, onde ele não possa receber todas 
as informações referentes àquele serviço. É um 
projeto de direito do consumidor, então nós 
podemos legislar. A matéria também passou 
pela Procuradoria. Na realidade, não passou 
pela Procuradoria, mas, na nossa análise jurídica 
aqui do gabinete, a gente verificou que é 
constitucional, por ser matéria de direito do 
consumidor. Então, nós vamos dar pela 
aprovação, na realidade, constitucionalidade do 
mesmo, e colocar a matéria em discussão. 
(Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher os votos na Comissão de Justiça. 
 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 
 Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Com o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? (Pausa) 
 Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
 Está sem o áudio, deputado, mas eu vi 
que V. Ex.ª falou: com o relator. 
 

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

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Favatto com o 
relator. 
 Marcelo Santos está presidindo. 
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Já tendo número suficiente na Comissão 
de Justiça, eu vou passar ao presidente com a 
matéria aprovada, pela constitucionalidade, na 
Comissão de Justiça, para seguir para as demais 
comissões. 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Concluído pela 
constitucionalidade.  
 Convoco a Comissão de Defesa do 
Consumidor, e consulto se nós poderíamos fazer 
em conjunto.  

Deputado Freitas, V. Ex.ª concorda? 
(Pausa) 
 Então, tendo concordado, eu designo V. 
Ex.ª para relatar as comissões, Defesa do 
Consumidor e Finanças.  
 Delegado Danilo Bahiense concorda, 
como vice? (Pausa) 
 Concordando, deputado Freitas, V. Ex.ª 
para relatar.  

É o item 1 da pauta. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Senhor presidente, assumo as 
comissões reunidas. Há quorum. Avoco o PL n.º 
130/2022 para relatar. Tem autoria do 
deputado Luiz Durão, que dispõe sobre o direito 
do cliente ser atendido em quaisquer dos 
pontos ou meios disponibilizados pelos 
estabelecimentos que atuam no Estado do 
Espírito Santo, nas relações de consumo, na 
forma que especifica. 
 Na Comissão de Constituição e Justiça, 
eu dou o parecer pela constitucionalidade, 
legalidade e boa técnica legislativa; dou o 
parecer pela aprovação na Comissão de 
Finanças, uma vez que a norma não causa 
nenhum impacto financeiro ao Estado; e pela 
aprovação nas outras comissões, senhor 
presidente. 
 É o relatório. 
 Eu coloco o relatório em discussão. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, 
passo a colher os votos e o faço na Comissão de 
Defesa do Consumidor. 
 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 
 Deputado Delegado Danilo Bahiense? 
(Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Carlos Von? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Matéria aprovada na Comissão de 
Defesa do Consumidor. 
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Na Comissão de Finanças, deputado 
Marcelo Santos, presidindo. 

Como vota o deputado Marcos 
Madureira? 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 

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

(FREITAS – PSB) – Com o relator. 
Deputado José Rocha Esmeraldo de 

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

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Com o relator. 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

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

(FREITAS – PSB) – Com o relator. 
Muito obrigado. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – De 

novo? 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Com o relator. 
Matéria aprovada na Comissão de 

Finanças, senhor presidente. 
Devolvo a V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Tendo sido aprovado na 
Comissão de Defesa do Consumidor e de 
Finanças, comissões reunidas, coloco a matéria 
em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

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

Aprovado o projeto. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 
Item 2. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 905/2019, do 
deputado Vandinho Leite. 

Na Comissão de Justiça, o deputado 
Fabrício Gandini se prevaleceu do prazo 
regimental, que foi até o dia de ontem. Prazo 
vencido.  

Convoco, então, o deputado Fabrício 
Gandini para relatar a matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
Senhor presidente, essa é uma matéria 

em que há divergência em relação ao 
entendimento da Procuradoria e o 
entendimento do nosso gabinete, pois a matéria 
trata especificamente de pessoas que foram 
vitimadas por crimes dentro do transporte 
coletivo e é de autoria do deputado Vandinho 
Leite. 

Nós entendemos que há uma clareza na 
responsabilidade por parte das empresas, que 
deve manter aquele espaço seguro para quem 
está utilizando o serviço delas, portanto, nós 
vamos dar pela constitucionalidade da matéria e 
colocar a matéria em discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, nós 
vamos colher o voto da Comissão de Justiça. 

Como vota deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

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

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? (Pausa) 

Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Ainda não estamos o ouvindo, deputado, 

mas verifiquei que V. Ex.ª falou: com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
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Deputado Dary Pagung? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Gandini, eu estou na 
Presidência neste momento. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ah, então, deputado 
Marcelo Santos? 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Voto contrário. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Tendo votação 
suficiente... 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator, deputado Gandini. 
Rafael Favatto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto também com o relator. 

Tendo votação suficiente na Comissão de 
Justiça, aprovado na Comissão de Justiça.  

Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Gandini! 

Com a palavra o presidente da Comissão 
de Mobilidade Urbana, deputado Marcelo 
Santos. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Senhor 
presidente, havendo quorum na nossa 
comissão, avoco a matéria para relatar e peço 
prazo regimental e, ao mesmo tempo, peço a V. 
Ex.ª, tendo em vista que se trata de transporte 
coletivo e subsídio do Governo, que eu possa, 
autorizado por V. Ex.ª, diligenciar à Ceturb para 
que ela possa informar o impacto disso no 
subsídio que o Governo do Estado oferece e, 
depois de devolver, eu o colocarei em pauta.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Defiro. 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei Complementar 15/2022, do 
deputado Sergio Majeski, que altera a Lei 
Complementar n.º 971, de 14 de julho de 2001, 
que regulamenta o § 10 do art. 229 da 
Constituição Estadual, para tornar obrigatória a 
possibilidade de realização das reservas das 
passagens por telefone e pela internet. 
Publicado no Ales Digital do dia 14/03/2022. Na 
Comissão de Justiça, o relator, deputado 
Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na 19.ª sessão ordinária 
híbrida, virtual e presencial, do dia 28/03/2022. 
Prazo até o dia 04/04/2022. 

 
Com a palavra, deputado Gandini, na 

Comissão de Justiça. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
Item n.º 3 da pauta, Projeto de Lei 

Complementar n.º 15/2022, do deputado Sergio 
Majeski. Já foi lida a possibilidade de tornar 
obrigatória... 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Gandini! 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Oi, deputado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Eu estou aqui pensando, como, além da 
Comissão de Justiça, tem a de Mobilidade 
Urbana, de Ciência e Tecnologia e de Finanças, 
se podemos fazer em conjunto, para adiantar, 
ou... 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado, eu 
gostaria de fazer em separado. Até porque a 
análise aqui vai ser... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Ok. 
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Então, V. Ex.ª está com a palavra. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Então, eu concordo 
com a matéria, até porque a gente está num 
mundo em que a tecnologia avança cada vez 
mais e não vejo coerência em a gente não ter a 
possibilidade da realização de reserva de 
passagem por internet, principalmente. Por 
telefone, já vejo que está ficando até mais 
ultrapassado, mas, de qualquer forma, ainda é 
relevante, mas principalmente pela internet.  
 Portanto, eu vou só implementar, até 
porque conversei sobre o assunto com o 
Governo para verificar se existia a possibilidade 
de implementar rapidamente e eles falaram que 
estão em fase ainda de contratação, de...  
 Então, vou acrescentar uma emenda ao 
projeto, na realidade, ao mesmo parágrafo, uma 
emenda de redação, inclui uma parte da 
redação. Vou permanecer a redação original do 
deputado Sergio Majeski, mas incluir: A ser 
implementada no prazo de até um ano, a contar 
da vigência desta presente lei. 
 Então, a emenda que eu proponho é 
essa, para que haja tempo hábil para que sejam 
feitas as modificações de sistema, porque são 
necessárias. E como se trata de reserva e se 
trata também de questão financeira, de você 
poder dar segurança a essas operações de 
reservas que podem ser feitas, então um prazo 
para que seja implementada essa modificação.  
 Parabenizar o deputado Sergio Majeski, 
que vem ao encontro do que está acontecendo 
no mundo em relação à tecnologia.  
  E vamos dar pela constitucionalidade, 
com a emenda.  

Colocamos a matéria em discussão. 
(Pausa) 

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

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Deputado Gandini! Deputado Gandini, eu quero 
discutir.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Sergio 
Majeski. Ok! Deputado Sergio Majeski tem dez 
minutos. 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Olha 
só, eu não entendi. Você está colocando uma 
emenda para quê? Para estipular prazo para o 
Governo? Porque isso não envolve a questão do 
Governo.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Prazo para 
implementar.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Oi?!  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Prazo para 
implementar.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Mas 

que prazo? 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado, não estou 
entendendo a... Eu já fiz a leitura da emenda.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Tá. 
Mas você falou que está estipulando um prazo. 
Esse prazo tem que ter data.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – A ser implementado 
no prazo de até um ano a contar da vigência 
dessa lei. Um ano! 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Não, 
eu acho que... 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Não sei se o 
deputado está me ouvindo.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – O seu 

som, acho que está com problema, porque não 
deu para ouvir que prazo você está estipulando.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Eu estipulei um 
prazo de um ano para implementação da 
modificação que está prevista.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Entendi! Olha só, embora eu não veja problema 
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com o prazo, mas a matéria fala em fazer 
reserva por telefone e internet, que toda 
empresa tem. Então, assim, qual é a dificuldade 
que as empresas precisam de um ano para 
implementar o quê? Se isso é uma coisa que se 
faz em uma semana. 

Toda empresa tem telefone, toda 
empresa tem internet, então, assim, não se 
trata de montar uma nova estrutura, de 
comprar equipamentos, de contratar pessoal, 
etc., porque tudo isso já está presente na 
empresa. Não vejo necessidade de estipular o 
prazo de um ano para as empresas fazerem isso, 
porque não tem necessidade mesmo. Aliás, 
grande parte das empresas já faz reserva por 
telefone. Isso já existe na maior parte das 
empresas de ônibus. Por exemplo, se você ligar 
hoje para a Águia Branca para comprar uma 
passagem, sei lá, para o Rio de Janeiro ou para 
não sei onde, você vai conseguir fazer isso por 
telefone. Então, é um serviço que, na verdade, 
já existe. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Sim, deputado, 
coloquei o prazo por entender que precisa ter 
prazo. O tamanho do prazo... 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Tá. 

Mas precisa ter prazo para quê? 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Eu não consigo 
estipular. Porque essas empresas, cada uma tem 
o seu... A gente colocou até um ano. Na 
realidade, é o prazo máximo. O que a gente 
identificou, inclusive, no diálogo, é que já existe, 
por parte das empresas, essa implementação. 
Como V. Ex.ª mesmo disse, telefonia, inclusive, 
praticamente todas já implementaram. Como a 
gente está tratando de um assunto complexo, 
que envolve, inclusive, recurso, segurança, a 
internet exige isso.  

Enfim, é uma questão. Compreendo V. 
Ex.ª, mas é preciso ser colocado um prazo, 
porque senão a lei fica também inócua, ela 
passa a valer amanhã e já não estar sendo 
cumprida no dia de amanhã, por algumas 
empresas. 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Então, 
um prazo máximo de seis meses. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Então, colocou um 
prazo máximo. 

 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Um 

prazo máximo de seis meses, deputado Gandini. 
O senhor mesmo acabou de dizer que a maior 
parte das empresas já fazem isso.  

Então, assim, estou dizendo que 
desconheço uma única empresa que não tenha 
já o serviço de reserva e venda de passagem por 
telefone. É que só essas pessoas, os deficientes 
e os idosos, para essas passagens que lhes são 
garantidas a gratuidade, é que precisam se 
locomover pessoalmente lá para fazer isso.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – A proposta de V. Ex.ª 
é de seis meses?  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Eu 

acho que é no máximo seis meses, porque não 
tem motivo realmente para isso.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Vou acatar a 
proposta de V. Ex.ª, que passe a seis meses. 
Acredito que será possível, mas, enfim, a gente 
colocou prazo só para que a lei não entre, e no 
outro dia as empresas estejam descumprindo a 
lei. Então, até para que a gente tenha a 
efetividade da lei.  

Então, a intenção era essa, mas... 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – ...não vejo grande 
diferença em relação a colocar seis meses. 

Então, vou alterar minha emenda.  
Então deputados, vou voltar ao relatório 

alterando a emenda para ser implementada no 
prazo de até seis meses, a contar da vigência 
dessa lei. Ok?  

E colocar a matéria novamente em 
discussão. (Pausa) 
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Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos na Comissão de Justiça.  

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

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

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

Deputado Marcos Garcia? 
Com o relator e com as emendas. 

Continua sem áudio, deputado. Acho que V. Ex.ª 
está sem microfone.  

Deputado Marcelo Santos? 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator.  
 

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

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator e com as emendas, 
deputado.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Aprovado com 
emenda na Comissão de Justiça.  

Senhor presidente, devolvo à Mesa para 
prosseguir nas demais comissões.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Gandini.  

Solicito se pode fazer em conjunto: 
Mobilidade Urbana, Ciência e Tecnologia e 
Finanças.  

Deputado Freitas, podemos fazer em 
conjunto na Mobilidade Urbana? 

Ok.  
Presidente da Comissão de Ciência e 

Tecnologia, deputado Xambinho? 
Concorda. 
Com a palavra o deputado Marcelo 

Santos. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Avoco a 
matéria para relatar. 

Relato pela sua aprovação, tendo em 
vista que acompanho, também, acolho a 
emenda apresentada na CCJ. Entendo ser 
razoável dar esse prazo para que as empresas 
possam se adaptar. 

E quero prestar uma homenagem aqui 
ao deputado Sergio Majeski, que está 
meramente adequando a legislação. V. Ex.ª é 
sempre ágil. E é Espírito Santo mesmo, tá? 

Então, coloco a matéria em discussão. 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Como vota o deputado Xambinho? 

(Pausa) 
Ausente.  
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Deputado Danilo Bahiense? 
Deputado Emílio Mameri? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PL) – Danilo Bahiense com o relator, 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Danilo 
Bahiense com o relator. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Emílio Mameri com o relator, senhor 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Deputado - 
na Comissão de Ciência e Tecnologia - Alexandre 
Xambinho? (Pausa) 

Ausente.  
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Ausente.  
Deputado Marcos Mansur? (Pausa) 
Deputado Carlos Von?  
Com o relator. 
Deputado Gandini?  
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Com o 

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

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Com o 
relator. 
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Senhor presidente, devolvo a V. Ex.ª para 
seguir.  

Aprovado na Comissão de Mobilidade 
Urbana, Ciência e Tecnologia, faltando apenas a 
Finanças, que se manifestou que vai relatar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Marcelo Santos!  
Então com a palavra o deputado Freitas 

na Comissão de Finanças. 
 
