
 

ANO LVI - VITÓRIA - SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022 - Nº 9412 - 58 PÁGINAS 
 

DPL - Editoração, Composição, Diagramação e Arte-Final 
 

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA 
 

 
 

 

MESA DIRETORA 
 

 ERICK MUSSO - REPUBLICANOS 
Presidente 

 

DARY PAGUNG  
PSB 

1º Secretário 
 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
PDT 

2º Secretário 

RAQUEL LESSA - PP 
3ª Secretária 

MARCELO SANTOS - PODEMOS 
1º Vice-Presidente 

 
DR. RAFAEL FAVATTO - PATRIOTA 

2º Vice-Presidente 

ADILSON ESPINDULA - PDT 
4º Secretário 

 
 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS 
 

CIDADANIA - 
Gandini 

REPUBLICANOS - Hudson Leal PT - Iriny Lopes PSB - Bruno Lamas PATRIOTA - Dr. Rafael Favatto 

PDT - Luiz Durão PODEMOS - Marcelo Santos PL - Capitão Assumção PSDB - Dr. Emílio Mameri PTB - Torino Marques 
DC – Carlos Von PP - Theodorico Ferraço    

     
 

Líder do Governo 
DARY PAGUNG (PSB) 
Vice Líder do Governo  

Marcos Garcia (PP) 

 
 

 

COMPOSIÇÃO DOS PARTIDOS 
 
DC CARLOS VON 
PTB TORINO MARQUES 
PATRIOTA DR. RAFAEL FAVATTO E DOUTOR HÉRCULES 
PODEMOS MARCELO SANTOS 
PP MARCOS GARCIA,MARCOS MADUREIRA, RAQUEL LESSA, E THEODORICO FERRAÇO 
CIDADANIA GANDINI 
REPUBLICANOS ERICK MUSSO E HUDSON LEAL 
PSB BRUNO LAMAS, DARY PAGUNG, FREITAS, JANETE DE SÁ E LUCIANO MACHADO 
PSDB DR. EMÍLIO MAMERI, SERGIO MAJESKI, PR. MARCOS MANSUR E VANDINHO LEITE 
PSC ALEXANDRE XAMBINHO E RENZO VASCONCELOS 
PT IRINY LOPES 
PL CAPITÃO ASSUMÇÃO E DELEGADO DANILO BAHIENSE 
PDT ADILSON ESPINDULA , CORONEL ALEXANDRE QUINTINO, ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO E LUIZ DURÃO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta edição está disponível no site: www.al.es.gov.br 

Endereço: Avenida Américo Buaiz - Quadra RC4-B 03 - Enseada do Suá - CEP: 29050-950 

Editoração: Simone Silvares Itala - (027) - 3382-3666 e 3382-3665 

e-mail:  cdpl@al.es.gov.br 

 

DIÁRIO OFICIAL 
PODER LEGISLATIVO 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340036003100360030003A00540052004100, Documento 

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

http://www.al.es.gov.br/
mailto:dpl@al.es.gov.br


DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 
 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
Presidente: Gandini (CIDADANIA) 
Vice-Presidente: Vandinho Leite (PSDB) 
Efetivos: Dr. Emílio Mameri (PSDB), Janete de Sá (PSB), Marcos Garcia (PP), Marcelo 
Santos (PODEMOS) e Dr. Rafael Favatto (PATRIOTA) 
Suplentes: Alexandre Xambinho (PSC), Dary Pagung (PSB), Hudson Leal 
(REPUBLICANOS), Freitas (PSB), Pr. Marcos Mansur (PSDB), Luiz Durão (PDT) e Raquel 
Lessa (PP) 
 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS 
Presidente: Freitas (PSB) 
Vice-Presidente: Marcelo Santos (PODEMOS) 
Efetivos: Marcos Madureira (PP), Engenheiro José Esmeraldo (PDT), Dr. Emílio 
Mameri (PSDB), Dary Pagung (PSB), Adilson Espindula (PDT), Dr. Rafael Favatto 
(PATRIOTA) e Alexandre Xambinho (PSC) 
Suplentes: Bruno Lamas (PSB), Carlos Von (DC), Pr. Marcos Mansur (PSDB), Luciano 
Machado (PSB), Janete de Sá (PSB) e Coronel Alexandre Quintino (PDT) 
 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E AOS ANIMAIS 
Presidente: Dr. Rafael Favatto (PATRIOTA) 
Vice-Presidente: Bruno Lamas (PSB) 
Efetivos: Iriny Lopes (PT), Freitas (PSB), Gandini (CIDADANIA) 
Suplentes: Engenheiro José Esmeraldo (PDT), Vandinho Leite (PSDB), Marcos Garcia 
(PP) e Torino Marques (PTB) 
 
COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Presidente: Iriny Lopers (PT) 
Vice-Presidente: Gandini (CIDADANIA) 
Efetivos:  
Suplentes: Janete de Sá (PSB) e Dr. Rafael Favatto (PATRIOTA) 
 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
Presidente: Bruno Lamas (PSB) 
Vice-Presidente: Coronel Alexandre Quintino (PDT) 
Efetivos: Dary Pagung (PSB), Sergio Majeski (PSDB) e Renzo Vasconcelos (PSC). 
Suplentes: Hudson Leal (REPUBLICANOS), Luciano Machado (PSB), Luiz Durão (PDT), 
Dr. Emílio Mameri (PSDB) e Dr. Rafael Favatto (PATRIOTA) 
 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
Presidente: Luciano Machado (PSB) 
Vice-Presidente: Bruno Lamas (PSB) 
Efetivos: Iriny Lopes (PT) e Janete de Sá (PSB). 
Suplentes: Adilson Espindula (PDT), Dary Pagung (PSB) e Renzo Vasconcelos (PSC) 

 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
Presidente: Doutor Hércules (PATRIOTA) 
Vice-Presidente: Dr. Emílio Mameri (PSDB) 
Efetivos:Luciano Machado (PSB) 
Suplentes: Engenheiro José Esmeraldo (PDT), Freitas (PSB) e Janete de Sá (PSB) 

 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 
Presidente: Marcos Garcia (PP) 
Vice-Presidente: Doutor Hércules (PATRIOTA) 
Efetivos: Iriny Lopes (PT) 
Suplentes: Bruno Lamas (PSB) e Pr. Marcos Mansur (PSDB) 
 
COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 
Presidente: Pr. Marcos Mansur (PSDB) 
Vice-Presidente: Hudson Leal (REPUBLICANOS) 
Efetivos: Raquel Lessa (PP), Renzo Vasconcelos (PSC) e Alexandre Xambinho (PSC) 
Suplentes: Marcos Garcia (PP), Capitão Assumção (PL) e Janete de Sá (PSB) 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, DE 
ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA 
Presidente: Janete de Sá (PSB) 
Vice-Presidente: Marcos Garcia (PP) 
Efetivos: Theodorico Ferraço (PP), Engenheiro José Esmeraldo (PDT), Luiz Durão 
(PDT), Dr. Emílio Mameri (PSDB), Raquel Lessa (PP), Adilson Espindula (PDT) e Torino 
Marques (PTB) 
Suplentes: Carlos Von (DC), Dary Pagung (PSB), Luciano Machado (PSB), Renzo 
Vasconcelos (PSC), Hudson Leal (REPUBLICANOS), Iriny Lopes (PT), Pr. Marcos Mansur 
(PSDB), Freitas (PSB) e Coronel Alexandre Quintino.(PDT) 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 
Presidente: Vandinho Leite (PSDB) 
Vice-Presidente: Delegado Danilo Bahiense (PL) 
Efetivos: Carlos Von (DC) 
Suplentes: Dary Pagung (PSB), Marcos Madureira (PP) e Luiz Durão (PDT) 

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
Presidente: Luiz Durão (PDT) 
Vice-Presidente: Coronel Alexandre Quintino (PDT) 
Efetivos: Theodorico Ferraço (PP), Delegado Danilo Bahiense (PL), Capitão Assumção 
(PL), Luciano Machado (PSB), Freitas (PSB) e Marcelo Santos (PODEMOS) 
Suplentes: Alexandre Xambinho (PSC), Marcos Garcia (PP), Raquel Lessa (PP), Hudson 
Leal (REPUBLICANOS), Gandini (CIDADANIA), Dary Pagung (PSB), Torino Marques 
(PTB) e Adilson Espindula (PDT) 

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
Presidente: Carlos Von (DC) 
Vice-Presidente: Torino Marques (PTB) 
Efetivos:  
Suplentes: Coronel Alexandre Quintino (PDT), Marcos Garcia (PP) e Vandinho Leite 
(PSDB). 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA. 
Presidente: Alexandre Xambinho (PSC) 
Vice-Presidente: Janete de Sá (PSB) 
Efetivos: Pr. Marcos Mansur (PSDB), Vandinho Leite (PSDB) e Carlos Von (DC). 
Suplentes: Capitão Assumção (PL), Delegado Danilo Bahiense (PL), Gandini 
(CIDADANIA) e Luciano Machado (PSB) 

 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 
MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 
Presidente: Marcelo Santos (PODEMOS) 
Vice-Presidente: Alexandre Xambinho (PSC) 
Efetivos: Marcos Garcia (PP) 
Suplentes: Delegado Danilo Bahiense (PL), Dr. Emílio Mameri (PSDB) e Engenheiro 
José Esmeraldo (PDT) 