O SR. PRESIDENTE  DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Senhor presidente, trata-se 
do item 3 da pauta, PLC 15/2022, de autoria do 
deputado Sergio Majeski. 

Eu vou me prevalecer do prazo na 
Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) –  É regimental. 
Passamos ao item 4. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Presidente, eu queria pedir ao deputado Freitas 
para relatar esse projeto, que já está enrolando 
há muito tempo. Deputado Freitas, esse projeto 
nem deveria passar pela Comissão de Finanças, 
porque ele não tem repercussão financeira para 
o Estado. Não tem relação nenhuma com 
finanças do Estado, nem deveria passar pela 
Comissão de Finanças esse projeto, porque é 
um projeto que está relacionado às empresas de 
transporte apenas, e com serviço já existente, 
deputado Freitas. É um serviço já existente. 
Todas as empresas têm um serviço de reserva e 
venda de passagem. 

É só para os deficientes e os idosos 
conseguirem fazer isso por telefone também em 
relação às passagens que são gratuitas para 
essas duas categorias. São os únicos que são 
obrigados a se locomover até um posto de 
venda para fazer isso. 

É só isso. É um projeto simples demais, 
deputado Freitas. As pessoas idosas e os 
deficientes precisam muito disso. Imagine uma 
pessoa deficiente, um cadeirante tem que se 
locomover de casa para ir até a rodoviária, para 
ir até o posto de venda para conseguir reservar 
essa passagem que lhe é de direito. 

Então eu gostaria de, encarecidamente, 
pedir ao senhor que relatasse, porque não há 
repercussão financeira para o Estado. 

Eu lamento mesmo, deputado Dary 
Pagung, porque, como estou dizendo, não 
deveria nem passar pela Comissão de Finanças 
porque isso não tem repercussão financeira 
para o Estado. Isso não guarda relação com 
finanças do Estado. Então nem deveria estar na 
Comissão de Finanças. 

E o deputado Freitas vai se prevalecer do 
prazo. Parece que o deputado Freitas é contra 
os idosos e os deficientes poderem estar se 
beneficiando de uma gratuidade que já foi 
conquistada, nós apenas estamos aperfeiçoando 
a lei. 

E, mais uma vez, eu digo, não há motivo 
nenhum para sequer passar na Comissão de 
Finanças, quanto mais para se prevalecer de 
prazo para relatar um projeto desse, que já está 
na pauta há não sei quanto tempo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Sergio Majeski, é regimental e 
o deputado tem direito de analisar melhor o 
projeto. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado Dary, 
pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) –  Pela ordem, deputado Freitas. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Pois é, eu só 
quero parabenizar o deputado Sergio Majeski 
pelo projeto fantástico, bem elaborado, mas 
que não tenha preciosismo de imaginar que 
tudo que ele faz é perfeito, entendeu?  

Acho que todas as pessoas aqui foram 
eleitas para ter a legitimidade do mandato. Eu 
não fiz nada além da minha legitimidade. Então 
não tem por quê. Eu preciso, acho que é 
conveniente, é legítimo e preciosismo é 
preciosismo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) –  É regimental. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Ele tem o 

entendimento dele, eu tenho o meu. 
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O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) –  É regimental. 

Passamos ao item 4. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Deputado Dary, pela ordem! Deputado Freitas, 
o projeto está na pauta há mais de um mês. 
Quer dizer, ele é mais do que conhecido. Se o 
senhor tem qualquer dúvida ainda, o senhor 
poderia ter questionado na hora da relatoria da 
Comissão de Justiça, questionado a mim 
mesmo. 

Me parece, na verdade, que o senhor se 
prevaleceu do prazo por uma questão pessoal e 
não porque o senhor realmente está 
interessado em melhorar o projeto, a fazer 
qualquer outra coisa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei Complementar n.º 06/2022... 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Dentre as várias 

coisas que eu tinha legitimidade para fazer, uma 
delas é prevalecer do prazo e eu... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) –  É regimental. 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) - Deputado 

Dary! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) –  Deputado Bruno. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) - Quero 

fazer minha contribuição aqui. Ontem, na 
sessão, houve uma discussão totalmente 
desnecessária expondo o Parlamento, se o 
modo virtual funciona ou não funciona. A 
eleição vai chegando, fica todo mundo com o 
sangue quente, inclusive gente fica querendo 
aparecer. 

A discussão de ontem, totalmente 
desnecessária. E a de hoje, um absurdo essa 
discussão. Se o parlamentar tem a prerrogativa 
de fazer o seu pedido de vista, ele faz e é 
agredido aqui, dizendo: O senhor está contra o 
idoso. Existe algum deputado ou deputada que 

é contra idoso, contra passageiro? Gente, o que 
é isso? Vamos acalmar o coração, porque a 
gente está expondo é o Parlamento capixaba.  

As eleições vão chegando e ainda bem 
que as pessoas observam tudo, nos mínimos 
detalhes. Porque isso, para mim, não condiz 
com a grandeza deste Parlamento. Se é 
regimental, é regimental. 

E outra coisa, quando a gente quer 
alguma coisa, a gente tem que pedir com 
humildade. Com humildade! Ontem aconteceu 
isso aqui. Foram rígidos com alguns deputados, 
a questão do painel, e, depois, na hora de votar 
uma matéria, quem fez a crítica não estava 
presente para votar. 

E eu repito, quando a gente precisa de 
alguma coisa... Quantas vezes... Eu precisei fazer 
um pedido desse, certa vez, ao deputado 
Marcelo, que era o relator, eu pedi com 
humildade, que é algo nobre na vida da gente, e 
não acusando, colocando: Ah! O deputado é 
contra idoso. Vamos parar com isso, porque está 
pegando mal. As pessoas estão observando isso 
aqui... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Bruno.  
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Deixar o 
deputado Majeski à vontade. Com certeza ele 
vai falar de mim, e estou aqui à disposição.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Eu 
não vou falar de você não, Bruno.  
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Você, 
não, V. Ex.ª ou senhor.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – V. 

Ex.ª, o senhor, vive atacando os deputados. 
Semana passada mesmo, você subiu nessa 
tribuna para atacar os deputados aqui que 
tinham falado algumas coisas que não 
interessavam ao Governo. O senhor subiu lá e 
atacou os deputados frontalmente. O senhor faz 
isso o tempo inteiro.  

Eu apenas estava aqui pedindo ao 
deputado Freitas que relatasse e justificando o 
porquê. Tão somente. E o senhor não tem nada, 
absolutamente nada com isso.  
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E, ontem, eu fiquei aqui até o final da 
sessão. Eu estou aqui do começo ao fim da 
sessão todos os dias. Não é um dia sim outro 
não. 

E outra coisa, a questão de ontem ter 
dito sobre a questão da volta da sessão 
presencial, é um direito meu. Eu estava 
questionando à Mesa, eu não estava 
questionando a V. Ex.ª. Eu estava questionando 
a Mesa e pedi uma resposta oficial à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Sergio Majeski.  
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Tão 

somente isso.  
O senhor quer se passar agora como 

pacificador, o equilibrado e etc. Todo mundo 
conhece, todo mundo já viu quem o senhor é 
também.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Bruno, gostaria de pedir a V. 
Ex.ª e pedir ao deputado Sergio Majeski... 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Deputado Majeski... 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Nós precisamos... 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Eu sei, 

deputado Dary. Calma!  
O deputado Majeski está meio 

atordoado. Ataca, subiu para atacar. Minha 
relação com os parlamentares aqui é uma 
relação boa, uma relação ótima. O senhor que 
está muito agitado. Se o senhor está precisando 
aprovar uma matéria, acha que ela é 
importante, tem que ter humildade, tem que ter 
calma.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Eu 
dispenso os seus conselhos, deputado Bruno.  
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Eu 
agradeço.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Eu 
dispenso os seus conselhos. 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Passamos para o item 4.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Guarde-os para V. Ex.ª. 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – O senhor 

está ferindo o Regimento, deputado.  
Ligue o microfone aqui.  
Eu estou falando, o senhor está 

interferindo na fala.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Bruno. 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Se diz... 
Calma, deputado Dary.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Não, não! Eu preciso... 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Eu estou 

com a palavra aqui, deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Mas não está no momento.  
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Sim, mas 
é importante. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Eu dei, quando V. Ex.ª e o deputado 
Majeski pediram... 
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Mas eu 
não devolvi a palavra a V. Ex.ª ainda, não.  

O deputado interveio aqui três, quatro, 
cinco vezes. Não resolve nada na base do gogó, 
da truculência, da crítica destrutiva, não.  

Se a minha opinião não é importante 
para ele, sem problema nenhum. A gente segue 
a vida do mesmo jeito. Ela é importante para o 
senhor, ela é importante para muitos capixabas, 
é importante para a deputada Raquel, é 
importante para o Parlamento. Vamos em 
frente.  

Deputado Freitas, tenho certeza que V. 
Ex.ª vai relatar no prazo regimental, e o projeto 
vai seguir e a gente vai poder fazer essa entrega, 
se for constitucional, possível.  
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Obrigado, deputado Dary.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Item 4. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
06/2022, do deputado Sergio Majeski, que 
altera a Lei Complementar n.º 971, de 14 de 
julho de 2021, que regulamenta o § 10, do art. 
229, da Constituição Estadual, para tornar 
obrigatória a fixação de cartazes ou placas nos 
terminais, postos de venda e no interior dos 
veículos informando sobre os benefícios 
garantidos pela lei complementar. Publicado no 
Ales Digital do dia 18/02/2022. Na Comissão de 
Justiça, o relator, deputado Gandini, se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria, na décima nova sessão ordinária 
híbrida, virtual e presencial, do dia 28/03/2022. 
Prazo até o dia 04/04/2022. Existe emenda 
sugerida pela Procuradoria no parecer técnico. 

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. Deputado 
Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok, deputados.  
 Então, vou avocar a matéria para relatar.  

A matéria trata de concessão, na 
realidade de fixação de cartazes informando os 
benefícios da lei complementar, das 
gratuidades, etc. Tem uma emenda da 
Procuradoria, assim como fiz na anterior, que 
trata para ela entrar em vigor, um período em 
que se possa confeccionar para a lei não ficar 
inócua assim que publicada.  

Então, ela não passou, ela tem já a 
análise da Procuradoria contra a 
constitucionalidade, mas tem essa proposta de 
entrar em vigor em quarenta e cinco dias. Ok? 
Eu acho que é prazo suficiente também para 
que haja a confecção desses cartazes para 
serem fixados.  

Então, acho que é uma lei importante, 
que dá transparência e mostra o direito das 
pessoas, um projeto também do deputado 
Sergio Majeski, Projeto de Lei Complementar n.º 
6/2022. Vou dar pela constitucionalidade e 
aprovação com a emenda, e colocar a matéria 
em discussão. (Pausa)  

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

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa)  

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

Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? (Pausa)  

Deputado Marcos Garcia? 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Senhor 
presidente, primeiro eu gostaria...  

O senhor está me ouvindo agora? 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Agora sim, deputado. 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Olha só. 
Eu queria retificar meu voto aqui. O projeto de 
lei, o item dois, o Projeto de Lei n.º 905/2019. 
Eu quero só computar o meu voto contra o 
relator. Essa matéria, eu estava sem áudio aqui 
na hora. Entendeu? Não pude me manifestar.  

E, nesse item quatro, o Projeto de Lei 
Complementar n.º 06/2022, também voto 
contra o relator. Pela rejeição. 
 

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

Deputado Marcelo Santos?  
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcelo 
Santos? 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Eu acho que eu ouvi 
com o relator. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Isso. Com o relator.  
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto?  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

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

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  
Tendo maioria dos votos favoráveis ao 

projeto, à constitucionalidade com emenda o 
projeto. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Senhor 

deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Eu devolvo... 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – 

Desculpe aí. Só para o senhor... Desculpe aí. O 
senhor deu... 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Sim. 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Pela 

constitucionalidade ou pela 
inconstitucionalidade? 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Constitucionalidade 
com emenda proposta pela Procuradoria. 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Ah, ok. 
Então, voto pela emenda. Voto com o relator. 
 

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

Então, pela maioria também dos 
membros, porque nós tivemos uma ausência, 
projeto aprovado na Comissão de Justiça.  

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

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Gandini.  

Passo a palavra ao deputado Vandinho 
Leite, na Comissão de Defesa do Consumidor. 
(Pausa) 

Deputado Danilo. Deputado Danilo, 
deputado Vandinho não me ouve. Podemos 
fazer em conjunto, deputado?  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Deputado Dary, deputado Danilo 
Bahiense pode fazer em conjunto sim, sem 
problemas.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Danilo.  

Convoco, então, a Comissão de 
Mobilidade Urbana. Deputado Marcelo Santos 
está aqui presente.  

Deputado Freitas, podemos fazer em 
conjunto na presidência do deputado Marcelo 
Santos, o quarto item? (Pausa) 

Então, passo a palavra para o deputado 
Marcelo Santos para fazer em conjunto, Defesa 
do Consumidor e Mobilidade Urbana.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Passo a 
relatar nas comissões reunidas Defesa do 
Consumidor, Mobilidade Urbana e Finanças. 
Avoco para relatar e me comprometo em relatar 
num breve espaço de tempo, após o meu 
pedido de prazo regimental.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – É regimental. Deputado Marcelo Santos 
pediu prazo na Defesa do Consumidor e 
Mobilidade Urbana. (Pausa) 

Não, o Freitas não aceitou. (Pausa) 
V. Ex.ª aceitou? (Pausa) 
Ok, ok.  
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Resolução n.º 01/2022, da 
deputada Janete de Sá, que cria a Comenda do 
Mérito Legislativo destinada a contemplar os 
peritos oficiais do Estado do Espírito Santo. 
Publicado no Ales Digital do dia 18/03/2022. Na 
Comissão de Justiça, o relator, deputado 
Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na vigésima segunda sessão 
ordinária híbrida, virtual e presencial, do dia 
04/04/2022. Prazo até o dia 11/04/2022. 

Deputado Gandini, eu gostaria de 
perguntar a V. Ex.ª se ainda continua com prazo 
nos itens 5, 6, 7 e 8, para que nós possamos 
votar o item nono e o item 10. 
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(Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 
137/2022) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – V. Ex.ª está pedindo 
que eu peça o prazo, que eu mantenha o prazo? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Não. Mantenha o prazo na Comissão de 
Justiça.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. É um pedido de 
V. Ex.ª, e eu vou acatá-lo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia, V. Ex.ª está me 

ouvindo? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Estou te 

ouvindo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – V. Ex.ª pode continuar com prazo no item 
n.º 7? 