 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E DE POLÍTICA SOBRE 
DROGAS 
Presidente: Delegado Danilo Bahiense (PL) 
Vice-Presidente: Capitão Assumção (PL) 
Efetivos: Coronel Alexandre Quintino (PDT) e Luciano Machado (PSB). 
Suplentes: Iriny Lopes (PT), Pr. Marcos Mansur (PSDB), Gandini (CIDADANIA) e Bruno 
Lamas (PSB) 

 
CORREGEDORIA GERAL 
Corregedor: Hudson Leal (REPUBLICANOS) 
Subcorregedor: Marcelo Santos (PODEMOS) 
Membros Efetivos: Alexandre Xambinho (PSC), Marcos Garcia (PP) e Torino Marques 
(PTB) 
Suplentes: Carlos Von (DC), Luciano Machado (PSB) e Marcos Madureira (PP)

 

DEPUTADO OUVIDOR:  
DEPUTADO OUVIDOR: Renzo Vasconcelos (PSC) 

LIGUE OUVIDORIA: 3382-3846 / 3382-3845 / 99531-9393 

e-mail: ouvidoria@al.es.gov.br 

 
Publicação Autorizada  
Atos Legislativos pág. 1 a 19 
Atos do Presidente pág. 19 a 21 
Atos Administrativos pág. 21 a 38 
Atas das Sessões e das Reuniões das Comissões Parlamentares pág. 39 a 54 
Complemento  

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340036003100360030003A00540052004100, Documento 

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

mailto:ouvidoria@al.es.gov.br


Vitória-ES, sexta-feira, 13 de maio de 2022 Diário do Poder Legislativo - 1 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa  
DATA: 17/05/2022 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 04ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OF/GDVL/ALES/Nº 047/2022 - Ref: OJAP- 
101/22- Do Exmº Sr. Deputado Vandinho Leite, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 03/05/2022, 
em razão da necessidade de ter desenvolvido 
outras atividades pertinentes ao mandato 
parlamentar. 
 
OF/GDMS/ALES/Nº 010/2022 - Ref: OJAP- 
096/22- Do Exmº Sr. Deputado Marcelo Santos, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 03/05/2022. 
 

OF/GAB MG/ALES/Nº 010/2022 - Ref: OJAP- 
97/22- Do Exmº Sr. Deputado Marcos Garcia, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 03/05/2022, 
em virtude de agenda parlamentar. 
 
OF/GAB DR. RF/ALES/Nº 040/2022 - Ref: OJAP- 
100/22- Do Exmº Sr. Deputado Dr. Rafael 

Favatto, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária dessa Comissão, realizada no dia 
03/05/2022, nos termos do Artigo 70 do 
Regimento Interno. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 14/2022 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Deputado Carlos Von 
EMENTA: Declara a Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Rosário, localizada no Município de 
Vila Velha, patrimônio material, cultural e 
turístico do Estado do Espírito Santo. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
Deputado Dr. Emilio Mameri PL 14/22 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
1. PROJETO DE LEI Nº 497/20 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece que as empresas 
prestadoras de serviços de instalação e 
manutenção de dispositivos de radares e 
aparelhos de fiscalização semafórica rodoviária 
deverão disponibilizar, via internet, as Ordens 
de Serviços de manutenção de semáforos e 
radares que apresentaram defeitos ou 
inconsistência da calibragem, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
2. PROJETO DE LEI Nº 386/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de notificação aos pais, mães ou responsáveis 
por menores de idade sobre a realização de 
qualquer atividade, dentro ou fora do 
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estabelecimento de ensino, sua natureza, sua 
correlação com a Base Nacional Curricular 
Comum e seu objeto didático-pedagógico. 
 

3. PROJETO DE LEI Nº 240/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Deputado Hudson Leal  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  DETERMINA QUE PESSOAS 
FERIDAS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO SEJAM 
LEVADAS, PELO CORPO DE BOMBEIROS E PELO 
SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, PARA 
HOSPITAIS CONVENIADOS AOS SEUS PLANOS DE 
SAÚDE. 
 

4. PROJETO DE LEI Nº 370/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Dary Pagung  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Dispõe sobre a doação de 
alimentos excedentes não comercializados, 
destinados ao consumo humano, nos 
estabelecimentos comerciais localizados no 
Estado do Espírito Santo. 
 

5. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
43/2020 - Análise Técnica 
AUTOR(A):  Ex. Deputado Euclério Sampaio  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Dispõe sobre a suspensão das 
penalidades referente a abertura fora do prazo 
de inventários durante a Pandemia no Espírito 
Santo. 
 

6. PROJETO DE LEI Nº 904/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Ex. Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 
EMENTA:  Dispõe sobre a regulamentação 
das festas de música eletrônica, denominada 
Festas Raves, no Estado do Espírito Santo. 
 
7. PROJETO DE LEI Nº 755/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Estabelece a obrigatoriedade da 
realização de exame genético que detecta 
trombofilia nas mulheres, no âmbito do Estado 
do Espirito Santo. 

8. PROJETO DE LEI Nº 499/20 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei 
nº 10.974 de 14 de janeiro de 2019, conferindo 
ao município de Itapemirim o título de “Capital 
Estadual do Atum. 
 
9. PROJETO DE LEI Nº 351/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Proíbe o plantio da cultura do 
tabaco no Estado. 
 
10. PROJETO DE LEI Nº 271/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Dispõe sobre a inserção do 
Símbolo Mundial da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e o da Conscientização sobre o 
Transtorno de Espectro Autista – TEA nas placas 
de atendimento prioritário, na forma que 
especifica. 
 
11. PROJETO DE LEI Nº 149/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Obriga as empresas prestadoras 
serviços relacionados a máquinas de cartão a 
disponibilizarem equipamentos adaptados para 
pessoas com deficiência visual no Estado do 
Espírito Santo. 

 
12. PROJETO DE LEI Nº 102/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Dispõe sobre o atendimento 
prioritário a crianças, adolescentes, grávidas 
vítimas de qualquer tipo de crime, e membros 
do Conselho Tutelar, no exercício de suas 
funções, nas delegacias de polícia do Estado do 
Espírito Santo. 
Obs. Processo anexado ao PL 404/2019 
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13. PROJETO DE LEI Nº 469/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Proíbe a diferenciação entre os 
pacientes cobertos por planos ou seguros 
privados de assistência à saúde, quanto à 
definição do prazo de marcação de consultas, 
exames e outros procedimentos. 

 
14. PROJETO DE LEI Nº 452/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Obriga as empresas responsáveis 
pela prestação do serviço público de 
saneamento básico a promoverem a ligação ao 
sistema de saneamento dos imóveis que não 
efetuaram a ligação de sua residência ou 
comércio à referida estrutura oferecida. 

 
15. PROJETO DE LEI Nº 880/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A):  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Obriga o Poder Executivo a 
disponibilizar às mulheres, vítimas de violência 
doméstica e familiar, acesso à aplicativo gratuito 
que possibilite um canal de comunicação direto 
com as forças de segurança, sempre que 
estiverem em situação de perigo. 

 
16. PROJETO DE LEI Nº 418/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Institui o ‘Programa de Guarda 
Temporária de Crianças e Adolescentes (Família 
Acolhedora), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 

 
17. PROJETO DE LEI Nº 475/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Dispõe sobre a divulgação, em 
delegacias de polícia, do direito ao 
ressarcimento do IPVA, das vítimas de roubo ou 

furto de veículo automotor terrestre no âmbito 
do estado do Espírito Santo. 
 
18. PROJETO DE LEI Nº 460/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Obriga a omissão parcial dos 
dados pessoais de consumidores em 
documentos ou cartas de cobrança de serviços, 
na forma que especifica. 
 
19. PROJETO DE LEI Nº 264/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Dr. Rafael Favatto  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Declara a Cachoeira Engenheiro 
Reeve, também conhecida como Cachoeira de 
Matilde, Patrimônio Natural do Estado do 
Espírito Santo 
 
20. PROJETO DE LEI Nº 220/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Dr. Rafael Favatto  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Acrescenta a contagem do nível 
sérico da Vitamina B12, ao exame de 
hemograma realizado no Estado do Espírito 
Santo. 
 
21. PROJETO DE LEI Nº 848/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Determina a obrigatoriedade de 
divulgação do cardápio de merenda escolar 
oferecida aos alunos da rede estadual de ensino 
do estado do Espírito Santo. 
 
22. PROJETO DE LEI Nº 306/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Cel. Alexandre 
Quintino  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Cria a “Rota do Vale do Emboque”, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 
23. PROJETO DE LEI Nº 483/2020 - Análise 
Técnica 
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AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Institui a obrigatoriedade dos 
fornecedores manterem sistema de prevenção 
de atos corruptivos e de antissuborno, por meio 
da alteração da Lei 10.793, de 21.12.2017. 
 
24. PROJETO DE LEI Nº 674/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Fabrício Gandini 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Institui a Carteira de Identificação 
do Autista (CIA) no âmbito do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. 
 
25. PROJETO DE LEI Nº 265/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Obriga ao Poder Executivo 
fornecer ao cidadão teste sorológico para 
detecção de anticorpos após a vacinação de 
Covid-19, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 
26. PROJETO DE LEI Nº 146/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Dispõe sobre a proibição da 
cobrança de juros e/ou multas sobre dívidas 
referentes aos serviços públicos essenciais de 
fornecimento de água, tratamento de esgoto e 
energia elétrica contraídas no período de 
calamidade pública. 
 
27. PROJETO DE LEI Nº 474/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Cel. Alexandre 
Quintino  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo I da Lei 
nº 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo 
ao Município de Piúma o Título de Cidade das 
Conchas 

 
28. PROJETO DE LEI Nº 621/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Adilson Espíndola  

RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Declara como patrimônio cultural 
imaterial os Grupos de Trombonistas do Estado 
do Espírito Santo os Grupos de Trombonistas do 
Estado do Espírito Santo. 
 
29. PROJETO DE LEI Nº 595/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Mansur  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  “Cria, no Estado do Espírito 
Santo, a Rota do Vale do Guarani, no Município 
de Muniz Freire.” 
 
30. PROJETO DE LEI Nº 589/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Cria a Rota do Vale do Segredo 
entre os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim 
e Vargem Alta, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 

31. PROJETO DE LEI Nº 608/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado José Esmeraldo  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui a inclusão de registro de 
alertas sobre os riscos da ingestão de bebidas 
alcóolicas por gestantes nos rótulos das bebidas 
produzidas no Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 
 

32. PROJETO DE LEI Nº 471/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Obriga a exposição do preço 
atribuído na divulgação de produtos e serviços 
com finalidade comercial, por meio de sítios 
eletrônicos ou aplicativos, na mesma postagem 
que visa a sua comercialização, e dá outras 
providências 
 

33. PROJETO DE LEI Nº 909/2019 - Análise 
de Emendas 
AUTOR:  Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  “Dispõe sobre a obrigatoriedade 
das concessionárias dos serviços públicos 
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relacionados oferecerem opção de pagamento 
por cartão de débito antes da suspensão do 
serviço e dá outras providências.” 
 
34. PROJETO DE LEI Nº 682/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Deputado Adílson Espíndula  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Dispõe sobre a implantação de 
fraldários nos terminais de ônibus instalados 
nos Municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e 
Serra. 
 
35. PROJETO DE LEI Nº 837/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Obriga a aprovação prévia em 
processo de acreditação, bem como a 
renovação periódica, para todos os hospitais e 
congêneres, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 
36. PROJETO DE LEI Nº 453/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Deputado Danilo Bahiense  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Dispõe sobre o mapeamento das 
zonas litorâneas aptas para a instalação de 
usinas de energia maremotriz no Estado do 
Espírito Santo. 
 
37. PROJETO DE LEI Nº 919/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Acrescenta o art. 10-A à Lei nº 
7.050, de 03 de janeiro de 2002, que consolida 
as normas estaduais relativas às pessoas com 
deficiência e dá outras providências 

 
38. PROJETO DE LEI Nº 883/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Lorenzo Pazolini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Confere às profissionais do sexo 
feminino a exclusividade nos cuidados íntimos 
com crianças na Educação Infantil e dá outras 
providências. 

39. PROJETO DE LEI Nº 518/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR:  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Dispõe sobre a divulgação dos 
custos e base para a formulação da tarifa do 
transporte público urbano por ônibus, em todos 
os municípios do Estado do Espírito Santo e do 
sistema de transporte coletivo intermunicipal e 
metropolitano, e dá outras providências. 
 

40. PROJETO DE LEI Nº 347/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
das operadoras de planos de saúde, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo, informarem 
prioritariamente ao consumidor, no momento 
da oferta, a possibilidade de contratação da 
modalidade individual, bem como as regras de 
reajuste anual aplicáveis para cada modalidade. 
 

41. PROJETO DE LEI Nº 907/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Ficam as Instituições de Ensino 
obrigadas a ofertar modalidade de ensino 
domiciliar (homeschooling), no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 

42. PROJETO DE LEI Nº 684/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A):  Deputado Enivaldo dos Anjos  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Dispõe sobre a concessão de 
Certificado Empresa Sustentável às empresas 
que implantarem práticas consistentes que 
promovam a sustentabilidade e a proteção ao 
meio ambiente. 
 

43. PROJETO DE LEI Nº 416/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Institui o programa de 
esclarecimento da população sobre o direito ao 
benefício da tarifa social de energia elétrica no 
âmbito do estado do Espírito Santo. 
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44. PROJETO DE LEI Nº 675/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputada Raquel Lessa  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo I da Lei 
nº 10.974, de 14 de janeiro de 2019, declarando 
a Vila de Itaúnas, distrito do Município de 
Conceição da Barra/ES, Capital Estadual do 
Forró. 
 
45. PROJETO DE LEI Nº 480/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputada Iriny Lopes  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Institui o Plano Estadual de 
Arborização Urbana. 
 
46. PROJETO DE LEI Nº 557/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Bruno Lamas  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Dispõe sobre a obrigatoriedade, 
para todas as formas de edificações, de ligação e 
de canalização do esgoto à rede coletora pública 
nos logradouros, sob pena de o prestador do 
serviço realizar a conexão 

 
47. PROJETO DE LEI Nº 340/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Madureira  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Institui a Campanha Permanente 
de Conscientização sobre o uso da água no 
âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 

 
48. PROJETO DE LEI Nº 239/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Obriga os postos de aplicação de 
vacina, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a 
destinar as sobras do dia da vacina contra a 
COVID-19 ao cidadão acima de 18 (dezoito) 
anos. 
 
49. PROJETO DE LEI Nº 292/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputada Janete de Sá  

RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Proíbe a permanência e a 
manutenção de animais doadores de sangue em 
clínicas veterinárias ou estabelecimentos 
semelhantes, e dá outras providências. 
 

50. PROJETO DE LEI Nº 270/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Institui o Programa Lições de 
Ética e Cidadania no âmbito das escolas e 
instituições das redes pública e privada de 
ensinos fundamental e médio no Estado do 
Espírito Santo. 
 

51. PROJETO DE LEI Nº 595/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Dispõe sobre a divulgação, pelos 
órgãos e entidades da administração pública 
direta e indireta do Estado, de informações 
sobre obras públicas cuja execução esteja em 
andamento. 
 

52. PROJETO DE LEI Nº 192/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Acrescenta parágrafo único ao 
art. 2º da Lei 6.200 de 2000. 
 

53. PROJETO DE LEI Nº 571/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado José Esmeraldo  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Projeto de lei que dispõe sobre a 
reserva de no mínimo 10% (dez por cento) das 
vagas de emprego na área da construção civil de 
obras públicas, para pessoas do sexo feminino 
 
54. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
13/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Cel. Alexandre 
Quintino  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Inclui o parágrafo §2º no artigo 1º 
da Lei Complementar nº 201 de 03 de maio de 
2001. 
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55. PROJETO DE LEI Nº 843/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Estabelece a realização do exame 
de sangue CPK em crianças recém-nascidas na 
rede pública estadual de saúde, com o fim de 
diagnosticar precocemente a Distrofia Muscular 
de Duchenne. 
 
56. PROJETO DE LEI Nº 51/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Torna obrigatória a 
informatização da carteira de vacinação no 
Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
 
57. PROJETO DE LEI Nº 548/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Mansur  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Determina a divulgação, em local 
adequado, de informação acerca da vedação de 
comercialização e prestação de serviços de 
produtos análogos, fraudulentos e/ou 
substitutos de produtos lácteos em alimentos. 
 
58. PROJETO DE LEI Nº 593/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Obriga a realização de exame 
genético destinado a identificar a doença 
designada Atrofia Muscular Espinhal (AME) na 
triagem neonatal na Rede Pública de Saúde do 
Estado 

 
59. PROJETO DE LEI Nº 536/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Dispõe sobre a prioridade para o 
atendimento e emissão de laudos pelo Instituto 
Médico Legal - IML, e dá outras providências 

 
60. PROJETO DE LEI Nº 432/2021 - Análise 
Técnica 

AUTOR(A):  Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Dispõe sobre a cassação da 
inscrição estadual de empresas que pratiquem 
abuso, maus-tratos ou outras condutas cruéis 
contra animais e dá outras providências. 

 
61. PROJETO DE LEI Nº 628/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Cria o Programa Órfãos do 
Feminicídio – Atenção e Proteção no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 

 
62. PROJETO DE LEI Nº 586/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Obriga as empresas prestadoras 
de serviço de entrega de produtos, inclusive as 
plataformas de delivery de alimentos, a fornecer 
código de acesso, denominado QR Code, aos 
entregadores, que deverão afixá-lo na parte 
externa da mochila térmica ou recipiente 
semelhante, para a identificação desses por 
parte do consumidor. 
 
63. PROJETO DE LEI Nº 186/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Bruno Lamas  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Dispõe sobre Guias de Turismo no 
Estado do Espírito Santo. 
 
64. PROJETO DE LEI Nº 402/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Institui o Programa de 
Contratação de Mulheres Vítimas de Violência 
Doméstica e Financeiramente Dependentes – 
PCMVVDFD que estabelece a criação de 
incentivos fiscais para as empresas que 
contratarem mulheres nessas condições. 
 
65. PROJETO DE LEI Nº 761/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
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RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Proíbe a utilização ou envio de 
verba pública em eventos, serviços e/ou 
congêneres que promovam, direta ou 
indiretamente, a sexualização de crianças e de 
adolescentes, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 
66. PROJETO DE LEI Nº 720/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Desobriga o uso de máscara de 
proteção contra a Covid-19 em locais abertos no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
67. PROJETO DE LEI Nº 732/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Renzo Vasconcelos  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  “Institui a obrigatoriedade de 
estudo de impacto financeiro de longo prazo 
como condição para a realização de concursos 
públicos no Estado do Espírito Santo.” 
 