  
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Sim, eu 

vou manter o prazo, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Ok! 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

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

PSB) – Pela ordem, deputado Bruno. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – O item 

n.º 7 é de minha autoria. Eu solicito a baixada de 
pauta da matéria, deputado Dary, e que ela 
possa ser pautada na sessão de terça-feira da 
semana que vem. 

 
(Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 40/2021) 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – É regimental. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Há um 

diálogo em altíssimo nível entre as federações, 
as associações para a gente ajustar o texto da 
matéria. Hoje mesmo eu conversei com o 
Wanderson Gaburo, então eu peço esse prazo aí 
para nós tentarmos ajustar a 
constitucionalidade da matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Passamos para o item 8. 
8 - Discussão única em regime de 

urgência...  
 

(Discussão única, em 
regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 
142/2022) 
 

Estou vendo aqui que o deputado 
Marcelo Santos é o relator da matéria. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Senhor presidente, eu mantenho o prazo e 
peço a V. Ex.ª só para diligenciar à Secretaria de 
Estado de Educação para nos informar só o 
impacto disso e devolver, para que eu possa 
estar apto a relatar. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – É regimental. 

Passamos ao item 9. 
Discussão única, em Regime de Urgência 

do Projeto de Lei n.º 573/2021, da deputada 
Iriny Lopes, que dispõe sobre a fixação de placa 
ou cartaz com mensagem alusiva da tipificação 
do crime de importunação sexual. Publicado no 
Ales Digital do dia 23/09/2021. 

Convoco a Comissão de Justiça para 
pedir prazo, se o deputado Gandini assim 
considerar, para que nós possamos passar logo 
para o item n.º 10. 

Deputado Gandini. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado, eu 
gostaria de votar o projeto e já vou passar a 
fazê-lo.  
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Eu queria... 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Gandini? Só um minuto. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Oi, deputado? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) - Eu solicito ao deputado Luciano 
Machado, deputado Marcelo Santos, deputado 
Luiz Durão e deputado Freitas se podemos fazer 
em conjunto. 

Comissão de Finanças, ok. Ok!  
V. Ex.ª está com a palavra... 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – Ok 

também na Comissão de Cidadania. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Luciano? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – Ok! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Ok! Com a palavra o deputado Gandini, 
em conjunto. 

 
O SR.  PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. O Projeto de Lei, 
deputado Dary Pagung, nosso presidente no 
momento, da deputada Iriny Lopes, é parecido 
com o projeto do deputado Sergio Majeski, que 
trata também de afixação de placa ou cartaz 
com mensagem alusiva da tipificação do crime 
de importunação sexual.  

Também é uma matéria que trata, 
dentro do conceito da constitucionalidade, do 
mesmo aspecto da outra e também da 
importância da divulgação do crime de 
importunação sexual, já que estamos tratando 
nas demais comissões de mérito. 

Então eu vou dar pela 
constitucionalidade e também pela aprovação 
da matéria nas demais comissões. 

Peço, deputado Dary, se for possível 
alguém fazer a colheita dos votos em todas as 
comissões. Se alguém puder secretariar nesse 
caso seria o ideal porque eu estou aqui sem 

condições de colher os votos nas outras 
comissões. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Então eu vou colher o da Justiça, não é 
isso, Gandini?  

 
O SR.  PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Eu vou colher o da 
Justiça, então. 

Deputado Vandinho Leite, como vota? 
(Pausa) 

Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia?  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Com o 

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

relator, deputado Gandini.  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Meu voto é com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcelo 
Santos? 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator, em todas as comissões que eu 
faço parte. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. E deputado Dr. 
Rafael Favatto? (Pausa) 

Aprovado já na Comissão de Justiça, 
senhor presidente, vou pedir aí... 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Pela aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Pela Comissão de Cidadania.  

Comissão de Cidadania, Gandini: Luciano 
Machado, como vota? (Pausa) 

Deputado Bruno Lamas? 
Deputado Bruno com o relator; 

deputado Luciano Machado? 
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Deputada Janete de Sá? 
Com o relator. 
Deputada Iriny Lopes? 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Com o 

relator, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com o relator. Deputado Alexandre 
Xambinho? 

Aprovado na Comissão de Cidadania. 
Passamos a colher na Mobilidade 

Urbana. Deputado Marcelo Santos já votou 
favorável. 

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Na sua ausência, deputado Emílio 

Mameri? 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Marcos Garcia? 
Com o relator. 
Aprovado também na Comissão de 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana. 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

Deputado Dary, só para confirmar, deputado 
Luciano na Comissão de Cidadania, favorável 
também. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Está registrado. V. Ex.ª também vota 
favorável na Comissão de Cidadania. 

Comissão de Segurança, deputado Luiz 
Durão?  

Deputado Luiz Durão, como vota? 
(Pausa) 

Deputado Alexandre Quintino? (Pausa) 
Deputado Theodorico Ferraço? 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Acompanha o relator, deputado 
Theodorico Ferraço. 

Deputado Capitão Assumção? 

Acompanha o relator. 
Deputado Luciano Machado? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com o relator. Deputado Freitas? Com o 
relator. 

Deputado Marcelo Santos com o relator. 
Deputado Bruno Lamas com o relator. 
Aprovado também na Comissão de 

Segurança. 
Passamos à Comissão de Finanças. 
Deputado Freitas? Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos já votou com o 

relator. 
Deputado Marcos Madureira? 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) - 

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
(Pausa) 

Deputado Emílio Mameri? 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Emílio Mameri com o relator.  
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto? 
E deputado Alexandre Xambinho? 

(Pausa) 
Deputado Bruno Lamas com o relator. 
Deputado Luciano Machado? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

Favorável. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Favorável. Deputada Janete de 
Sá? Com o relator. 
Também aprovado na Comissão de 

Finanças. 
Todas as comissões, deputado Gandini, 

favoráveis. 
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O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Deputado Rafael pela Comissão de 
Finanças, voto com o relator, deputado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Registrado. 

Deputado Gandini, V. Ex.ª está com a 
palavra. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Não, deputado, 
devolvo à Mesa para prosseguir com a matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

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

Aprovado. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Deputado Dary Pagung! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) - Deputado Sergio Majeski. 
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente! 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Pela 
ordem! 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Antes de 

registrar, justificar o meu voto, por favor! 
Rapidamente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Oh, deputada Iriny, é que nós estamos 
querendo votar o item 10. V. Ex.ª poderia 
registrar depois? 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu só quero 

agradecer aos colegas todos que aprovaram a 
urgência de uma matéria muito importante... 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 

Assumção votou com a senhora também. 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – A 
câmera dela até congelou! 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– O impacto foi tanto que congelou! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputada Iriny? 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Era só para 

fazer o agradecimento. Eu já agradeci a todos os 
colegas que votaram a favor da urgência de uma 
matéria tão importante para as mulheres do 
Espírito Santo. Muito obrigada a todas e todos.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Marcelo estava brincando que 
V. Ex.ª tinha congelado com a informação de 
que o deputado Assumção tinha votado 
favorável. 
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – É difícil, 
(Inaudível), Marcelo. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Pela 

ordem, deputado Dary Pagung! Deputado Dary 
Pagung, como é regimental, eu quero pedir 
recomposição de quorum.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Sergio Majeski, é regimental. 
Podemos fazer depois do item 10? 

(Pausa) Não? (Pausa) Agora? (Pausa) 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 

Somente mantendo a fase das Comunicações, 
senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Não, mas aí eu não posso manter. 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Não, 
é porque foi pedido. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Dependendo da... Dependendo, eu não 
posso. 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Foi 
pedido. Foi pedido antes. 
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O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Não pode. Então, vamos...  

Deputado Sergio Majeski, vou consultar 
de novo. (Pausa) 

Nominal, então. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Eu gostaria de fazer recomposição de 

quorum.  
Quem está aqui no plenário, presencial, 

assina, e quem está no virtual se manifesta. 
Deputado Adilson Espindula. (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa) 
Deputado Bruno Lamas está aqui 

presente. 
Deputado Capitão Assumção aqui 

presente. 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 

presidente, Gandini. Estou presente no plenário 
virtual.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Gandini, presente.  
Deputado Alexandre Quintino? (Pausa) 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Marcos 

Garcia. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Marcos Garcia, presente. 
Deputada Janete de Sá presente. 
Deputado Danilo Bahiense? (Pausa) 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – 

Deputado Marcos Garcia também. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Marcos Garcia presente. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Senhor presidente, Emílio Mameri presente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Mameri presente. 
Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 
Mameri presente. 
Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
Deputado Freitas presente. 

Deputado Gandini presente. 
Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Rafael Favatto presente, 
deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Rafael Favatto presente. 
Deputada Iriny Lopes, ministra Iriny? 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presente, 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Presente. 
Deputada Janete de Sá presente. 
Deputado Luciano Machado? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

Presente. Presente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Presente.  
Já deu quorum. 
Passamos ao item 10.  
Discussão única, em regime de 

urgência,... 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Deputado Dary Pagung, estou presente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado José Esmeraldo presente. 
Deputado Ferraço também presente. 
Já deu quorum.  
Então, nós vamos passar para o item 10. 
  
 Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei Complementar n.º 20/2022, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 
478/2022, que institui a Política de 
Consensualidade no âmbito da administração 
pública estadual direta e indireta; cria a Câmara 
de Prevenção e Resolução Administrativa de 
Conflitos do Espírito Santo, CPRACES; moderniza 
a Procuradoria-Geral do Estado e dá outras 
providências. Publicado no Ales Digital do dia 
16/08/2022.  
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Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. 

Deputado Gandini? (Pausa) 
Deputado Gandini?  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dary, eu 
vou pedir prazo da matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Gandini, só vou pedir a V. Ex.ª 
para reavaliar que esse projeto de lei, na 
verdade, se não for publicado amanhã, perde o 
efeito. Nós temos hoje para votar. V. Ex.ª 
continua pedindo prazo? (Pausa) 
 Deputado Gandini?  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) –  Senhor presidente, 
só pedir a V. Ex.ª uma explicação sobre essa 
questão, por que o prazo a gente perde o 
efeito? Só para eu basear a minha decisão nessa 
informação que V. Ex.ª está dando em plenário.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG -  
PSB) – É que me passaram essa informação, 
deputado Gandini. Agora, se V. Ex.ª...  

Como aqui nós temos a Comissão de 
Justiça, a de Cidadania e a de Finanças, 
poderíamos fazer até nas comissões reunidas. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado, eu não 
estou seguro de relatar a matéria, não. Se V. 
Ex.ª puder juntar as comissões e passar a 
relatoria para outra pessoa. Eu não gostaria de 
relatar a matéria, não. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG -  

PSB) – Deputado Freitas, V. Ex.ª assumiria as 
comissões reunidas e relataria o projeto? O item 
10, que institui a política de consensualidade no 
âmbito da administração pública estadual direta 
e indireta; cria a Câmara de Prevenção e 
Resolução Administrativa de Conflitos do 
Espírito Santo. CPRACES. 

Deputado Luciano Machado, podemos 
fazer as comissões conjuntas, o deputado 
Freitas assumindo a presidência?  

O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 
Concordo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG -  
PSB) – Concorda! O deputado Gandini também 
concordou.  

Então, com a palavra o deputado Freitas.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS -  PSB) – Somos nós! Senhor 
presidente, eu assumo as comissões reunidas. 

Há quorum! 
Avoco o PLC n.º 20/2022, para relatar.  
É projeto de autoria do Governo do 

Estado. Eu cumprimento o Governo do Estado, 
que tem a pretensão de instituir a política de 
consensualidade no âmbito da administração 
pública estadual direta e indireta e cria Câmara 
de Prevenção e Resolução Administrativa de 
Conflitos do Espírito Santo – CPRACES. 

Considerando a releitura na visão 
autoritária focada na supremacia do interesse 
público em desfavor do particular, fez-se 
necessária a criação desse projeto de lei 
complementar a fim de buscar a criação da 
política de consensualidade. Essa é a justificativa 
do Governo do Estado. 

A presente política de consensualidade 
estabelece com detalhamento diversos 
instrumentos para a solução adequada de 
controvérsia. As regras propostas objetivam 
também trazer transparência e isonomia aos 
procedimentos de resolução consensual de 
conflitos fornecendo segurança jurídica para 
todos os agentes públicos que de qualquer 
forma participem do processo de composição 
extrajudicial ou judicial.  

Será um órgão central da política de 
consensualidade do Estado e terá relevante 
atribuição de promover os instrumentos de 
resolução adequada de conflitos e orientar os 
demais órgãos e entidades no que se refere às 
melhores práticas de consensualidade na 
administração. 

Além disso, o presente projeto também 
moderniza a Procuradoria-Geral do Estado 
consolidando na legislação algumas alterações 
de sua estrutura que já haviam sido 
implementadas anteriormente através dos 
decretos. 
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Portanto, será instituída a Procuradoria 
de Projetos Estratégicos, PPE, que terá por 
competência primordial justamente prestar 
assessoramento jurídico preliminar, preventivo 
e proativo, opinar em processos, representar 
judicialmente e extrajudicialmente o Estado, 
suas autarquias e fundações nos processos 
relativos a essas matérias.  

O projeto de lei encontra-se em 
observância, as disposições da Lei 
Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000, 
Lei de Responsabilidade Fiscal, e tem adequação 
orçamentária e financeira com a Lei 
Orçamentária Anual e compatibilidade com o 
PPL, Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Nosso relatório encontra 
constitucionalidade e legalidade na Comissão de 
Constituição e Justiça, e o nosso parecer é pela 
aprovação nas demais comissões.  

É o relatório.  
Senhor presidente, eu estou sendo 

informado que no sistema da Ales, no Ales 
Digital, a assessoria do gabinete do deputado 
Renzo Vasconcelos informa que apresentou 
emendas. Essas emendas ficam prejudicadas no 
relatório do relator, uma vez que elas não estão 
anexadas, não sendo possível analisá-las no 
momento.  

Então, ficam rejeitadas as possíveis 
emendas anexadas no Ales Digital.  

É o relatório, e eu coloco o relatório em 
discussão. (Pausa) 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Quero 
discutir, deputado!   
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Com a palavra deputado 
Sergio Majeski para discutir.  
 

O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 
Presidente, pela ordem!  Deputado Renzo 
Vasconcelos.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) –  Pela ordem, deputado Renzo 
Vasconcelos.  
 

  O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 
Deputado Freitas, meu amigo, excelência, 

obrigado pelo carinho e por ter acatado a 
ordem. Eu tive, mais cedo, alguns problemas. Eu 
acho que todos os deputados tiveram problema. 
O sistema ficou fora do ar, da Assembleia 
Legislativa. Nós demos entrada, e eu quero ver 
com o Luciano ou com Casagrande, quem puder 
levar. São emendas importantes, garantindo 
uma maior participação de alguns entes 
públicos, inclusive desta Casa de Leis, da 
Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados 
do Espírito Santo, dando condições de melhor 
diálogo e transparência.  