68. PROJETO DE LEI Nº 193/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Acrescenta parágrafo único ao 
art. 105 da Lei de nº 2.701, de 16 de junho de 
1972, que dispõe sobre o percentual máximo de 
consignação de 40% (quarenta por cento), até 
31 de dezembro de 2021, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo. 

 
69. PROJETO DE LEI Nº 396/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Dr. Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Obriga os laboratórios de análises 
clínicas, públicos e privados, a notificarem à 
Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo 
– SESA quando algum cliente ou paciente tenha 
alteração da hemoglobina glicada. 

 
70. PROJETO DE LEI Nº 421/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Madureira  

RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Obriga o atendimento 
preferencial às pessoas com doenças 
neoplásicas malignas em todas as Unidades de 
Saúde do Estado do Espírito Santo. 
 
71. PROJETO DE LEI Nº 360/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Emílio Mameri  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Institui o Estatuto da Pessoa com 
Cardiopatia Congênita. 
 
72. PROJETO DE LEI Nº 722/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Emílio Mameri  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Institui a Política Estadual de 
Atenção Psicossocial nas Comunidades 
Escolares. 
 
73. PROJETO DE LEI Nº 142/2018 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo Único 
da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública o Instituto 
Capixaba de Ciências e Administração. 

 
74. PROJETO DE LEI Nº 377/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Exmo. Senhor Governador do 
Estado  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  “Altera a Lei nº 7.000, de 27 de 
dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de 
mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação.” 

 
75. PROJETO DE LEI Nº 723/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Torino Marques  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  Determina que os 
estabelecimentos bancários e as cooperativas 
de créditos que atuam no Estado do Espírito 
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Santo disponibilizem cadeiras de rodas para 
suporte e apoio a idosos, pessoas com 
deficiência ou com dificuldade de mobilidade 
 

76. PROJETO DE LEI Nº 209/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Dr. Emílio Mameri  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Denomina Rodovia Idemir 
Martinuzo da Silva o trecho do Programa 
Caminhos do Campo que liga a Sede à 
Comunidade Córrego São Domingos, no 
Município de Brejetuba/ES. 
 

77. PROJETO DE LEI Nº 832/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Renzo Vasconcelos  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo I da Lei 
nº 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo 
ao Município de Piúma o Título de Capital 
Estadual do Kite Surf 
 

78. PROJETO DE LEI Nº 430/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Dr. Rafael Favatto  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Obriga os condomínios 
residenciais e comerciais localizados no Estado 
do Espírito Santo a comunicar aos órgãos de 
segurança pública, quando houver em seu 
interior, a ocorrência ou indícios de episódios de 
violência doméstica e familiar contra mulheres, 
crianças, adolescentes ou idosos, na forma que 
especifica 
 

79. PROJETO DE LEI Nº 740/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Obriga os postos de combustíveis 
a divulgarem no interior dos seus 
estabelecimentos informações aos 
consumidores, de forma clara e ostensiva, 
referentes aos preços dos combustíveis 
automotivos vendidos por meio de dinheiro ou 
cartão de crédito, a prazo ou à vista, e dá outras 
providências 
 

80. PROJETO DE LEI Nº 862/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 

AUTOR(A):  Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  “Acrescenta item ao Anexo Único 
da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia em Memória às Vítimas Fatais 
e em Solidariedade às Vítimas Graves da 
Covid19, a ser celebrado, anualmente, no dia 02 
do mês de abril, incluindo-o no Calendário 
Oficial de Eventos do Estado do Espírito Santo.” 
 

81. PROJETO DE LEI Nº 831/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Delegado Danilo 
Bahiense  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  “Dispõe sobre a redução de pena 
aos condenados que doarem sangue no âmbito 
do Estado do Espírito Santo” 
 

82. PROJETO DE LEI Nº 787/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Dr. Rafael Favatto  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Institui a contagem de tempo em 
dobro durante o período de pandemia do novo 
Coronavírus, aos profissionais da área da saúde, 
policiais militares, bombeiros militares, policiais 
civis, policiais técnico-científicos policiais penais, 
agentes socioeducativos e Guarda Civil 
Metropolitana, nos casos que especifica 
 

83. PROJETO DE LEI Nº 259/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Proíbe as instituições públicas, 
em solo capixaba, de fixar cartazes ou qualquer 
propaganda de cunho político ou ideológico, em 
áreas externas ou internas dos prédios e 
congêneres, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 
84. PROJETO DE LEI Nº 644/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Pr. Marcos Mansur  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Determina a utilização do símbolo 
da Visão Monocular, conforme Anexo Único 
desta Lei, nas placas de atendimento prioritário 
e delimita outras providências 
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85. PROJETO DE LEI Nº 749/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Dispõe sobre a instalação de 
duchas higiênicas e adaptação dos banheiros 
das escolas públicas e particulares no Estado 
 

86. PROJETO DE LEI Nº 04/2022 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Dary Pagung  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo II da 
Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, 
denominando João Crysostemos Stein o trecho 
da Rodovia ES-164, Fontinelli a Alto Mutum 
Preto, no Município de Baixo Guandu/ES 
 

87. PROJETO DE LEI Nº 601/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Institui o programa “Praia para 
Todos”, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
visando a garantir e facilitar a acessibilidade às 
pessoas com deficiência física nas praias 
litorâneas e em pontos turísticos caracterizados 
pelas praias artificiais 
 

88. PROJETO DE LEI Nº 02/2022 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Marcelo Santos  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo Único 
da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia do Aniversário do Município de 
Itaguaçu, a ser celebrado, anualmente, no dia 
17 do mês de fevereiro, incluindo-o no 
Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo. 
 

89. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
38/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Altera os incisos I, II e X e suas 
alíneas do artigo 20 da Lei Complementar nº 
936 de 27 de novembro de 2019, na forma em 
que especifica. 
 

90. PROJETO DE LEI Nº 332/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 

AUTOR(A):  Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Altera a redação do item 61 do 
Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 
2019 
Obs.  Denomina Rodovia Zaudino Ceolin o 
trecho da Rodovia ES-356 que liga o Município 
de Rio Bananal ao Distrito de São Rafael, 
Município de Linhares, Espírito Santo 
 
91. PROJETO DE LEI Nº 807/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  Declara o Convento da Penha, 
localizado em Vila Velha - ES, como patrimônio 
imaterial, cultural, religioso e turístico do Estado 
do Espírito Santo 
 
92. PROJETO DE LEI Nº 804/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo Único 
da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia da Mulher Sambista, a ser 
celebrado, anualmente, no dia 13 do mês de 
abril. 
 
93. PROJETO DE LEI Nº 846/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  “Acrescenta item ao Anexo Único 
da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia Estadual de Nossa Senhora dos 
Navegantes, a ser celebrado, anualmente, no 
dia 02 do mês de fevereiro.” 

 
94. PROJETO DE LEI Nº 813/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Declara o Mestre Álvaro, 
localizado no Município de Serra/ES, patrimônio 
material e turístico do Estado do Espírito Santo 

 
95. PROJETO DE LEI Nº 822/2021 - Análise 
Técnica 
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AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Declara a Pedra da Agulha, localizada 
no Município de Pancas/ES, patrimônio material 
e turístico do Estado do Espírito Sant 
 
96. PROJETO DE LEI Nº 808/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Declara o Mosteiro Zen Morro da 
Vargem, localizado no Município de Ibiraçu/ES, 
patrimônio cultural material religioso e turístico 
do Estado do Espírito Santo. 
 
97. PROJETO DE LEI Nº 591/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Reconhece as pessoas com 
fibromialgia como deficientes, na forma que 
especifica. 
 
98. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22/2021 - 
Análise Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Dr. Emílio Mameri  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Implantação do sistema de 
energia solar fotovoltaica nas instalações da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo (ALES). 
 
99. PROJETO DE LEI Nº 815/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Declara a Pedra do Garrafão, em 
Santa Maria de Jetibá-ES, patrimônio material e 
turístico do Estado do Espírito Santo. 

 
100. PROJETO DE LEI Nº 358/2021 e EMENDA 
MODIFICATIVA 01/2021 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Dary Pagung  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo II da 
Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, 
denominando Rodovia Prefeito Gilson Amaro o 
trecho do Programa Caminhos do Campo que 

liga o Distrito 25 de Julho à Comunidade de 15 
de Agosto, no Município de Santa Teresa/ES. 
 
101. PROJETO DE LEI Nº 482/2019 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Alexandre Xambinho  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Institui a Festa de Corpus Christi 
no Bairro Barcelona, a Festa de São José de 
Anchieta, a Festa de São Pedro, a Festa de Nossa 
Senhora da Conceição, a Nossa Senhora do 
Rosário e a Festa de São Benedito, no Município 
da Serra/ES, acrescentando itens ao Anexo I da 
Lei nº 10.973, de 14.01.2019. 
 
102. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
73/2021 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de 
dezembro de 2018, concedendo Título de 
Cidadão EspíritoSantense ao Sr. Fabio da Silva 
Costa. 
 
103. PROJETO DE LEI Nº 819/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Declara o Pico do Forno Grande, 
localizado no Município de Castelo/ES, 
patrimônio material e turístico do Estado do 
Espírito Santo 
 
104. PROJETO DE LEI Nº 817/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Declara a Pedra da Fortaleza, 
localizada no Município de Nova Venécia/ES, 
patrimônio material e turístico do Estado do 
Espírito Santo. 