Desde já digo que não tenho nenhum 
óbice ao projeto em si, mas gostaria de 
conclamar a V. Ex.ª que pudesse, de fato, pedir 
à Mesa para que pudesse te repassar as 
emendas. E aí a gente discutir e dialogar sobre a 
importância dessas emendas no projeto, que, 
em suma, é de muita importância.  

Obrigado pelo aparte!  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) –  Deputado Renzo, eu 
parabenizo V. Ex.ª pelo cuidado em apresentar 
as emendas. Isso significa que V. Ex.ª está 
atento à tramitação dos projetos, no caso, este 
projeto, o Projeto de Lei Complementar n.º 
20/2022. 
  O relatório está feito. No ato da minha 
relatoria, em que o projeto me foi apresentado 
no plenário para relatar, não tinha suas 
emendas, portanto, sem possibilidade de 
analisá-las. Agora, neste momento, quando V. 
Ex.ª se apresenta, pede à assessoria da Mesa 
para buscá-las, imprimi-las, a partir do Ales 
Digital, me foram entregues aqui três emendas.  

Eu vou ler a Emenda n.º 1:  
 

Artigo 1.º - O art.10.º, do 
Projeto de Lei 
Complementar (...) passa a 
dispor no inciso VI com a 
seguinte redação:  
{...}  
Inciso VI – Servidores do 
Tribunal de Contas, 
dispondo de 1 (hum) 
membro de repartição, 
designado pelo próprio 
órgão. 
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Emenda n.º 2:  
 

Artigo 1.º - O art., 10.º do 
Projeto de Lei 
Complementar  (...) passa 
a dispor do inciso V com a 
seguinte redação:  

 

{...}  
 

Inciso V – Servidores da 
OAB e da Defensoria 
Pública, dispondo de 1 
(hum) membro de cada 
repartição, designado pelo 
próprio órgão.  

  
   

   Emenda n.º 3: 
 

Artigo 1º - O art. 10.º, do 
Projeto de Lei 
Complementar (...) passa a 
dispor do o inciso VII com 
a seguinte redação: 

 
   (...) 

 
Inciso VII - Servidores do 
Ministério Público, 
dispondo de 1 (hum) 
membro da repartição, 
designado pelo próprio 
órgão. 

 
 Então, as três emendas visam a designar 
membro do Ministério Público, membro da 
Defensoria Pública, membro do Tribunal de 
Contas. Eu sinto, mas, infelizmente, eu não 
posso, neste momento, aceitar as emendas de 
V. Ex.ª. Eu o parabenizo, agradeço, mas ficam 
rejeitadas as emendas. 
 É o relatório! 
 Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski para discutir. 
 
 O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 
Presidente, eu gostaria só de justificar 
posteriormente. Desculpe, deputado Sergio 
Majeski! 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Então, 
é um projeto bastante impactante, e o 
deputado Freitas deve ter estudado com 
minúcias esse projeto, até pelo fato de que ele 
entrou ontem aqui, mas o deputado Freitas já se 
sentiu apto a relatá-lo, ao contrário do meu 
projeto, que está há um mês ou mais na pauta. 
Mas, aqui se precisa fazer alguns 
questionamentos que precisam ser muito bem 
esclarecidos a respeito do que é esse projeto. 
 Esse projeto cria a Câmara de Prevenção 
e Resolução Administrativa e Conflitos do 
Espírito Santo, vinculada à Procuradoria-Geral 
da República. Na prática, está se criando dezoito 
cargos comissionados para a PGE. Essa é a 
questão. 
 O projeto diz quais são os objetivos 
dessa câmara. Então, terá relevante atribuição 
de promover instrumentos de resolução 
adequada de conflitos e etc. etc. Além disso, 
tem o objetivo de conferir tratamento 
adequado às consultas administrativas, aos 
processos judiciais que envolvam questões 
afetas às políticas públicas relevantes e 
estratégicas que demandam acompanhamento 
mais célere e com especialização suficiente. Esse 
projeto de lei institui a Procuradoria de Projetos 
Estratégicos. 
 Aqui, duas questões. Deputado Freitas, o 
senhor, que provavelmente estudou bastante o 
projeto e conhece bem: é temporário ou é 
permanente isso aqui? Porque, pelo nosso 
entendimento, os motivos pelos quais a câmara 
é criada são por problemas permanentes, são 
por questões que existem sempre. Se são 
permanentes, não há motivo para se criar cargo 
comissionado, deveria estar criando cargo para 
concurso; se não são permanentes, deveria 
estar claro que é temporário, e aí se justificaria 
a criação de cargos comissionados. Porque, do 
contrário, deputado Torino, o Estado, sobretudo 
neste Governo, tem comissionado saindo pelo 
ladrão. Na maior parte das repartições, das 
secretarias, das autarquias, é comissionado para 
tudo quanto é lado. 
 Então, assim, estamos criando mais 
dezoito cargos comissionados para a PGE. No 
nosso entendimento, a justificativa do projeto 
pelo qual o projeto está sendo criado, e para 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340031003800390032003A00540052004100, Documento 

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



104 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 12 de abril de 2022 

que esses cargos são criados, é para problemas 
que existem permanentemente. Então, são 
cargos que existirão, deputado Assumção, 
permanentemente. Dessa forma, não deveria 
estar se criando cargo comissionado, deveria 
estar se criando concurso. 
 Além disso, embora eu não seja 
especialista em Procuradoria-Geral do Estado, 
me parece que você precisa de profissionais 
bastante especializados para trabalhar aqui, e o 
projeto não diz qual é a qualificação que será 
exigida desses profissionais, dando a entender, 
então, que fica a bel-prazer ou da vontade de 
quem for apontar quem serão esses 
comissionados e como eles serão contratados, 
que podem ser profissionais de qualquer 
formação ou sem formação nenhuma, uma vez 
que o projeto não especifica qual a qualificação 
desses profissionais. 
 Segundo consta no projeto, a 
repercussão financeira anual é de um milhão, 
oitocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e 
oitenta e dois reais, o que não é pouco, e são 
dezoito cargos comissionados. 
 Então, deputado Freitas, eu gostaria 
muito de entender. Essa Câmara é permanente 
ou temporária? 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Deputado Sergio Majeski, se 
não colocou no projeto que ela é temporária, 
significa que ela é permanente. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Se é 
permanente, então, por que não está criando 
cargo para concurso, por que cargo 
comissionado? 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Veja bem, aí é um critério do 
Governo do Estado. Penso que... O senhor já foi 
presunçoso mais cedo, agora o senhor inicia um 
debate olhando para trás, debochado. O projeto 
é do Governo do Estado, é de autoria do 
Governo do Estado. Então, cabe ao Governo do 
Estado. Se o Governo do Estado tem margem 
para criar cargo comissionado, o que o impede 
de criar cargo comissionado? 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Porque já tem demais, deputado Freitas. 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Mas aí, o senhor quer impedir 
de criar? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Olha 

só, e cargo comissionado, todo mundo sabe que 
uma grande parte é moeda de troca, de tudo 
quanto é Governo. 

E outra questão, deputado Freitas: qual é 
a qualificação que será exigida? Porque me 
parece que é algo bastante sério. O projeto 
deveria mencionar, no mínimo, qual é a 
qualificação que esses comissionados deverão 
ter. Porque, pelo projeto, e sem isso, sem essa 
especificação, dá a entender que é qualquer um, 
e nem que precisa de especialização. É essa a 
questão. 

E se o senhor, que é o relator, estudou 
bem o projeto, deveria ter todas essas 
respostas, e não apenas dizer que o Governo faz 
o que bem entender. Nós precisamos entender 
o projeto. Não é questão: o Governo vai 
contratar porque quer contratar, porque ele 
pode contratar! O dinheiro é público, o dinheiro 
não é do governador. Portanto, estamos 
tratando aqui de interesse público, e não do 
meu, nem do seu, nem do governador. Tão 
simples assim! E só estou querendo respostas. 
Não estou sendo presunçoso; só quero repostas 
claras e objetivas. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Seu tempo acabou, deputado. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Então, 

mas o senhor não me respondeu! 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Não respondi o que o senhor 
quer ouvir, e eu não vou responder o que o 
senhor quer ouvir. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Não. 

Eu quero respostas, e o senhor não deu 
resposta de nada. O senhor só disse que o 
Governo vai contratar porque quer. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Eu quero... O tempo dele 
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acabou e eu gostaria de que eliminasse o tempo 
dele, por favor! 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Então, 

o senhor não tem resposta. Mais uma prova de 
que o senhor está relatando um projeto que o 
senhor desconhece. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Eu dei a resposta. V. Ex.ª quer 
que o Governo contrate por concurso. Não está 
previsto. O senhor quer governar sendo 
legislador. E aí, meu companheiro, eu não posso 
fazer a resposta que você quer que eu 
responda; eu não estou aqui pensando com a 
sua cabeça.  

Então, só sei que estamos vivendo o 
melhor tempo na governabilidade do Espírito 
Santo, com o Governo mais transparente do 
Brasil. E V. Ex.ª está querendo fazer a letra do 
projeto de lei que o Governo mandou para cá. Aí 
o senhor está sendo presunçoso, está sendo um 
tanto quanto importuno; e magoado. E não é 
com mágoa. Acho que o Bruno foi feliz em falar 
com o senhor. E o senhor é deselegante, às 
vezes. Por favor, o senhor tem que tomar um 
calmantezinho para o senhor vir para esse 
plenário, porque, senão, o senhor... 

Continua em discussão o projeto. 
(Pausa) 

Deputado Renzo? 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Quero 

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

Obrigado, deputado Freitas, que preside e ora 
relata este importante projeto. 

Gostaria de trazer algumas 
complementações em cima da fala do deputado 
que me antecedeu. E sem entrar na discussão, 
em particular, mas entendo as preocupações de 
V. Ex.ª. 

Queria dizer o seguinte: nada contra os 
procuradores, acho que fazem um excelente 
trabalho, com maestria. Mas esse projeto, 
especificamente, cria as câmaras para 
solucionar os conflitos. E a gente sabe que o 
Judiciário está abarrotado; dificuldades, cada 

vez mais, tanto a justiça singular, até chegar ao 
Tribunal de Justiça. E acho um pouco fora de 
mão... Inclusive, na União Europeia, já foi feito 
isso; e alguns lugares que deram errado foi 
porque o órgão fiscalizador, o órgão que está 
para solucionar os conflitos é nomeado por 
quem tem que ser fiscalizado, com os cargos da 
forma comissionada, colocando, às vezes, não 
um funcionário imparcial.  

Por isso, acho da importância e defendo 
a importância, defendo de novo, deputado 
Freitas, a importância de ter a Defensoria do 
Estado, a Ordem dos Advogados e o Ministério 
Público, para dar transparência. Eu volto a dizer: 
sou extremamente favorável; acho que o Estado 
tenta uma saída plausível, quanto essas 
questões em suma, mas não concordo, e 
desculpa discordar de V. Ex.ª,  que tenho 
certeza que estudou o projeto, porque se 
dedica, igual a todos os outros deputados, a 
este Parlamento. Mas gostaria de pedir a V. Ex.ª 
que pudesse... De fato recebeu, não a contento, 
mas recebeu, em hora, as emendas 
parlamentares. E essa é a nossa função, a 
função fiscalizatória. Dar uma maior 
transparência é obrigação nossa, na vida 
pública. 

Mas, também, vou, aqui, fazer das 
dificuldades do sistema da Assembleia, entendo 
os motivos de V. Ex.ª, mas gostaria, de fato, 
assim... Estou procurando... Quero parabenizar 
o Governo do Estado, que toma essa iniciativa, 
mas estamos procurando dar uma transparência 
maior, e acho que as emendas parlamentares 
vêm nisso. E sei que V. Ex.ª busca isso para o 
nosso Espírito Santo, que é nota A em gestão.  

Vamos dar uma transparência maior. O 
deputado Sergio Majeski tem as preocupações 
pertinentes, tem a preocupação legítima do 
cargo que ocupamos. E fica, aqui, de novo, o 
pedido a V. Ex.ª, à Assembleia Legislativa, este 
Parlamento que é soberano para acatar as 
emendas, dar uma maior transparência neste 
ato, ao qual já parabenizo, antecipadamente, o 
Governo do Estado.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Deputado Renzo, agradeço. V. 
Ex.ª, acho, compreende bem a função do 
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parlamentar, que não é Executivo, e identifica a 
oportunidade, a qualidade e a necessidade do 
projeto. Portanto, o parabeniza e apresenta 
emendas no sentido de acrescentar, sem 
desmerecer o relator. Parabéns a V. Ex.ª!  

As emendas de V. Ex.ª, além de trazerem 
inconstitucionalidade para o presente projeto, 
esses atores que V. Ex.ª sugere - a Defensoria 
Pública, o Ministério Público, o Tribunal de 
Contas -, são atores que poderão participar a 
convite da Câmara. 

Muito obrigado, deputado Renzo! 
Com a palavra, a deputada Iriny Lopes, 

para discutir.  
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Bom, acho 

absolutamente positiva a iniciativa do Governo 
em apresentar o presente projeto, que já está 
previsto, na reforma do Código de Processo 
Civil, desde 2015. Então, é importante que essa 
questão seja trazida aqui à nossa discussão. Mas 
tem um problema: ela chegou com muito pouco 
tempo para que possamos discutir matéria de 
tamanha importância. Por isso compreendi a 
posição do deputado Gandini, de não querer 
relatar matéria de tanta densidade e tamanha 
repercussão. 

 Como já tem uma lei federal que trata 
desse assunto e têm os artigos do Código Civil, 
que foram alterados em 2015, a minha 
compreensão é de que essa Câmara tem um 
nível de especialização que exigiria concurso 
público. E dentro da obrigatoriedade da 
impessoalidade do serviço público, que é um 
dos requisitos, um dos um dos pilares do serviço 
público, quando feito através de cargos 
comissionados essa impessoalidade não fica 
muito tranquila, porque vai dirimir conflitos; e 
conflitos pressupõem que existem partes que 
estão conflitantes.  