 
105. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
75/2021 -  Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de 
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dezembro de 2018, concedendo Título de 
Cidadã Espírito-Santense a Sra. Andressa Missio. 
 
106. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
76/2021 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de 
dezembro de 2018, concedendo Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Marcos 
Antônio Ferreira Luiz 
 
107. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
74/2021 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Dary Pagung  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de 
dezembro de 2018, concedendo Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Carlos Cesar 
Valentim Alves. 
 
108. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
02/2022 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Bruno Lamas  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Senhora Wanessa Godoi 
Camargo Buaiz, acrescentando item ao Anexo 
Único do Decreto Legislativo nº 148, de 
12.12.2018. 
 
109. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
15/2022 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de 
dezembro de 2018, concedendo Título de 
Cidadã EspíritoSantense à Sra. Tânia Maria 
Correa Santos. 

 
110. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
17/2022 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Marcelo Santos  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de 

dezembro de 2018, concedendo Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Nelson Wilians 
Fratoni Rodrigues. 

 
111. PROJETO DE LEI Nº 851/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Luciano Machado  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  “Acrescenta item ao Anexo Único 
da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação de 
Moradores de Pedra Menina – ASMOPEM, 
localizada no Município de Dores do Rio 
Preto/ES.” 
 
112. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
18/2022 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Marcelo Santos  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de 
dezembro de 2018, concedendo Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Fernando 
Cavalcanti. 

 
113. PROJETO DE LEI Nº 640/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Hudson Leal  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo Único 
da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia do Morango, a ser celebrado, 
anualmente, no dia 08 do mês de setembro, 
incluindo-o no Calendário Oficial do Estado do 
Espírito Santo. 

 
114. PROJETO DE LEI Nº 06/2022 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Denomina “Ciclovia Raul 
Giovaneli Menezes”, a ciclovia localizada na 
Praia do Riacho, no Município de Guarapari/ES, 
acrescentando mais um item ao Anexo I da Lei 
nº 10.975, de 14.01.2019. 

 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
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Obs: Pauta gerada em 11/05/2022, às 14:00 
horas, sujeita a alteração até a data da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 

 

PRESIDENTE: Deputado FREITAS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO 
SANTOS 
MEMBROS:  Deputado ALEXANDRE XAMBINHO 
 Deputado: EMILIO MAMERI 
 Deputado: Eng. JOSÉ ESMERALDO 
 Deputado: Dr. RAFAEL FAVATTO  
 Deputado: MARCOS MADUREIRA 
 Deputado: DARY PAGUNG 
 Deputado: ADILSON ESPINDULA 
REUNIÃO: Reunião Ordinária  
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 16/05/22  
DIA DA SEMANA: segunda-feira  
HORÁRIO: 13h30 

 
PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA  
ORDINÁRIA, DA 19ª LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
1) - OF. Interno 90/2022 – Referente Ofício 
016/2022 – Gabinete Deputado Dary Pagung, 
justificando sua ausência na reunião do dia 04 
de abril de 2022 por motivo de cumprimento de 
uma agenda externa. 

 
2) - OF. Interno 91/2022 – Referente Ofício 
0128/2022 – Gabinete Deputado José 
Esmeraldo, justificando sua ausência na reunião 
do dia 04 de abril de 2022 em função do 
cumprimento de uma agenda. 

 
3) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 180/2022 - 
Encaminhando, Regime Especial de Obrigação 
Acessória - REOA nº 009/2022. 

4) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 182/2022 - 
Encaminhando, Regime Especial de Obrigação 
Acessória - REOA nº 008/2022. 
 

5) – PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIVLIO 
VIVACQUA – Encaminhando Prestação de 
Contas do Termo de Responsabilidade - Fundo 
Cidades 2022 - recurso oriundo do Governo do 
Estado do Espírito Santo. 
 

6) – CARTA N/REF.: PRESI /2022 nº 000533 – 
Diretor Presidente BANDES - Em atendimento 
ao disposto no §2º do art. 23 da Lei nº 
13.303/2016, encaminha o Relatório dos Atos 
de Gestão e Análise de Metas e Resultados 
relativo ao ano de 2021. 
 
7) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 184/2022 – 
Encaminhando Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
028/2022. 
 
8) – OF. Interno 1/2022 Referente OF/Nº 
069/SEP/GABSEC - Encaminhando Relatório de 
Avaliação do Plano Plurianual referente ao 
exercício de 2021. 
 
9) - Ofício Interno nº 90/2022 – Referente Of. 
nº 016/2022 – Deputado Dary Pagung - 
justificando sua ausência na Reunião da 
Comissão de Finanças, realizada no dia 
04/04/22, devido cumprimento de agenda 
parlamentar externa. 
 
10) - Ofício Interno nº 91/2022 – Referente Of. 
nº 128/2022 – Deputado José Esmeraldo - 
justificando sua ausência na Reunião da 
Comissão de Finanças, realizada no dia 
04/04/22, em função do cumprimento de 
agenda fora. 
 
11) - Ofício Interno nº 98/2022 – Referente Of. 
nº 080/2022 – Deputado Alexandre Xambinho - 
justificando sua ausência na Reunião da 
Comissão de Finanças, realizada no dia 
02/05/22, devido cumprimento de agenda 
parlamentar externa. 
 

12) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 193/2022 - 
Encaminhando Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
021/2022. 
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13) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 200/2022 - 
Encaminhando Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
048/2005. 
 
14) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 201/2022 - 
Encaminhando Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
002/2022. 
 
15) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 202/2022 - 
Encaminhando Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
003/2022. 
 

16) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 203/2022 - 
Encaminhando Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
004/2022. 
 
17) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 204/2022 - 
Encaminhando Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
005/2022. 
 
18) - Ofício Interno nº 08/2022 – Referente Of. 
nº 01815/2022-2 - Relatório Trimestral de 
Atividades – 1º trimestre de 2022 do Tribunal de 
Contas. 
 
19) – OF. Nº 6464/2022/MCTI – Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações – Segundo 
termo aditivo ao Convênio nº 01.0025.00/2018, 
Plataforma Brasil nº 880349/2018. 
 

20) - OF/CONVÊNIOS/SECULT/Nº 025/2022 – 
Encaminhando publicação do Resumo do Termo 
de Fomento nº 001/2022, firmado entre o 
Estado do Espírito Santo, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Cultura e a Associação 
Cultural Videobrasil. 
 

21) - OF/CONVÊNIOS/SECULT/Nº 027/2022 - 
Encaminhando publicação do Resumo do Termo 
de Fomento nº 002/2022, firmado entre o 
Estado do Espírito Santo por intermédio da 
Secretaria de Estado da Cultura e o Grupo 
Teatral Gota, Pó e Poeira. 
 

22) - OF/CONVÊNIOS/SECULT/Nº 029/2022- 
Encaminhando publicação do Resumo do Termo 
de Fomento nº 007/2022, firmado entre o 
Estado do Espírito Santo por intermédio da 
Secretaria de Estado da Cultura e o Grupo 
Teatral Gota, Pó e Poeira. 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

Dep. ADILSON ESPINDULA: PL 32/2019 
Dep. DR. JOSÉ ESMERALDO: PL Nº 326/2018; PL 
Nº 413/2019; PL Nº 871/2019 
Dep. ALEXANDRE XAMBINHIO: PL Nº 965/2019; 
PL Nº 155/2018 
Dep. Dr. EMILIO MAMERI: PL Nº 858/2019 
Dep. FREITAS: PDL Nº 39/2021; PDL Nº 40/2021  
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
2 - ORDEM DO DIA 
 

PROJETO DE LEI Nº 515/2019 
Autor(a): Dep. Capitão Assunção 
Ementa: Estabelece normas de transparência na 
realização de testes ou exames psicotécnicos, 
bem como de pesquisas, investigações sociais 
ou outros mecanismos relacionados à análise da 
conduta pregressa de candidatos a cargos 
públicos, assegurando ainda o acesso aos 
motivos de sua reprovação, e dá outras 
providências. 
Relator(a): Dep. Adilson Espindula 
Entrada na Comissão: 28/03/22 
Prazo Relator: 11/04/22 
Prazo Comissão: 18/04/22 
 
PROJETO DE LEI Nº 288/2019 
Autor(a): Dep. Raquel Lessa 
Ementa: Dispõe sobre a proibição de cobrança 
de taxa pelos serviços públicos de água, luz e 
gás em caso de corte por falta de pagamento e 
adota outras providências. 
Relator(a): Dep. Adilson Espindula 
Entrada na Comissão: 28/03/22 
Prazo Relator: 11/04/22 
Prazo Comissão: 18/04/22 
 

3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
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Obs. Pauta gerada no dia 12/05/22 às 14:12 hs, 
sujeita a alterações. 
 
 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 17/05/2022 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Ofício nº 126/2022 do Exmo. Sr. Deputado Dr. 
Emílio Mameri, solicitando uma fala nesta 
Comissão sobre o tema “Afasia Progressiva 
Primária(APP), a ser abordado por especialista 
que será indicado posteriormente; 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
2 – ORDEM DO DIA: 

 
Projeto de Lei nº 324/2020 – Análise de Mérito  
Autor: Deputada Janete de Sá 
Ementa: Dispõe sobre a regulamentação da 
disponibilização de salas adequadas de 

convivência e repouso aos profissionais de 
enfermagem nas instituições de saúde pública e 
privada do Estado do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 31/01/2022 
Relator: Luciano Machado 
Prazo do Relator: 22/02/2022 
Prazo da Comissão: 08/03/2022 
 
Projeto de Lei nº 379/2020 – Análise de Mérito  
Autor: Deputado Sérgio Majeski 
Ementa: Dispões sobre o direito à meia entrada 
aos doadores de plasma sanguíneo curados da 
COVID-19, e amplia, durante a Pandemia, a 
validade da carteira de todos os doadores para 
dois anos. 
Entrada na Comissão: 04/03/2022 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 22/03/2022 
Prazo da Comissão: 29/03/2022 
 
Projeto de Lei nº 254/2020 – Análise de Mérito  
Autor: Deputado Dr. Rafael Favatto 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso 
e fornecimento de máscaras, álcool gel e 
aferição de temperatura em estabelecimentos 
privados determinados por atividades essenciais 
como medida de enfrentamento ao novo 
coronavírus, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências.  
Entrada na Comissão: 25/03/2022 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 12/04/22 
Prazo da Comissão: 26/04/22 
 
Projeto de Lei nº 269/2020 – Análise de Mérito  
Autor: Deputado Vandinho Leite 
Ementa: Declara a essencialidade para a saúde 
pública dos serviços de educação física, esportes 
e afins como forma de prevenir doenças físicas e 
mentais no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 01/04/2022 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 26/04/2022 
Prazo da Comissão: 03/05/2022 

 
Projeto de Lei nº 40/2020 – Análise de Mérito  
Autor: Deputado Vandinho Leite 
Ementa: Regulamenta o disposto nos artigos 
193, Incido III e artigo 244, § 3º, Inciso II, alínea 
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“b” da Constituição do Estado do Espírito Santo, 
no que se refere à exigência de níveis mínimos 
de tratamento de Esgotos Sanitários, antes de 
seu lançamento em corpos d’água e dá outras 
providências. 
Entrada na Comissão: 01/04/2022 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 26/04/2022 
Prazo da Comissão: 03/05/2022 
 
- DELIBERAR visita de um especialista para 
abordar o tema “Afasia Progressiva Primária 
(APP)”, na Reunião Ordinária desta Comissão, 
por solicitação do Deputado Dr. Emílio Mameri, 
com data a confirmar; 

 
- DELIBERAR visita de Mônica de Almeida 
Valente Prado, Psicóloga e Sócia da Empresa 
HRV4life, na Reunião Ordinária desta Comissão, 
no dia 28 de junho, terça-feira, às 9 horas, no 
Plenário Rui Barbosa, nesta Casa de Leis, para 
discorrer sobre o tema “Promoção e 
Monitoramento de Saúde através do 
biomarcador de Variabilidade de Frequência 
Cardíaca: obtido através da câmera do celular - 
HRV4Life”, por solicitação do Deputado Doutor 
Hércules; 
 
- A Comissão de Saúde recebe a visita do Dr. 
Thiago George Cabral Silva, Médico 
Oftalmologista e Professor Adjunto da UFES, 
para discorrer sobre o tema “Retinoblastoma – 
um tipo raro de tumor intraocular”, por 
solicitação do Deputado Dr. Emílio Mameri; 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
- A Comissão de Saúde estará recebendo as 
visitas de Patrícia Henrique Lyra Frasson, 
Coordenadora Geral, Vera Lúcia Dttmann Jarske, 
Coordenadora Administrativa do Programa de 
Extensão do Curso de Medicina da UFES e 
Lusmarina Ayres Bastos Lemos, Enfermeira 
responsável, na Reunião Ordinária desta 
Comissão, no dia 24 de maio, terça-feira, às 9 
horas, no Plenário Rui Barbosa, nesta Casa de 
Leis, para discorrer sobre o tema “Programa de 
Assistência Dermatológica – PAD, em combate 
ao câncer de pele”, por solicitação dos 

Deputados Doutor Hércules e Dr. Emílio 
Mameri; 
 
- A Comissão de Saúde convida a todos para 
participar da Reunião da Frente Parlamentar 
contra a Violência Obstétrica, a realizar-se no 
dia 25 de maio, quarta-feira, às 15 horas, no 
Auditório Elefante Branco, no HUCAM - Hospital 
Cassiano Antônio Moraes, sobre o tema 
“Violência Obstétrica e Parto Adequado”; 

 
- A Comissão de Saúde estará recebendo a visita 
de Maria das Graças Mattede, Professora da 
Emescam e Assessora de Microbiologia do 
Laboratório Tommasi, na Reunião Ordinária 
desta Comissão, no dia 31 de maio, terça-feira, 
às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa, nesta Casa 
de Leis, para discorrer sobre o tema 
“Importância da Higienização das Mãos, 
porque a vida não merece riscos”, por 
solicitação do Deputado Doutor Hércules; 
 
Pauta atualizada no dia 12/05/22, às 10:50 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado LUCIANO MACHADO  
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS  
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Judith Leão Castello Ribeiro 
DATA: 17/05/2022 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h 

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

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
OF. Nº163/2022 – do gabinete do 
Excelentíssimo Senhor Deputado Bruno Lamas, 
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justificando ausência na Reunião Ordinária 
desta Comissão, realizada no dia 19/04/2022. 
 
OF. Nº111/2022 – do gabinete da 
Excelentíssima Senhora Deputada Janete de Sá, 
justificando ausência na Reunião Ordinária 
desta Comissão, realizada no dia 19/04/2022. 
 
OF. Nº111/2022 – do gabinete da 
Excelentíssima Senhora Deputada Iriny Lopes, 
solicitando a realização de audiência pública 
com o tema “O desmonte do INSS e a retirada 
dos direitos” a realizar-se no dia 03/06/2022 às 
14 horas, no Plenário Dirceu Cardoso. 
 
B- PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
 
PROJETO DE LEI Nº548/2019 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
EMENTA: Dispõe sobre o livre acesso por 
caminhos, trilhas, travessias e escaladas que 
conduzam a montanhas, paredes rochosas, 
praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios 
de grande beleza cênica e interesse para a 
visitação pública. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/03/2022 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
 
PROJETO LEI COMPLEMENTAR Nº03/2021 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a redação do caput do art. 68 
da Lei Complementar nº 115, de 13 de janeiro 
de 1998, que institui o Estatuto do Magistério 
Público Estadual e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 28/03/2022 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
 
D- PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
E- PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
DELIBERAÇÕES: 

Audiência pública com o tema “O desmonte do 
INSS e a retirada dos direitos” a realizar-se no 
dia 03/06/2022 às 14 horas, no Plenário Dirceu 
Cardoso, proposta pela Deputada Iriny Lopes. 
 
PROJETO DE LEI Nº103/19 
AUTOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a criação da Central de 
Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS E GUIAS-INTÉRPRETES PARA 
SURDOCEGOS, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
RELATOR: Deputado Luciano Machado 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº52/2021 
AUTOR: Mesa Diretora 
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense para Wagner Franco Ribeiro. 
RELATOR: Deputado Luciano Machado 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº61/2021 
AUTOR: Dr Rafael Favatto 
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense para a Sr.ª Fabiana Alves de Oliveira 
RELATOR: Deputado Luciano Machado 
 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº35/2021 
AUTOR: Deputado Coronel Alexandre Quintino 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Maxwell Lage. 
RELATOR: Deputado Luciano Machado  
 
PROJETO DE LEI Nº517/2019 
AUTOR: Deputado Gandini  
EMENTA: Dispõe sobre a isenção do pagamento 
da tarifa de estacionamento rotativo aos idosos 
no âmbito do estado do Espírito Santo, e dá 
outras providências. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº64/2021 
AUTOR: Mesa Diretora 
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense para Sabina Bandeira Aleixo. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes   

 
PROJETO DE LEI Nº285/19 
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AUTOR: Deputado Gandini  
EMENTA: Altera a Lei nº 10.829, de 06 de abril 
de 2018, que obriga os estabelecimentos 
comerciais e empresariais prestadores de 
serviços de assistência técnica de qualquer 
natureza localizados no Estado do Espírito Santo 
a fornecerem aos consumidores protocolo de 
atendimento e dá outras providências. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº37/2021 
AUTOR: Mesa Diretora 
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense para Mirosmar José de Camargo. 
RELATORA: Deputado Bruno Lamas 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº38/2021 
AUTOR: Deputado Coronel Alexandre Quintino 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Jose Fernandes de Oliveira. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº47/2021 
AUTOR: Hudson Leal  
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense para a Sr. Josias Rocha da Silva Júnior. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/05/2022 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas  
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº49/2021 
AUTOR: Bruno Lamas  
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense para a Sr.ª Valéria Rosalém. 
RELATOR: Deputado Alexandre Xambinho  
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº65/2020 
AUTOR: Mesa Diretora   
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense para ao Sr. Nelson da Silva Aguiar 
Júnior 
RELATOR: Deputado Alexandre Xambinho  

 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 
Obs.: Pauta Gerada às 08h do dia 12/05/2022. 
Sujeita a alterações até a hora da reunião. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE 

 

PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DELEGADO 
DANILO BAHIENSE 
REUNIÃO PRESENCIAL: Ordinária  
LOCAL: Plenario Dirceu Cardoso 
DATA: 16/05/2022  
DIA DA SEMANA: segunda-feira  
HORÁRIO: 11h  
 