Então, acho que precisaríamos ter prazo 
para discutir essa matéria, por causa da 
relevância dela. Reconheço que o Estado tomou 
uma iniciativa importante, mas também 
reconheço que o tempo que temos para é 
esmiuçar, como se diz na linguagem popular, a 
matéria da forma que é necessária, o tempo nos 
impede disso. Então, acho lamentável, acho que 
é uma perda para o Estado essa falta de tempo, 

que não vai nos permitir entrar na profundidade 
que a matéria requer.  
 Obrigada, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Eu que agradeço, deputada 
Iriny, sua discussão acrescenta e acrescenta 
muito.  
 Não havendo mais oradores inscritos, 
passo a colher os votos. E o faço primeiro na 
Comissão de Constituição e Justiça.  
 Como vota o deputado Fabrício Gandini? 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 
presidente, só para justificar rapidamente. Sou 
favorável à matéria, por entender que ela vai 
diminuir os custos judiciais do estado do Espírito 
Santo, mas, de fato, o que a deputada Iriny 
colocou é que a gente poderia ter dado uma 
contribuição maior na construção dessa 
matéria. De fato essas câmaras de conciliação 
vão auxiliar a gente a diminuir custos que a 
gente sabe que são enormes com acordos. 
Acredito que esses acordos serão muito 
proveitosos.  
 Parabéns pela relatoria. Não tive tempo 
de ler, por isso pedi a V. Ex.ª e abri mão de 
relatar a matéria.  
 Obrigado.  
 
  O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado 
Vandinho Leite? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 
o relatório.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Com o relatório. 

Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Voto com 

o relatório.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Eu agradeço, deputada. 
Sempre presente.  

Deputado Marcos Garcia? 
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O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Voto 
com o relator.  
 

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

Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Dary Pagung, presidindo.  
Sou o relator. A matéria está aprovada 

na Comissão de Constituição e Justiça.  
Comissão de Finanças.  
Deputado Marcos Madureira? 

 

O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 
Com o relator, senhor presidente.  
 

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

Deputado José Rocha Esmeraldo? 
(Pausa) 

Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

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

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

Deputado Adilson Espindula? 
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – 
Acompanho V. Ex.ª.  
 

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

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Bruno Lamas? 

 

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

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Matéria aprovada na 
Comissão de Finanças.  

Comissão de Cidadania.  
 

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

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado Dr. 
Rafael Favatto. Com o relator.  

Comissão de Cidadania.  
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Deputado Bruno Lamas? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

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

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Deputado Luciano com o 
relator, deputado Bruno Lamas com o relator.  

Deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Com o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Deputada ministra Iriny 
Lopes? 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu 

infelizmente não vou acompanhar o seu voto, 
relator, pelas questões que eu aqui justifiquei. A 
falta de tempo para a gente entender a 
complexidade e a profundidade da matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Eu agradeço. Vota contra.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Adilson Espindula.  
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – 

Acompanho V. Ex.ª, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Matéria aprovada contra um 
voto. Aprovada em todas as comissões. Devolvo 
a V. Ex.ª, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Freitas.  
A votação é nominal, tratando-se de um 

PLC.  
Deputado Adilson Espindula, como vota? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – 

Voto SIM, senhor presidente.  
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O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM.  

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Bruno Lamas? 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto 
SIM.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM.  

Deputado Capitão Assumção?  
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Voto 
NÃO, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota NÃO.  

Deputado Carlos Von? 
 
O SR. CARLOS VON – (PDC) – Voto NÃO, 

senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota NÃO.  

Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PDT) – Presidente, eu voto SIM.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM.  

Deputado Danilo Bahiense? (Pausa)  
Deputado Doutor Hércules?  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Eu 
voto SIM.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM.  

Deputado Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputado Emílio Mameri, como vota? 

(Pausa) 
Deputado Rafael Favatto?  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto SIM.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM.  

Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
(Pausa) 

Deputado Freitas? 

O SR. FREITAS – (PSB) – SIM.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

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

SIM, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM. 
Deputado Hudson Leal? 
 
O SR. HUDSON LEAL – (REPUBLICANOS 

10) – Voto SIM, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM. 
Deputada Iriny Lopes?  
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Meu voto é 

NÃO, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota NÃO.  

Deputada Janete de Sá? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Voto SIM.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM.  

Deputado Luciano Machado?  
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 
SIM. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM.  

Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Voto 

SIM. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM.  

Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 
Voto SIM, presidente.  
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O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM.  

Deputado Marcos Mansur? (Pausa) 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

SIM.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM.  
Deputada Raquel Lessa? 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PP) – Voto SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM. 
Deputado Renzo Vasconcelos?  
 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

Presidente, volto a dizer, sou extremamente 
favorável. Quero parabenizar aqui o Governo do 
Estado pelo projeto, e a importância do projeto. 
Mas por não ter as emendas acatadas, como eu 
não posso me abster, sou quem fez as emendas, 
tenho que votar, vou votar NÃO. Mas 
parabenizo a Assembleia e o Governo do Estado 
pela iniciativa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota NÃO. 
Deputado Sergio Majeski?  
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Presidente, voto NÃO. Aproveito pedindo para 
justificar voto no final.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota NÃO.  
Deputado Theodorico Ferraço?  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Vou dar um voto de confiança ao relator, o 
deputado Freitas. Eu voto com ele, com o 
relator, eu voto SIM.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM.  
Deputado Torino Marques? (Pausa) 
SIM. 
Como vota o deputado Vandinho? 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Eu 
voto SIM.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM.  
Eu só vou consultar. Deputado Xambinho 

como vota? (Pausa) 
Deputado Emílio Mameri? (Pausa)  
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Os quatro que... 
Então, aprovado. Aprovado com 

dezessete votos SIM, cinco NÃO e uma 
abstenção. Fica aprovado. 

À Secretaria para extração de autógrafos.  
Justificação de voto, deputado Sergio 

Majeski.  
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Enquanto o deputado Sergio Majeski... Só um 
pela ordem, rapidinho, senhor presidente? 

O PLC n.º 14/2021, de minha autoria, 
queria pedir o arquivamento dele. Está 
tramitando com o relator, Vandinho.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Gandini, é regimental. Está 
registrado, a pedido do autor. Estou deferindo. 
Arquivo então. Estou deferindo para o arquivo.  

Deputado Sergio Majeski com a palavra. 
  
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Antes 

do Sergio Majeski falar, eu só queria dizer e 
confirmar que meu voto foi NÃO, viu, 
presidente?  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Torino, está registrado. É 
porque V. Ex.ª levantou o dedo. (Pausa) 

Sim, ok.  
Deputado Sergio Majeski.  
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Muito 

obrigado, deputado Dary.  
Então, volto aqui para justificar o meu 

voto NÃO em função daquilo que em grande 
parte já tinha dito aqui na hora da discussão, 
quando o deputado relator do projeto relatava. 
E as questões não são claras.  
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É uma pena essa forma de enviar projeto 
em cima da hora. Eu não entendi direito, o 
deputado Dary disse que tinha que ser aprovado 
hoje, senão não podia ser publicado até 
amanhã. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Sergio, na verdade, foi 
protocolado na Casa no dia 18/03. Não foi 
ontem, não. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Então, 

mesmo assim, 18/03 não é um tempo tão longo 
assim. Isso foi duas semanas atrás. Então, se há 
algo que há anos se sabia que tinha que ser 
feito, poderia ter sido enviado antes. 

E aquilo que eu disse antes: se é uma 
câmara permanente, e para casos tão sérios 
como parece o projeto, obviamente que deveria 
ser por concurso, ou, no mínimo, especificar no 
projeto que tipo de formação esses futuros 
comissionados precisarão ter. 

Como bem disse e lembrou a deputada 
Iriny Lopes, se essas pessoas vão trabalhar numa 
câmara que vai analisar ou resolver conflitos, 
imagine um comissionado – o projeto não fala 
de formação – que pode ser demitido a 
qualquer hora, se não der o parecer ou a análise 
que interessa a A, B ou C, como será? E esse 
comissionado estará subordinado a quem? 

Então, obviamente que não tinha como 
votar a favor de um projeto como esse. De 
forma nenhuma! Como eu falei, o Estado já tem 
comissionado saindo pelo ladrão. E, num caso 
como esse, uma câmara como essa, tão 
importante quanto parece ser, não é nem um 
pouco razoável que você tenha comissionados, 
e ainda, eu volto a dizer, sem dizer qual é a 
formação que esses profissionais deverão ter, 
sob o impacto de quase dois milhões de reais ao 
ano. 

Portando, votei conscientemente contra. 
Eu tenho sido extremamente coerente desde o 
primeiro mandato aqui. Eu não bato palma para 
maluco dançar e voto de acordo com os 
interesses da sociedade. 

Eu não estou aqui para fazer o que o 
Governo quer, o que o Governo A, B ou C quer. 
Eu não devo favores a Governo, eu não tenho 

cargos no Governo, eu não preciso do Governo, 
no sentido dessa troca de favores. O Governo 
precisa cumprir a sua parte, deputado Torino, e 
eu cumpro a minha. Tão somente. 

Agora, as pessoas tentam fazer discursos 
enviesados aqui, trocando as coisas, querendo 
imputar a você coisas que você nunca fez. Eu 
estou aqui desde o começo do meu mandato, as 
pessoas acompanham a coerência com que eu 
sigo o meu mandato. Então, se não houve 
respostas adequadas para aquilo que eu 
questionei, é porque essas respostas não 
existem, na verdade.  

E é lamentável que um projeto tão sério 
como esse, que aumenta em dois milhões de 
reais os gastos com mais comissionados no 
Estado, tenha sido votado sem uma 
profundidade que a matéria merecia e sem os 
debates e as respostas que este projeto 
merecia. 

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Quero ratificar aqui, o voto do deputado 
Torino Marques foi NÃO. 

Então, o resultado proclamado foram 
dezesseis votos SIM; seis votos NÃO; e uma 
abstenção. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Para justificar ou pela ordem? (Pausa) 
Justificar, deputado Freitas. 
Mais algum deputado se inscrevendo 

para justificar o voto? (Pausa) 
Então, deputado Freitas. Depois, 

seguimos para o item 11. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, mais uma vez, a gente percebe um 
debate que não tem razão de ser da pessoa que 
coloca uma arrogância, prepotência, em querer 
prevalecer que é o único que tem razão, o único 
que estuda, o único que faz as coisas certas, mas 
não baixa a guarda de jeito nenhum, né?! 
Quando tem a resposta de que o projeto está aí 
desde 18 e ele continua dizendo que chegou em 
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cima da hora. Ele não dá a mão à palmatória em 
hipótese nenhuma. Então, a arrogância, a 
prepotência delimita o tamanho das pessoas. 

E aí, a pessoa, por mais inteligente que 
seja, e às vezes é inteligente, organizada, 
estudiosa, mas às vezes falta sabedoria. E a 
sabedoria ultrapassa a inteligência, porque a 
sabedoria é um dom do Espírito Santo, 
entendeu? 

Então acho que a pessoa, V. Ex.ª diz 
muito de ter humildade, de ter simplicidade, de 
reconhecer, de pedir desculpa, de falar muito 
obrigado, entendeu?! Quando, em uma fala que 
chegou aqui sexta-feira, e chegou dia 18/03, 
como o deputado presidente falou, e, mesmo 
assim, a pessoa não baixa a guarda, continua 
com a arrogância forte.  
 E aí, continua falando de concurso. Se 
cria uma câmara, e a proposta é criar uma 
câmara, como que se dá concurso antes de criar 
a câmara? Como que se dá concurso antes de 
criar a coisa nova? Entendeu?!  
 São umas petulâncias, um preciosismo. 
Eu continuo repetindo que não precisava de 
tanto, né?! Eu poderia dizer mais. No caso aqui, 
o concurso precisa de previsão orçamentária na 
LOA.  
 Então, acho que paciência, calma, uma 
canjazinha de galinha e um Lexotan não fazem 
mal a ninguém.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Deputado Doutor Hércules pela ordem.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, eu peço, humildemente, a V. Ex.ª 
que possa prorrogar a sessão até o último 
orador inscrito na sessão de hoje.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Doutor Hércules, eu vou colocar o 
requerimento de V. Ex.ª em votação. Nós 
estamos indo para o item 11. Após o item 11, eu 
coloco em votação. Ok? (Pausa) 
 Ok. Eu faço o item 11 aqui e coloco em 
votação o requerimento do deputado Hércules.  

 Item 11.  Discussão, nos termos artigo 81 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º  
122, do deputado Gandini, que dispõe sobre a 
temperatura adequada a ser observada na 
climatização das salas de aula nas unidades de 
ensino público no Estado. Publicado no Ales 
Digital do dia 28/02. Na Comissão de Finanças, a 
relatora, deputada Janete de Sá, se prevaleceu 
do prazo regimental, que vence hoje, venceu no 
dia 04/04. 
 

(Discussão, nos termos artigo 81, 
§ 3.º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 122/2019) 

 
 Então, concedo a palavra e passo os 
trabalhos à deputada Janete de Sá.  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – 
Deputado, eu acho que deve ter havido algum 
engano, porque eu não me lembro de ter me 
prevalecido do prazo nessa matéria, mesmo 
porque não integro a Comissão de Finanças.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Deputada Janete, a senhora pode 
devolver a matéria, então, à Comissão de 
Finanças.  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Mas eu 
não integro a Comissão de Finanças.  
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Consta aqui, a informação que chegou 
para a Mesa é que V. Ex.ª fez a solicitação de 
prazo. V. Ex.ª é suplente na Comissão de 
Finanças.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Eu 

devolvo a matéria à Comissão de Justiça.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – À Comissão de Finanças, né?! 
   
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – A matéria 
à Comissão de Finanças. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Então, deputado Freitas, a deputada 
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Janete devolve a matéria, sem relatoria, à 
Comissão de Finanças.  
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – E volto a 
insistir, deve ter havido algum equívoco, porque 
eu não pedi prazo nessa matéria. Deve ter 
havido algum equívoco da Mesa.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Deputada, é porque no momento não 
tinha quorum suficiente e V. Ex.ª foi chamada 
como suplente, mas já está aqui com o 
deputado Freitas.  
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Pode até 
ter acontecido para poder resolver um 
problema ali extraordinário.  
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Sim. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Então, 

não relatei. Sou suplente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Ok. Já acatamos a devolução. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Devolvo à 
Comissão de Finanças para que possa promover 
a relatoria.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Ok.  
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Senhor presidente, matéria 
de autoria do deputado Fabrício Gandini.  
 Convoco a Comissão de Finanças. Há 
quorum.  
 Avoco a matéria para relatar na 
Comissão de Finanças.   
 Discussão, nos termos art. 81, § 3.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
122/2019, do deputado Gandini, que dispõe 
sobre a temperatura adequada a ser observada 
na climatização das salas de aula nas unidades 
de ensino público no estado. Publicado no Ales 
Digital do dia 28/02/2019.  