PAUTA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
PRESENCIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- Oficio nº 143/2022 do Gabinete do Deputado 
Delegado Danilo Bahiense, encaminhando 
contestação de consumidora junto a EDP. 
- Requerimento de reclamação feito pelo Sr. 
Givanido Silva, morador e presidente da 
comunidade de Residencial Cetro da Serra, 
Serra, que após a Cesan concluir as obras de 
extensão da rede de esgoto/substituição de 
hidrômetros na região, as contas aumentaram 
em 50% além da taxa de esgoto; 
- Requerimento de reclamação feito pela Sra. 
Fabiana Oliveira e outros, moradores de 
Residencial Cetro da Serra, na Serra, que, na rua 
Pau D´alho com Campo esta acontecendo 
constantes picos de energia ocasionando perdas 
de equipamentos. Não tem tido retorno da EDP;  
- Requerimento de reclamação feito pelo Sr. 
Adriel Ludolfo Moreira, morador e líder 
comunitário do bairro Solar do Porto, na Serra, 
que, nas ruas Brasília, São Paulo, Sta Catarina, 
tem acontecido constantes picos de energia, 
curtos... ocasionando perdas de equipamentos. 
Cobra respostas concretas da EDP; 
- Requerimento de reclamação feito pela Sra. 
Adriana Moreira, moradora e vice presidente da 
comunidade de Solar de Anchieta, na Serra, que, 
vários postes estão apagados na Rua Rio Grande 
depois da concessionaria realizar serviços no 
local; 
- Requerimento de reclamação feito pelo Sr. 
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Sidney Barbosa Batista, morador de Balneario 
de Carapebus, na Serra, que, a anos vem 
tentando fazer ligação de novo padrão e não 
consegue viabilizar junto a EDP; 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 

2 – ORDEM DO DIA: 
 
Itens:  
 

- CONVIDADOS:  
 

1. Sidney Barbosa Batista, morador de 
Balneário de Carapebus, na Serra. Vai tratar de 
demanda junto a EDP. 

 

2. Orlando Senna, representante da EDP,  
 

3. PL 108/2020 de autoria do Deputado 
Marcos Garcia, que Dispõe sobre: obriga 
manutenção de Código de Defesa do 
Consumidor em Braille. Relator Deputado 
Vandinho Leite 
 

4. PL 262/2019 de autoria do Deputado 
Carlos Von apensado ao PL 310/2019 de 
autoria do Deputado Capitão Assumção que 
Dispõe sobre: a ineficácia de cláusula penal de 
fidelidade em contrato de adesão realizado com 
concessionárias de telefonia móvel e fixa na 
hipótese em que o consumidor comprovar a 
perda de vínculo empregatício posterior á 
avença contratual. Relator Deputado Vandinho 
Leite 
 

5. PL 96/2020 de autoria do Deputado 
Capitão Assumção, que Dispõe sobre: proíbe as 
concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos a condicionar a religação de unidade 
consumidora, no mesmo endereço, ao 
pagamento de débitos pendentes em nome de 

terceiros. Relator Deputado Vandinho Leite 
 

6. PL 348/2019 de autoria do Deputado 
Capitão Assumção, que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de cardápio em Método Braille 
nos Restaurantes, Bares, lanchonetes e 
congêneres em todo o Estado do Espírito Santo. 
Relator Deputado Vandinho Leite 
 

7. PL 198/2020 de autoria da Deputada 
Raquel Lessa, que Dispõe sobre incluir na cesta 
básica de alimentos dos empregados Público, 
Privado e correlatos, álcool em gel no âmbito do 
território do Estado do Espírito Santo. Relator 
Deputado Vandinho Leite 
 

8. PL 203/2020 de autoria do Ex Deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das pessoas jurídicas 
prestadoras de serviços públicos ou privados, 
situadas no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
a disponibilizarem a declaração de quitação 
anual de débitos em sítio eletrônico e através da 
central de atendimento ao consumidor. 

 

9. PL 656/2019 de autoria do Deputado 
Carlos Von que Dispõe sobre a ineficácia de 
clausula penal em contrato de adesão 
rescindido por ocasião de mudança de endereço 
do consumidor, na forma em que especifica. 
Relator Deputado Vandinho Leite 
 

3 – COMUNICAÇÕES: As que ocorrerem. 
 

Pauta atualizada no dia 12/05/22, às 11:00h 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 
 

LEI Nº 11.611 
 

Altera a redação do caput do art. 
1º da Lei nº 10.849, de 28 de 
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maio de 2018, que proíbe o uso, 
no Estado do Espírito Santo, de 
produtos, materiais ou artefatos 
que contenham quaisquer tipos 
de amianto ou asbesto ou outros 
minerais que, acidentalmente, 
tenham fibras de amianto em sua 
composição, e dá outras 
providências. 

 

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

Art. 1º O caput do art. 1º da Lei nº 10.849, de 28 
de maio de 2018, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 1º Fica proibido industrializar, 
comercializar, usar, importar, exportar, 
remeter, preparar, produzir, fabricar, 
adquirir, expor à venda, oferecer, ter em 
depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, entregar a terceiros, ainda que 
gratuitamente, materiais ou artefatos 
que contenham quaisquer tipos de 
amianto ou asbesto, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
(...)” (NR) 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
60 (sessenta) dias de sua publicação oficial. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 12 de 
maio de 2022.  

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
LEI Nº 11.612 

 

Dispõe sobre o atendimento 
prioritário para portadores de 
diabetes no Estado do Espírito 
Santo. 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica estabelecida a prioridade de 
atendimento aos portadores de diabetes 
mellitus para realização de exames que exijam 
jejum total do paciente em hospitais, clínicas, 
postos de saúde e de coleta de sangue em todo 
o âmbito do Estado. 

 
Paragrafo único. A prioridade descrita no caput 
deste artigo compatibiliza-se com a dos idosos, 
deficientes e gestantes. 

 
Art. 2º O usuário ou cliente dos serviços de 
saúde deve comprovar ser portador de diabetes 
mediante apresentação de documento médico 
(laudo) que comprove tal patologia. 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 12 de 

maio de 2022.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS 

 
ATO Nº 2281 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER LICENÇA a Deputada IRINY 
LOPES, para tratamento de saúde, por 03 (três) 
dias, a partir do dia 02/05/2022, na forma do 
Art. 305, inciso II, do Regimento Interno. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2282 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 6578/2022, requerimento de auxílio 
saúde nº 58/2022, resolve:  
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora 
VANESSA BARBOSA SALARINI, matrícula nº 
210565, ocupante do cargo em comissão de 
Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar - ADGRP.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2283 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 6913/2022, requerimento de auxílio 
saúde nº 59/2022, resolve:  
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora 
AMANDA ARAGÃO PELISSARI, matrícula nº 
210546, ocupante do cargo em comissão, 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar - TJGRP. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2284 

 

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, LARISSA BATISTA SILVA 
LIBARDI, do cargo em comissão de Supervisor 
Administrativo da Escola do Legislativo, código 
SAEL, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2285 

 

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 
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janeiro de 1994, JOMAS BARBOSA DE OLIVEIRA, 
do cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2286 
 

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, LARISSA BATISTA SILVA LIBARDI, para 
exercer o cargo em comissão de Subdiretor-
Geral da Secretaria, código SDGS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2287 
 

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, ADRIANO FRANCISCO ROCHA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 2288 
 

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, RONILSON ASSIS, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Marcelo Santos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 220618/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2289 

 
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, ARMANDO FONTOURA 
BORGES, do cargo em comissão de Supervisor 
de Interlegis, código SINTERLEGIS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2290 

 
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, ALESSANDRO GUIMARAES 
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VITALI, do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2291 

 

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, BRENIO PEREIRA BARBOSA, do 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2292 

 

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, BRUNO FERNANDES DUARTE, 
do cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2293 

 

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, DANIELLI RIBEIRO FERNANDO, 
do cargo em comissão de Coordenador Especial 
das Comissões Permanentes, código CECP, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2294 

 

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, JOZELINA AGUIAR ARAUJO, do 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2295 

 
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, LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, do 
cargo em comissão de Supervisor da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, código SCCT, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 2296 
 

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, MISSILENE BISPO SILVA 
FERNANDES, do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2297 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, PAULO SERGIO DA SILVA, do 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2298 

 
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, PEDRO HENRIQUE SANTOS 

BARBOSA, do cargo em comissão de Diretor das 
Comissões Parlamentares, código DCP, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2299 
 

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, RAURIA E SILVA AMORIM, do 
cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2300 
 

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, YURI GIULLIANO BASTOS 
MALAQUIAS, do cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 

de maio de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATOS DA DIREÇÃO-GERAL E DA 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

PORTARIA Nº 1926 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA 
FRANCO RIBEIRO, matrícula 35889, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 15 
(Quinze) dias, com inicio em 10/05/2022 e final 
em 24/05/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS) 
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 1927 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora FLÁVIA SALGADO CINTRA GIL, 
matrícula 210447, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 142, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 03 (Tres) dias, com início 
em 05/05/2022 e final em 07/05/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 1928 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor DIEGO HINIERY OLIVEIRA 
VASCONCELOS, matrícula 210254, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 08 (oito) 
dias, com início em 29/04/2022 e final em 
06/05/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1929 

 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor GLEBERSON COUTINHO DO 
NASCIMENTO, matrícula 210084, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 02 (Dois) 
dias, com início em 08/05/2022 e final em 
09/05/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340036003100360030003A00540052004100, Documento 

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



26 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 13 de maio de 2022 

PORTARIA Nº 1930 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor HERICK GUSTAVO CORREA, matricula 
209918, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 04 (quatro) dias, com início em 
03/05/2022 e final em 06/05/2022, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