Na Comissão de Finanças, a relatora, 
Deputada Janete de Sá, se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na décima 

nona sessão ordinária híbrida, virtual e 
presencial do dia 28/03, o prazo terminou no dia 
de ontem. Essa matéria já passou pelas 
Comissões de Constituição e Justiça, onde 
alcançou constitucionalidade; na Comissão de 
Educação, foi pela aprovação; e, na Comissão de 
Saúde, também pela aprovação. 

Essa matéria não traz o impacto 
financeiro para que seja analisada com 
aprovação pela Comissão de Finanças. Como ela 
não traz o impacto financeiro, a minha relatoria 
na Comissão de Finanças vai ser pela rejeição da 
matéria no âmbito da Comissão de Finanças, 
uma vez que não tem anexado aqui o impacto 
financeiro dela. Então, meu relato é pela 
rejeição da matéria na Comissão de Finanças.  

Coloco o meu relatório em discussão. 
(Pausa)  

Não havendo quem queria discutir, eu 
passo a colher os votos na Comissão de 
Finanças.  

Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa)  

Como vota o deputado Marcos 
Madureira? (Pausa)  

Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa)  

Como vota o deputado José Rocha 
Esmeraldo? (Pausa)  

Deputado Emílio Mameri? (Pausa)  
Deputado Dary Pagung?  
Deputado Adilson Espindula? (Pausa)  
Dary Pagung vota com o relator. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa)  
Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator, deputado Freitas. 
 

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

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa)  
Deputada Janete de Sá? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Vou 
acompanhar o relator para resolver esse 
problema. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Acompanha o relator.  
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Deputado Luciano Machado? 
Com o relator.  
Matéria rejeitada na Comissão de 

Finanças, senhor presidente.  
Devolvo à V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Aprovado o parecer da Comissão de 
Finanças. Matéria baixa de pauta e continua 
tramitando regimentalmente.  

Tem uma solicitação do deputado 
Doutor Hércules de que nós temos ainda o item 
doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 
dezessete, dezoito na pauta, mas ele pede que 
seja garantida a fase das Comunicações.  

O horário regimental da sessão é até às 
18h. Então, vou colocar a solicitação do 
deputado Hércules em discussão e em votação.  

Em votação.  
Os deputados que são favoráveis ao 

requerimento do deputado Doutor Hércules que 
permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Tem um voto contra do deputado Sergio 
Majeski.  

Então, aprovado o requerimento.  
Temos sessão solene às 19h.  

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, é isso que eu ia discutir. Nós temos 
uma sessão solene. Eu gostaria de combinar 
com os deputados, inclusive com o Doutor 
Hércules, se poderíamos pedir verificação de 
quorum. Nós íamos, não segurar, segurar os dez.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Eu ia. 
Deputado Dary, neste momento eu ia pedir 
justamente recomposição de quorum.  

  
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – É regimental a recomposição de quorum, 
deputado Sergio Majeski. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Primeiro eu tinha solicitado a prorrogação da 
sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Já foi aprovado o seu requerimento, 
deputado Doutor Hércules. 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Ok? 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Foi prorrogado. Foi aprovado! 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Ah, 

mas tem que ter quorum! Ele falou que tinha 
dezesseis. Ele respondeu. Ele falou ali e todo 
mundo ouviu. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Foi prorrogado e agora o deputado 
Sergio Majeski pede verificação de quorum. Vou 
fazer de forma... Vou chamar um por um dos 
deputados. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, não é assim não! Recomposição de 
quorum você pode fazer a chamada do que está 
no sistema virtual. O que está aqui é só se 
manifestar! 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Ok, Doutor Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Combinado? É o Regimento Interno, Dary. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Eu vou fazer... 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – É o 
Regimento Interno, meu amigo! 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Sim, é o Regimento Interno. 

Vamos fazer a recomposição de quorum. 
Eu vou pedir que zere aqui o painel, por 

favor. (Pausa) 
Caso haja recomposição de quorum, fica 

garantida então a prorrogação da sessão com a 
fase das Comunicações. 

Eu vou dar continuidade à Ordem do Dia 
e depois nós vamos entrar na fase das 
Comunicações.  

Então, deputado Adilson Espindula? 
(Pausa) 

Deputado Xambinho? (Pausa) 
O deputado Bruno, o deputado Capitão 

Assumção e o deputado Carlos Von estão 
presentes. 
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Deputado Quintino? (Pausa) 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Deputado Delegado Danilo Bahiense? 

(Pausa) 
Deputado Doutor Hércules, presente. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputado Favatto? (Pausa) 
Deputado José Esmeraldo? (Pausa)   
Deputado Erick Musso? (Pausa) 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Gandini? (Pausa) 
Deputado Hudson Leal? (Pausa) 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Estou presente, excelência! O deputado José 
Esmeraldo está presente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Sim,  José Esmeraldo presente. Cinco. 
 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Gandini 
presente também! 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Gandini presente. Seis. 

Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Tem deputado respondendo a presença. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Sim, eu preciso ouvir. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Está correndo tanto, está com tanta pressa! 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Não tem problema não, Doutor Hércules, 
eu volto! 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Ah, 

com certeza! Todo mundo está vendo isso! 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Eu vou voltar lá no deputado Gandini, 
então. 

O deputado Gandini registrou presença. 
Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
Deputada Iriny Lopes?  
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) - Presente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Deputada Iriny presente! 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Deputado Pr. Marcos Mansur? (Pausa) 
Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa) 
O deputado Sergio Majeski já registrou, o 

deputado Theodorico Ferraço já registrou e está 
aqui presente. 

O deputado Torino Marques já 
registrou? Deputado Torino Marques? (Pausa) 

Não estou vendo nem no painel e nem 
no plenário. (Pausa) 

Deputado Vandinho Leite? 
O deputado Torino está aqui.  
Só aguardar o deputado Torino para a 

gente fechar. (Pausa) 
Tem quorum para manutenção da 

sessão. Eu sigo aqui, então, com a pauta. 
  
O SR. DR RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Também presente, deputado 
Bruno Lamas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Ok, deputado Favatto, presente! 
 
12 - Discussão, nos termos art. 81, do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 794, do 
deputado Luiz Durão, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei n.º 11.212, de 29 de outubro 
de 2020, instituindo a Semana Estadual de 
Educação Financeira, a ser realizada, 
anualmente, na última semana do mês de maio.  

 
(Discussão, nos termos art. 81, § 
3.º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 794/2021) 
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Publicado no Ales Digital do dia 
28/02/2021. Na Comissão de Justiça o relator, 
deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na décima 
nona sessão ordinária híbrida, virtual e 
presencial do dia 28/03. 

Prazo até 04/04, vencido.  
Eu passo então a palavra ao deputado 

Gandini. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Presidente, não tem quorum!  
Não tem quorum para votar. Tem 

quorum para manutenção da sessão, somente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Deputado Gandini, V. Ex.ª está com a 
palavra na Comissão de Justiça para, inclusive, 
verificar quorum. 
 

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

Esse projeto só tramita na Comissão de 
Justiça, ele não vai a plenário. Então o quorum é 
só da comissão. 

Vou avocar a matéria, dar pela 
aprovação e constitucionalidade do mesmo na 
Comissão de Justiça e colocar a matéria em 
discussão. (Pausa) 

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

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa)  

Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 

 

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

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

Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Deputado Dr. Hudson Leal? (Pausa) 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Pr. Marcos Mansur? (Pausa) 
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 

E deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
Não tendo... (Pausa) 
Algum deputado? (Pausa) 
Não tendo... 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 
Gandini, Dary Pagung vota com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Três votos. Seria 
necessário mais um voto, deputado. 

Deputado Freitas, deputado Pr. Marcos 
Mansur, deputado Luiz Durão, deputada Raquel 
Lessa? 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 
Freitas vota com o relator, deputado Gandini. 
 

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

Então, quatro votos são suficientes na 
Comissão de Justiça. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Presidente! Com relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

por maioria dos votos. 
Devolvo à Mesa.  
Matéria aprovada na Comissão de 

Justiça. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 

PSB) – Aprovado parecer da Comissão de 
Justiça.  

Matéria baixa de pauta e segue sua 
tramitação regimental. 

Item 13. Discussão prévia do Projeto de 
Lei Complementar n.º 23. 

 
 (Discussão prévia do Projeto de 
Lei Complementar n.º 23/2019) 

 
Do item 13 ao item 17, nós vamos 

necessitar de quorum. Até o item 16.  
 

(14. Discussão prévia do Projeto 
de Lei n.º 177/2021; 15. 
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Discussão prévia do Projeto de 
Lei n.º 400/2021; 16. Discussão 
prévia do Projeto de Lei n.º 
438/2021) 

 
O quorum mínimo é dezesseis, nós 

temos aqui quatorze. Contando com a deputada 
Iriny, deputado Favatto, nós temos quatorze 
deputados presentes, então, não temos quorum 
para continuar, para votar as matérias, elas vão 
ficar adiadas para a próxima sessão. 

Tendo em vista que foi aprovado o 
requerimento do deputado Doutor Hércules, 
nós passamos para a fase das Comunicações, 
então. 

Itens 17 e 18, não havendo recurso, à 
Secretaria para extração dos autógrafos. 
 

(17. Discussão, se houver 
recurso, na forma do art. 277, §§ 
2.º a 5.º, do Regimento Interno, 
do Projeto de Lei n.º 261/2021; 
18. Discussão, se houver recurso, 
na forma do art. 277, §§ 2.º a 5.º, 
do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 572/2021) 

 
Fase das Comunicações.  
Primeiro orador, deputado Doutor 

Hércules, com a palavra. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, deputado Bruno Lamas, 
demais colegas deputados e deputadas, quero 
me dirigir aos funcionários da nossa Casa, a 
todos, especialmente aos que estão mais 
presentes aqui, os seguranças, cinegrafistas, 
nossa TV Assembleia, sempre esquecida, mas 
que leva nossa imagem para o estado inteiro; 
Taquigrafia, registrando nossa fala; a Eliana, 
neste momento, está transmitindo para a 
comunidade surda, em sinais de Libras; e a 
Gisele, que também está ali, revezando com ela. 
Eu abraço todos. 

Sei que muita gente está esperando eu 
falar alguma coisa, revidar alguma coisa, alguma 
agressão, falta de educação, de respeito, mas eu 
não vou responder nada, nem aqui nem na 
imprensa, porque não foi assim que eu fui 

criado. Fui criado sem pai. Na verdade, meu pai 
morreu, eu tinha onze anos, mas eu tive uma 
mãe que soube me criar. E tem gente que tem 
pai e mãe e ainda vive agredindo as pessoas, 
desrespeitando as pessoas. 

Não vou falar nada para a imprensa, o 
que estou falando é isso aqui. Não vou dar 
entrevista nenhuma, o que eu tiver que falar eu 
falo olhando nos olhos! Olhando nos olhos, não 
desmerecendo e diminuindo as pessoas. Isso é 
muito feio, é muito feio! Isso não é coisa de 
homem, nem de mulher, mas muito pior de 
homem, que não honra suas calças. Que não 
honra suas calças! 

Obrigado, Carlos Von. Obrigado, meu 
amigo, que escreveu hoje na sua rede social. É 
assim que a gente respeita as pessoas, é assim 
que a gente conhece as pessoas, aliás, que, 
naturalmente, sabem como respeitar o próximo. 

Eu peço à Fabiana, por gentileza, o 
pessoal tem um vídeo para mostrar, que muita 
gente está preocupada com meus votos, mas 
isso é assim mesmo. Pode soltar o vídeo, por 
favor. (Pausa) 

 
(É exibido o vídeo) 
 

Então, meus amigos, todos vocês que 
estão assistindo à nossa sessão, é assim que nós 
trabalhamos: pelos excluídos, pelos esquecidos, 
hemofílicos, autistas; o pessoal, os meninos, as 
crianças da AME, Atrofia Muscular Espinhal.  

Um abraço para a Diovana, que é 
procuradora da Casa, tem o filho Davi.  

Enfim, são várias entidades que nós 
ajudamos. Os cegos. Tem um cego no meu 
gabinete, que eu trouxe para cá, está hoje no 
núcleo ali, Carlos Ajur, que faz um trabalho 
muito bom de inclusão, capacitando essas 
associações para que elas possam receber do 
serviço público o que elas têm direito, e muita 
gente não gosta disso. Muita gente não, pouca 
gente.  

Tem um restinho do vídeo. Tem? (Pausa) 
Pois não, pode soltar, então, o restinho, da 
caminhada de domingo, que nós tivemos. 
Poucos políticos estiveram. (Pausa) 

 
(É exibido o vídeo) 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340031003800390032003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, terça-feira, 12 de abril de 2022 Diário do Poder Legislativo - 117 

 Esse trabalho que algumas pessoas 
querem diminuir, querem botar o pé na porta, 
não deixando..., tentando não deixar eu ser 
candidato à reeleição. Vocês vão ter surpresa 
em breve. 

Obrigado. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado, deputado Doutor Hércules. 

Com a palavra o deputado Delegado 
Danilo Bahiense. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Dary Pagung. 
(Pausa) 
 Com a palavra o deputado Coronel 
Alexandre Quintino. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Carlos Von. 
 
 O SR. CARLOS VON – (PDC) – Doutor 
Hércules, o senhor pode ter certeza de que V. 
Ex.ª tem a admiração de toda a população de 
bem do nosso estado do Espírito Santo. Tenho 
certeza de que essa história aí terá um final feliz. 
 Senhor presidente, subo a esta tribuna 
hoje para, mais uma vez, denunciar as milícias 
digitais financiadas com dinheiro público, que 
produzem fake news a favor de membros do 
Governo e contra alvos independentes. 

O modus operandi tem sido a produção 
de denúncias anônimas sem nenhuma base e 
depois a divulgação nos veículos da milícia 
digital como se fosse um fato jornalístico. Isso 
ocorre com frequência. Por exemplo, no blog 
Elimar Cortes, que aparece no site da 
Transparência, site do Governo, como 
beneficiário de milhares de reais de dinheiro 
público, só neste ano de 2022. 

A ABI, que é a Associação Brasileira de 
Imprensa, maior entidade do país em defesa do 
jornalismo, com mais de cem anos de existência, 
disse ontem, no STF, que no Espírito Santo se 
persegue um jornal independente como Folha 
ES, mas deixa impune as verdadeiras milícias 
pagas com o dinheiro público. E cita, 
especificamente, o blog Elimar Cortes, como 
exemplo da milícia digital do estado do Espírito 
Santo, não reconhecido como imprensa pela 
maior entidade de defesa do jornalismo, a ABI. 

A entidade chamou de sistema de desvio 
de dinheiro público com milícias digitais, 

idêntica as que o STF tem investigado. E citou, 
inclusive, investigação em curso envolvendo o 
Governo do Espírito Santo.  

Nesse sistema de publicações de fake 
news contra adversários, as denúncias anônimas 
difamatórias são feitas só para alimentar uma 
viralização em blogs sujos como o tal Elimar 
Cortes.  

As denúncias apócrifas são produzidas 
no gabinete do Bandes pelo despreparado 
presidente da instituição, Munir Abud; o ex-
secretário, Tyago Hoffmann; o subsecretário 
Ricardo Peçanha, hoje secretário; e o operador 
advogado Luciano Ceotto, este delatado na 
operação Lava Jato por receber propina da 
Odebrecht e alvo de dois inquéritos por lavagem 
de dinheiro na Polícia Federal do Espírito Santo. 

E quem me passou essa informação foi 
uma fonte de dentro do Governo do Estado. 
Então, se investigar, se fiscalizar, saber quem 
está entrando e saindo do Bandes, quem o 
presidente do Bandes anda ligando, eles vão 
descobrir que o que nós estamos falando, desta 
tribuna, é verdade. Inclusive, vários 
proprietários de portais da cidade de Guarapari 
me ligaram dizendo que estavam sendo 
ameaçados pelo senhor Munir Abud a publicar 
matérias contra este deputado.  

Esse é o verdadeiro gabinete do ódio! 
Operador da milícia digital identificada até pela 
ABI - Associação Brasileira de Imprensa, 
financiada com o dinheiro dos cofres do 
Governo do Espírito Santo.  

As investigações deste parlamentar 
comprovam o envolvimento dessas pessoas 
nessa indústria de denúncias anônimas sem pé 
nem cabeça, endereçadas sempre à 
procuradora-geral de Justiça do Ministério 
Público do Espírito Santo. Um dia depois são 
objeto de publicação nos blogs sujos. 

 Então, a denúncia é feita. Coincidência 
ou não, denúncia anônima. Ninguém 
teoricamente teria acesso à denúncia, mas ela 
aparece sendo divulgada por esses blogs sujos 
financiados com o dinheiro público. 

 Eu já denunciei isso no Ministério 
Público Estadual, Ministério Público Federal, na 
Polícia Federal, o esquema de desinformação e 
ataque com fake News dessas milícias digitais, 
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apurado por este parlamentar e sua equipe. 
Mais grave ainda é a combinação de milícia e 
fake news com o desvio de dinheiro público em 
favor dos blogs sujos e para fins eleitorais e 
pessoais.  

E, para finalizar, senhor presidente, 
também gostaria de deixar registrado nesta 
tribuna que vou denunciar na OAB os advogados 
do crime citado acima, que se prestam a esse 
papel de denunciação caluniosa e uso de fake 
news com milícias digitais pagas com o nosso 
dinheiro.  

Forte abraço e que Deus abençoe o 
nosso Espírito Santo! 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) - Com a palavra o deputado capitão 
Assumção.  
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Bandidolatria! Bandidolatria! Nós temos que 
parar com essa cultura perniciosa de achar que 
bandido é gente boa. Tentaram cancelar um 
policial militar honrado. Eu queria que vocês 
assistissem ao primeiro vídeo aí, que a imprensa 
está tentando cancelar um herói capixaba.  

Por favor, pode mostrar lá na tela. Pode 
tirar minha imagem aqui.  
 

 (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

O bandido que a imprensa está dizendo, 
que é um pobre coitado, que foi eliminado, 
estava portando uma metralhadora, deputados, 
estava portando uma metralhadora. E a 
imprensa fala que era um jovem trabalhador. 
Trabalhava sim, para o tráfico. Na hora que ele 
vai baixar a mão, com pouco espaço ali, de 
distância, entre um e outro, o policial fez a coisa 
certa. Nós aprendemos isso na academia, nós 
aprendemos a ser profissionais. Como que eu 
estou com uma ponto quarenta, e bandido que 
já tem trocentas passagens pela polícia, vai 
baixar a mão para pegar a metralhadora, e eu 
vou fazer o quê? Vou dar um abraço no 
bandido? Não pode, imprensa! Vocês não vão 
cancelar o policial!  

O outro vídeo, por favor! Tem outro 
vídeo aí!  

Esse vídeo, a imprensa não mostra.  
Eu estou solicitando ao presidente da 

Comissão de Segurança...  
Olha lá o outro vídeo! O policial militar, 

depois do disparo, tenta socorrer o bandido. Os 
populares tentam evitar porque ele está caído 
no chão com uma metralhadora. Tem uma 
bandoleira em volta do bandido. Tem uma 
bandoleira! Sabe o que é uma bandoleira? 
Aquela alça que segura arma, uma arma que 
dispara tiros automáticos que matam pessoas 
de bem. E a imprensa, ao invés de estar 
enaltecendo o trabalho do policial, fica tentando 
colocar na cabeça do povo que o policial estava 
errado.  

Videomonitoramento do tráfico. Eu 
quero ver se a Secretaria de Segurança, agora, 
vai ter a coragem de ir lá capturar as imagens do 
videomonitoramento do tráfico. Não era a 
filmagem de celular! Eu exijo que sejam 
capturadas todas as imagens. A imprensa não 
vai defenestrar um policial militar. Ele e o 
parceiro de patrulha devem ser homenageados. 
E eu vou fazer essa homenagem a eles. Bandido! 

 Olha o título, deputado Torino, que a 
imprensa coloca: Jovem jovenzinho é morto a 
tiros por PM na Grande São Pedro, em Vitória. É 
bandido! Bandido! Olha só o que o camarada fez 
aqui, de vítimas: 2012: diversos crimes; 2014: 
porte ilegal de arma de fogo: 2014: tráfico de 
entorpecentes; 2015: crime contra a pessoa e 
ameaça; 2015: porte ilegal de arma de fogo e 
tráfico de drogas; outra vez, em 2015: 
resistência, desobediência e desacato; 2018: 
uma ocorrência: tráfico de entorpecentes, e 
2019: tráfico de entorpecentes. É o jovem 
trabalhador.  

Sabe qual era o instrumento de trabalho 
desse trabalhador? Mostra a imagem lá! Mostra 
a imagem para ver!  

Olha o instrumento de trabalho desse 
jovem aí, que a imprensa quer torná-lo herói: uma 
metralhadora e diversas munições que eram para 
tirar vida de gente de bem.  

Lembra daquele bandido que quer ser 
candidato a presidente da República? Ele fala 
aqui: o jovem que tira o celular do trabalhador 

tem que ser protegido. É isso que vocês querem? 
É isso que vocês querem? Bandidolatria?!  
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Esses policiais vão ser homenageados, 
porque a verdade tem que ser divulgada. E não 
é a verdade da imprensa. Eu exijo, através da 
Comissão de Segurança, que vocês, da 
Secretaria de Segurança vão lá pegar essa 
câmera de videomonitoramento do tráfico, e 
mostrem a verdade para o povo. E não o que 
essa imprensa sórdida quer colocar.  

Obrigado, presidente!  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) - Com a palavra o deputado Alexandre 
Xambinho. (Pausa)  
 Deputado Adilson Espindula. (Pausa)  
 Deputado Vandinho Leite. (Pausa)  
 Deputado Torino Marques. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 18h, 
na capital do Espírito Santo.  
 Capitão Assumção, bandidolatria não dá 
certo. Sem essa. 
 Muito obrigado, senhoras e senhores 
que nos assistem neste momento, na TV 
Assembleia; também deputados que estão aqui 
na plenária presencial e também os deputados 
que estão na plenária virtual. Obrigado pela 
audiência. 
 Desde sempre, com maior ou menor 
intensidade, estive envolvido com as questões 
sociais, com certeza, sempre ligado a minha 
atividade profissional, que é a verdadeira 
comunicação. 
 Pessoal, uma dessas causas é a da pessoa 
com deficiência. Para quem se lembra, 
representei o meu glorioso Espírito Santo ao 
longo de dez anos, nas edições anuais do 
Programa Teleton, do SBT, ao lado do 
apresentador Silvio Santos. 
 Queridos amigos, essa bandeira eu 
trouxe no coração, e, tanto quanto pude, dei 
espaço, sim, neste mandato, como deputado do 
meu Espírito Santo. Nesses últimos anos, 
aprendi muito sobre questões referentes ao 
Espectro Autista. Foram muitas as reuniões com 
pais, com mães, com famílias e também com 
cuidadores de pessoas com o Autismo. Foi 
observando a dor e a dedicação deles que pude 
compreender, sim, o quanto essa questão é 
importante.  

Você que me ouve neste exato momento 
pode estar vivendo uma situação dessas, o filho, 
o sobrinho, o irmão ou qualquer outra pessoa 
importante na sua vida que você não 
compreende e até estranha o comportamento, 
porque cobra dos outros um comportamento 
padrão. Talvez se surpreenda com uma 
realidade que nem conhece. Preste muita 
atenção nisso, pessoal. 
 Eu quero agradecer também o apoio dos 
colegas parlamentares para essas conquistas se 
tornarem leis. São vitórias memoráveis, como a 
definição do prazo de cinco anos de validade 
para os laudos que atestam o Espectro Autista. 
Essa já é lei. Agora tramita também, nas 
comissões desta Casa, outro projeto nosso, do 
nosso mandato, que torna esse prazo 
indeterminado. 
 Como estamos no mês de abril, vale 
lembrar aqui mais um importante esforço do 
nosso Legislativo Estadual em favor dessa causa. 
Estou falando da Lei Estadual n.º 11.273/2021. 
Ela inclui no Calendário Oficial do Estado do 
Espírito Santo o Abril Azul, como mês de 
conscientização e valorização da pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista – TEA. Com isso, 
todo mês de abril está relacionado com ações 
positivas em favor do autista. 
 No começo deste ano, o Plenário 
aprovou, também de nossa autoria, a lei que 
permite o paciente autista eventualmente em 
tratamento de covid autorização para ter 
acompanhamento familiar ou afim, dada as 
condições especiais que o tratamento e esse 
tipo de paciente exigem. 
 Seguindo dados do CDC, Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças, dos Estados 
Unidos, existe um caso de autismo para cada 
cento e dez pessoas. Com base nesse exemplo, 
podemos estimar que o Brasil agora com quase 
duzentos e vinte milhões de habitantes abriga, 
na sua população, mais de dois milhões de 
pessoas com deficiência do Espectro Autista. 
 Sabemos que a data internacional de 
conscientização sobre o autismo é o dia 2 de 
abril. Que maravilha! Porém, diante de diversas 
vertentes a serem trabalhadas na 
conscientização sobre o autismo, o ideal é que o 
mês inteiro seja dedicado a isso.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340031003800390032003A00540052004100, Documento 

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



120 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 12 de abril de 2022 

 Trata-se de um distúrbio relacionado à 
dificuldade de comunicação e também 
interação que, certamente, deve impor muita 
dor, sofrimento aos pacientes e também aos 
familiares por conta disso.  
 Que os autistas sejam representados 
pelos parlamentares, e esse para mim é um 
prazer. Tenho um prazer muito grande em 
ajudar e em fazer parte do tratamento e ajuda 
aos autistas do meu glorioso e amado Espírito 
Santo. 
 Seis horas e quatro minutos.  

Muito obrigado, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Com a palavra o deputado Theodorico 
Ferraço. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 
Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, todo mundo sabe que eu nasci em 
Jaciguá, hoje, município de Vargem Alta; ali 
mantemos a nossa casa, o nosso ninho, a nossa 
amizade e o nosso coração. 
 E, ontem, numa visita àquela terra, havia 
uma preocupação muito grande da 
comunidade, sobre uma informação de que o 
Hospital Padre Olívio, esse santo padre Olívio, 
que eu tenho certeza que ele era santo e santo 
ele será sempre. O nome do Hospital Padre 
Olívio hoje figura como uma possibilidade de 
fechamento daquele hospital, ali em Boa 
Esperança; Boa Esperança, terra que deu aquele 
Colégio Salesiano. 
 Já fiz vários entendimentos com o 
Governo, buscando soluções para o 
funcionamento daquele prédio, inclusive, a 
Santa Casa de Misericórdia de Vitória, se 
ofereceu até para fazer cursos de 
especializações médicas e, no final, uma escola 
de saúde.  
 Infelizmente eu não tive prestígio junto 
ao Governo, lamentavelmente, foi uma das 
primeiras reivindicações que eu fiz ao Governo e 
não consegui. Quando apoiei o ilustre 
governador eu disse: governador, uma das 
primeiras coisas que eu gostaria de V. Ex.ª, 
coloque para funcionar o Colégio Salesiano de 
Boa Esperança, porque a Santa Casa de Vitória 

adota o Hospital Padre Olívio, para fazer um dos 
melhores hospitais da região, inclusive, para a 
especialização de médicos que estariam 
internados naquele prédio em Boa Esperança. 
Houve pareceres, houve soluções, mas, 
lamentavelmente, eu não consegui. Lamento 
profundamente! 
 Mas, hoje eu quero me dirigir ao 
governador, quero me dirigir, para que ele, por 
gentileza, convide a diretoria do hospital, o 
ilustre prefeito Elieser, o vice-prefeito da cidade, 
o Alan, e demais interessados, para uma reunião 
urgentíssima. Já se fala em fechamento daquele 
hospital; não pode o Governo encerrar suas 
atividades, se aproximando já do final desse 
ano, com uma mácula dessas, de tamanha 
desgraça, que é o fechamento de um hospital. 
 Não entendo que esse seja o desejo do 
governador; não entendo que esse seja o 
interesse do Governo. Então, eu quero aqui 
clamar pelo meu povo de Jaciguá e de Vargem 
Alta, que o Governo se reúna com urgência com 
aquela associação, que está ali junto ao hospital, 
junto com o prefeito Elieser e o vice Alan, para 
encontrar uma solução urgente; o Hospital 
Padre Olívio é uma casa santa, é uma casa 
sagrada, que oferece condições, especialmente 
ao povo ali de Virgínia Nova, de Boa Esperança, 
de Jaciguá, de Vargem Alta, de Fruteiras, do 
município de Vargem Alta. 
 Quero, neste momento, me dirigir 
também ao presidente da Comissão de Saúde, o 
extraordinário, um dos deputados mais 
brilhantes que eu já vi em toda minha vida, o 
deputado Hércules Silveira, que ele também 
faça uma reunião extraordinária da Comissão de 
Saúde, para promover uma reunião, um 
entendimento entre as partes, porque o 
Hospital Padre Olívio não pode ser fechado; se o 
Hospital Padre Olívio parar de funcionar é um 
crime que se comete contra Vargem Alta, que 
jamais serão perdoados os seus responsáveis. 
 Fica aqui um apelo pessoal, um apelo 
que não é nem de deputado, mas de quem 
nasceu em Jaciguá, de quem ama aquela terra, 
de quem ama Vargem Alta, Vargem Alta precisa 
ser respeitada; e, além disso, não é apenas o 
município de Vargem Alta, mas é o nome do 
padre Olívio, que eu tive o prazer de ser o 
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primeiro doador de uma ambulância para 
aquele hospital, ainda com menos de trinta anos 
de idade, eu e meu pai. Não posso, de forma 
alguma, acreditar que o Governo do Estado não 
estenda a mão neste momento, e a Comissão de 
Saúde, que eu estou pedindo ao deputado 
Hércules para ser o nosso porta-voz, consiga 
uma solução urgente, urgentíssima. 

Muito obrigado! Que Deus abençoe a 
todos e que Deus ilumine a cabeça do Governo 
do Estado. 
 

 O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – 
Deputado Ferraço, me dê um aparte, por favor?  
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
(Inaudível) o Hospital Padre Olívio não pode ser 
fechado. 

Ouço o deputado Hércules, por 
gentileza! 
 

 O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – É só 
para comentar que, terça-feira, na reunião 
ordinária, nós aprovaremos uma reunião 
extraordinária com data a ser marcada por V. 
Ex.ª. Obrigado! 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Obrigado, deputado Hércules e que Deus o 
abençoe também! 

Muito obrigado a todos! E espero que o 
Padre Olívio, aquele santo milagroso que passou 
por Boa Esperança, que foi meu professor, não 
tenha essa decepção de ver, lá do céu, o 
hospital que tem o seu nome fechado. 

Muito obrigado! Obrigado a todos! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado, deputado Sergio Majeski! 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Deputado Bruno, eu vou declinar em 
solidariedade aos funcionários aqui do plenário, 
que terão apenas alguns minutos para poder 
arrumar o plenário para a sessão que vai ter às 
19h. Por esse motivo, eu declino. 

Muito Obrigado!  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado! 

Deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa) 
Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
Deputado Marcos Mansur. (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira. (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
Deputado Luiz Durão. (Pausa) 
Deputado Luciano Machado. (Pausa) 
Deputada Janete de Sá. (Pausa) 
Deputada Iriny Lopes. (Pausa) 
Deputado Hudson Leal. (Pausa) 
Deputado Gandini. (Pausa) 
Deputado Freitas. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu gostaria que 

jogasse na tevê, se fosse possível. 

 
  (É exibido o vídeo)  

 
Eu estou num dia de muita felicidade, 

deputado Bruno, que nos preside já neste final 
de sessão. Eu quero agradecer a Deus a 
oportunidade de estar deputado estadual já no 
quarto mandato.  

Eu penso que no mandato legislativo, no 
mandato de um representante do interior, 
sobretudo de uma região carente, de uma 
região com grandes déficits de investimento por 
parte do Governo do Estado, esse parlamentar e 
esse mandato não podem ter outro foco que 
não o foco de entrega, o foco de alcançar as 
pessoas que mais precisam do poder público. 

E o nosso mandato tem sido focado na 
saúde e na produção agrícola, que são as duas 
bússolas que orientam o estado e o Norte do 
estado do Espírito Santo, sobretudo. E, desde o 
início do primeiro mandato, nós estamos 
buscando descentralizar serviços de saúde para 
a Região Norte do estado do Espírito Santo. Já 
no primeiro mandato, o nosso compromisso 
com aquela região era levar a clínica de 
hemodiálise para São Mateus, para tirar da 
estrada os renais crônicos, que faziam visitas 
três vezes por dia à capital para fazer a sua 
hemodiálise, sua sessão aqui na capital.  

Posteriormente, dentro da pandemia, 
nós conseguimos levar o programa de 
oftalmologia para Conceição da Barra. E, dentro 
de um ano, são mais de seis mil cirurgias 
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oftalmológicas que nós alcançamos em toda a 
Região Norte do estado do Espírito Santo. Nós já 
conseguimos ampliar os atendimentos de 
urgência e emergência no Hospital Roberto 
Arnizaut Silvares, aquele hospital de campanha 
que tem quase 40 anos que foi encravado 
naquela localidade. Nós já ampliamos leitos de 
UTI que tinham apenas oito, e foi para vinte e, 
durante a pandemia, nós tivemos a 
oportunidade de ter cinquenta leitos de UTI 
naquele hospital.  

Mas o nosso mandato sempre perseguiu 
um hospital novo, um hospital moderno, um 
hospital de alta tecnologia. E eu estou 
agradecido a Deus e agradecido a este 
momento econômico de gestão fiscal, de 
transparência que o nosso Estado alcançou, 
sobretudo pela liderança do governador Renato 
Casagrande.  

E está aqui, neste momento pelo qual o 
estado do Espírito Santo passa, nos dá a 
condição de fazer esse anúncio da construção 
de um novo Roberto Silvares, que não é só o 
Roberto Silvares, é um complexo de saúde, 
como bem disse o governador, é o novo Roberto 
Silvares, é a superintendência que está num 
prédio alugado, é um Cre que está num prédio 
alugado, é a Farmácia Cidadã que está num 
prédio alugado e é o Hemoes, nosso banco de 
sangue, tudo em um complexo de saúde, num 
lugar que dá mobilidade, que tem mais logística, 
que tem mais facilidade de acesso para todas as 
pessoas do Norte, do Noroeste, do Leste de 
Minas, do Extremo Sul da Bahia, que demandam 
o Roberto Silvares nas causas de complexidade, 
de urgência e emergência.  

Eu estou muito feliz, eu estou 
agradecido, eu estou comemorando! Nós 
demos um passo importante. E amanhã, quarta-
feira, dia 6 de abril, estará publicado no Diário 
Oficial do Estado o edital de licitação de 
aproximadamente trezentos milhões de reais da 
contratação da obra desse gigante para o Norte, 
o novo Roberto Arnizaut Silvares.  

Agradecido! Glória a Deus! Muito 
obrigado, governador Renato Casagrande, pela 
sensibilidade com as causas do Norte do estado 
do Espírito Santo; obrigado a todos os eleitores 
que são incansáveis e torcem e confiam no 

nosso mandato; obrigado a cada parlamentar, 
que de uma forma ou de outra colabora para o 
nosso mandato, votando as nossas matérias; 
obrigado, secretário de Saúde Nésio Fernandes; 
obrigado, Kim; obrigado, toda a equipe da 
Secretaria que trabalhou muito para 
desenvolver esse projeto; e obrigado, Luiz Cesar 
Maretto, esse diretor do Departamento de 
Edificações e Rodovias, que foi um gigante para 
colocar de pé esse projeto. Obrigado a todos!  

E o mandato continua, trabalhando para 
alcançar as pessoas que mais precisam do poder 
público. Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Com a palavra deputado Erick Musso. 
(Pausa)  

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

Primeiramente, quero dar um boa noite ao meu 
amigo Bruno Lamas, brilhante deputado 
estadual! 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 noite! 

Hoje, vou me pronunciar a respeito de 
uma conquista muito importante que 
conseguimos para o município de Irupi. Repito, 
município de Irupi, cidade popularmente 
conhecida como a Princesinha do Caparaó. 
Princesinha do Caparaó. A boa notícia, que 
tenho a satisfação de poder anunciar e 
compartilhar com vocês, é que no dia 30 de 
março – matamos a cobra e mostramos o pau –, 
no dia 30 de março de 2022, numa quarta-feira, 
foi publicado no Diário Oficial do Governo do 
Estado o convênio para realização das obras de 
modernização da iluminação pública em toda a 
região central de Irupi. Repito: convênio para 
realização das obras de modernização da 
iluminação pública em toda a região central de 
Irupi, no valor de duzentos e trinta e cinco mil, 
duzentos e vinte e nove reais e trinta centavos, 
para a substituição das luminárias de mercúrio 
pelas lâmpadas de LED. Isso é importantíssimo 
para os moradores de Irupi, substituir todas as 
lâmpadas de mercúrio, que fazem mal à vista 
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das pessoas e aumentam o preço, também, na 
conta da energia, por lâmpadas de LED. E Irupi 
vai ficar como se fosse um dia de sol, 
ensolarado, em função dessas lâmpadas de LED.  

 
(São exibidas as imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Recordo que no dia 18 de agosto de 
2021, recebi em meu escritório, em Bento 
Ferreira, Vitória, o prefeito de Irupi, o amigo 
Edmilson Meirelles, e o seu vice, nosso amigo 
Paulino, além das presenças do secretário 
municipal de esporte, meu amigo Rodolfo 
Afonso, um jovem atuante, que desempenha 
um excelente trabalho nesta secretaria, tendo 
total apoio e incentivo do nosso mandato.  

Também esteve conosco Fernando, 
subsecretário de esporte, brilhante profissional, 
e também o amigo e brilhante chefe de 
gabinete do prefeito, Abercílio Machado.  

Durante a reunião, recordo, discutíamos 
as principais demandas do município e que 
havia aproveitado a ocasião para apresentar a 
conclusão de uma obra de modernização da 
iluminação pública no distrito de Vila Paulista, 
em Barra de São Francisco.  

Recente, à época, inclusive, passei toda a 
instrução para que fosse escolhida uma área do 
município para receber essa obra, informando a 
necessidade da estruturação, de um projeto 
técnico com orçamento para ser apresentado à 
Sedurb, o que foi providenciado pela equipe da 
prefeitura de Irupi. Profissionais competentes, 
capacitados, sendo entregue em tempo previsto 
à Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Ou 
seja, foi entregue o projeto na Sedurb, 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano.  

O Governo do Estado, atendendo ao 
pedido do deputado José Esmeraldo, liberou o 
recurso para a realização desta tão sonhada 
obra, muito aguardada pela população de Irupi. 

A prefeitura terá uma economia, com 
essa iluminação de LED de qualidade, reduzindo 
as taxas de iluminação pública para a população.  

Essa é uma conquista de todos nós que 
temos uma sólida amizade e tamanha parceria 
com esse município, Irupi. Todos saem 
ganhando. 

Nosso mandato vem contribuindo com 
as demandas do município. Entregamos um 
secador de café, mato a cobra e mostro o pau, e 
uma batedeira de cereais, no valor de oitenta e 
cinco mil reais, à época, para a Associação de 
Produtores Rurais Santa Rosa, atendendo ao 
pedido do vereador amigo Romildo Afonso e do 
presidente da associação, Carlinhos. 

Para a Apae, uma instituição que precisa 
de apoio dos órgãos públicos, estamos 
trabalhando para entregar um veículo de cinco 
lugares, atendendo ao pedido do meu amigo 
vereador Jalminha e seu tio Osias, presidente da 
Apae. 

Aqui estamos vendo Edmilson, Jalminha, 
Osias e o vereador Romildo. 

O Governo do Estado autorizou,... 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Deputado José Esmeraldo. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

...por meio da Secretaria de Estado e da Casa 
Civil, após meu pedido, recurso no valor de 
setenta e cinco mil reais, que já está liberado e 
garantido à Prefeitura de Irupi, que, por sua vez, 
fará a entrega do veículo para a Apae por meio 
da origem de um convênio entre a Setades, no 
qual o nosso querido amigo presidente interino 
Bruno Lamas prestou um belo serviço, e o 
Município. 

Estamos destinando uma emenda 
parlamentar para a compra de uma máquina de 
customização de sandálias a serem 
comercializadas na Apae. Conseguimos captar o 
recurso de quinhentos e sessenta e cinco mil 
reais, junto ao Governo do Estado, e esse 
dinheiro já está na Prefeitura de Irupi, junto com 
nosso prefeito Edmilson, para o calçamento de 
ruas do bairro Jequitibá, além da construção de 
uma praça. Quinhentos e sessenta e cinco mil 
reais! 

Finalizando, entregamos, também, uma 
academia popular, já está em Irupi, no valor de 
noventa mil reais, que repassei para o 
Município. Uma academia que possibilita 
dezessete pessoas, ao mesmo tempo, fazerem 
exercício. Academia inoxidável. 
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Esse é o trabalho do deputado José 
Esmeraldo. Trabalho que tem resultado. 
Trabalho de um deputado que fala e cumpre. 
Deputado que não vai aí somente em época 
de eleição, não. Deputado que trabalha todos 
os quatro anos levando recurso do Governo 
do Estado, emendas parlamentares, para que 
Irupi tenha o seu desenvolvimento. 

Quero agradecer a todos os munícipes 
irupienses e dizer para vocês: estamos juntos, 
pode ter certeza! E o resultado está aí. Esse 
trabalho de investimento de mais de um 
milhão e meio na região de Irupi, por meio do 
deputado estadual José Esmeraldo. 

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Com a palavra o deputado Dr. Rafael 
Favatto. (Pausa) 

Deputado Emílio Mameri. (Pausa) 
Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a presente sessão, antes, porém, 
comunico que a pauta da próxima sessão 
ordinária será a mesma, exceto as matérias 
votadas na sessão de hoje. E convido os 
senhores deputados e as senhoras deputadas 
para a próxima, solene, hoje, às 19h, em 
comemoração aos sessenta anos do curso de 
Medicina da Ufes, conforme requerimento do 
senhor deputado Emílio Mameri, aprovado 
em plenário. 

Está encerrada a presente sessão. 
 

(Comunicamos que 
haverá sessão solene, 
hoje, dia 05 de abril de 
2022, às 19h, em 
comemoração aos 
sessenta anos do curso 
de Medicina da Ufes, 
conforme requerimento 
do senhor deputado Dr. 
Emílio Mameri, 
aprovado em plenário, 
Expediente: o que 
ocorrer; e comunicamos 
que haverá sessão 

ordinária híbrida, virtual 
e presencial, dia 06 de 
abril de 2022, às 9h, cuja 
Ordem do Dia é a 
seguinte: Discussão 
única, em regime de 
urgência, do Projeto de 
Lei n.º 905/2019;  
Discussão única, em 
regime de urgência, dos 
Projetos de Lei 
Complementar n.os 
15/2022 e  06/2022;   
Discussão única, em 
regime de urgência, do 
Projeto de Resolução n.º 
01/2022;  Discussão 
única, em regime de 
urgência, dos Projetos de 
Lei n.os 137/2022 e 
142/2022;  Discussão 
única, em regime de 
urgência, do Projeto de 
Lei Complementar n.º 
17/2022;    Votação 
adiada, com discussão 
prévia encerrada, do 
Projeto de Lei 
Complementar n.º 
23/2019; Votação 
adiada, com discussão 
prévia encerrada, dos 
Projetos de Lei n.os 
177/2021,  400/2021 e 
438/2021)  
 
 
Encerra-se a sessão às 
dezoito horas e vinte e 
sete minutos. 
 
 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às 
fases ou às ocorrências 
desta sessão. 
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