10 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1931 

 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor ICARO LAMBERTI FERNANDES, 
matrícula 210556, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 03 (Tres) dias, com início 
em 10/05/2022 e final em 12/05/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 1932 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor JAIR SANDRO DE ALMEIDA, matrícula 
202365, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 02 (dois) dias, com início em 
09/05/2022 e final em 10/05/2022, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1933 

 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor JOÃO PAULO VIEIRA TEIXEIRA, 
matrícula 207872, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia em 
06/05/202, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 1934 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora JOCELITA ALTAFIM FASSARELLA, 
matricula 206826, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia em 
05/05/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

10 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1935 

 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora LARISSA LACERDA CAMARGOS, 
matrícula 207935, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia, com início 
em 09/05/2022 e final em 09/05/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

10 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 1936 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO DE 
ASSIS, matrícula 208349, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 04 
(Quatro) dias, com início em 05/05/2022 e final 
em 08/05/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1937 

 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora LÍVIA MODENESI MUNHÃO 
COUTINHO, matrícula 207851, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 142, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 03 (três) 
dias, com início em 02/05/2022 e final em 
04/05/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 1938 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor LUIZ ANTONIO REAL BARREIRO, 
matrícula 203332, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 142, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 12 (Doze) dias, com início 
em 03/05/2022 e final em 14/05/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 1939 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor MARCOS JOSÉ BUBACH DE JESUS, 
matrícula 209642, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 03 (três) dias, com início 
em 11/05/2022 e final em 13/05/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 1940 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora MARIA DO CARMO DE ALMEIDA 
LIMA, matrícula 201401, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 
(hum) dia, com início em 05/05/2022 e final em 
05/05/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1941 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora MARIANA SCÁRDUA ARMANI, 
matrícula 210441, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 06/05/2022 e final em 06/05/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340036003100360030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 13 de maio de 2022 Diário do Poder Legislativo - 29 

PORTARIA Nº 1942 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora MONICA PASSOS DE ABREU, 
matrícula 35337 deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 06/05/2022 e final em 06/05/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1943 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora OXANA MERCEDES BIANCARDI 
RORIZ, matricula 201217, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 05 
(cinco) dias, com início em 05/05/2022 e final 
em 09/05/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

10 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 1944 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora PAULA DE MIRANDA PORTELLA, 
matrícula 201090, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 142, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia, em 
06/05/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1945 

 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora PAULA DE MIRANDA PORTELLA, 
matrícula 201090, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 142, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 02 (dois) dias, com início 
em 28/04/2022 e final em 29/04/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 1946 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora REGIANNE VASCONCELOS ONOFRE, 
matricula 203422, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 05 (Cinco) dias, com início 
em 09/05/2022 e final em 13/05/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1947 

 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora REGINA FRIGI RIGONI MENDONÇA, 
matricula 207865, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 06/05/2022 e final em 06/05/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 1948 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor RENATO PASSOS PONTINI, matrícula 
209509, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 148, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 20 (vinte) dias, com início em 
10/05/2022 e final em 29/05/2022, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1149 

 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora SCHEILA MARY ROSINDO, matricula 
208063, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 03 (três) dias, com início em 
09/05/2022 e final em 11/05/2022, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

10 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 1950 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor VINÍCIUS GOES DE OLIVEIRA MATOS, 
matricula 209968, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 142, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia em 
06/05/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1951 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora VITÓRIA REIS COUTINHO DE 
ALMEIDA, matricula 209420, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 02 (dois) 
dias, com início em 09/05/2022 e final em 
10/05/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

10 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 1952 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor WANDERLÂNIO ALVES LORETE, 
matrícula 200705, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 142, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 06/05/2022 e final em 06/05/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1953 

 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor WANDERLÂNIO ALVES LORETE, 
matrícula 200705, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 142, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 09/05/2022 e final em 09/05/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 1954 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor YANN PIOVANELI MACHADO, 
matrícula 207720, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 04 (quatro) dias, com início 
em 05/05/2022 e final em 08/05/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

ERRATA 
 
 Na Portaria nº 1126, publicada em 
08/12/2021, na parte referente a servidora 
MARCELLY AMARAL LIMA. 

 
 onde se lê: 
 

MATRÍCULA SERVIDORA EXERCÍCIO 
PERÍODO 

MARCADO 
QUANT. 
 DE DIAS 

209959-01 
MARCELLY 
AMARAL LIMA 

2022 

09/05/2022 
a 

24/01/2022 
e de 

07/12/2022 
a 

21/12/2022 

30 (trinta) 

 
leia-se: 

 
MATRÍCULA SERVIDORA EXERCÍCIO 

PERÍODO 
MARCADO 

QUANT. 
 DE DIAS 

209959-01 
MARCELLY 
AMARAL LIMA 

2022 

04/07/2022 
a 

18/07/2022 
e de 

07/12/2022 
a 

21/12/2022 

30 (trinta) 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIREÇÃO-GERAL 
 

RESUMO DO 5° TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 017/2017 

 
A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão 
do Setor de Contratos e Convênios da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo em atendimento ao que dispõe o artigo 
61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a celebração do Termo de 
Apostilamento, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: LÍDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI – 
EPP. 
 

OBJETO: Repactuação do Contrato nº 017/2017, 
baseada na Convenção Coletiva de Trabalho de 
2022/2022, registrada no Ministério do 
Trabalho e Emprego em 01/02/2022 – 
MR001517/2022 e o reajuste dos insumos. 
 

VALOR: O valor do presente TERMO DE 
APOSTILAMENTO é de R$ 130.840,59 (cento e 
trinta mil, oitocentos e quarenta reais e 
cinquenta e nove centavos). 
 
VIGÊNCIA: Este TERMO DE APOSTILAMENTO 
entra em vigor na data de sua assinatura, com 
efeitos retroativos às datas exaradas na Cláusula 
Primeira. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37. 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
PROCESSO: 220229. 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de maio de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO nº 043/2022  REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2021 
 

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 043/2022, conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATADA: LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE 
SOUSA. 
 

CNPJ: 40.515.828/0001-05. 
 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico. 
 

OBJETO: Fornecimento e instalação de 
persianas. 
 

VALOR: R$ 3.725,40 (três mil, setecentos e vinte 
e cinco reais e quarenta centavos). 
 

PROCESSO: 220490. 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Processo n.º 210927/2021 

Pregão Eletrônico n° 020/2022 
Exclusivo para ME e EPP 

 
Objeto: aquisição de projetores de luz 
(refletores) led, conforme especificações 
contidas no anexo I do edital. 
O edital estará disponível a partir da presente 
data nos sites www.al.es.gov.br, links: 
“Transparência”, “Consulta Licitações” e 
www.licitacoes-e.com.br. 
A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 26/05/2022, às 
14h00min. 
Mais informações pelo e-mail scl@al.es.gov.br 
ou telefone (27) 3382-3874. 

Id CidadES: 2022.500L1100001.01.0011 

 
Vitória/ES, 12 de maio de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
 
 

ATOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 13.05.2022 • 
HORA PROGRAMAS SINOPSES 

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

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

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião ordinária  Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 
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04h20 Reunião ordinária  Comissão de Educação  

04h55 Audiência pública da Comissão 
de Cidadania 

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

07h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa 
Personalidades Jeanne Bilich 

07h30 Dia de Campo na TV No Dia de Campo na TV de hoje você vai conhecer a Caravana 
Embrapa FertBrasil que percorrerá os principais polos produtivos do 
país com as seguintes metas: aumentar a eficiência dos fertilizantes, 
reduzir custos, promover o manejo sustentável do solo e aumentar a 
produtividade. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

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

09h00  Reunião ordinária  Comissão de Finanças 

10h10 Reunião ordinária Comissão de Cooperativismo 

11h00 Reunião ordinária  Comissão de Meio Ambiente  

12h00 Com a Palavra Natural de Rio Novo do Sul o médico e deputado em primeiro 
mandato, Dr. Emílio Mameri- PSDB faz parte de cinco comissões 
temáticas da Assembleia e tem pautado sua atuação principalmente 
na defesa da saúde pública. O desenvolvimento econômico e social 
também fez parte do bate papo. 

12h30 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima explica como montar o orçamento doméstico 
e estabelecer o equilíbrio financeiro. 

13h00 Dedo de Prosa O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e Vulcão”, 
livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a poesia se 
apresenta como um ato político, ferramenta de reflexão e luta. 

13h30 Sabores Nesta edição do programa Sabores vamos mostrar um pouco da 
Culinária Francesa e da rica cultura do povo francês, que deixou 
marcas na culinária de diversos países e ainda hoje é referência nas 
escolas de gastronomia e nos restaurantes do mundo todo. 

14h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa 
Personalidades Jeanne Bilich 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba  

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

18h00 Com a Palavra Natural de Rio Novo do Sul o médico e deputado em primeiro 
mandato, Dr. Emílio Mameri- PSDB faz parte de cinco comissões 
temáticas da Assembleia e tem pautado sua atuação principalmente 
na defesa da saúde pública. O desenvolvimento econômico e social 
também fez parte do bate papo. 

18h30 Dedo de Prosa O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e Vulcão”, 
livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a poesia se 
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apresenta como um ato político, ferramenta de reflexão e luta. 

19h00 Sessão Especial  Simulação ONU SEB 2022 

19h00 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima explica como montar o orçamento doméstico 
e estabelecer o equilíbrio financeiro. 

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

20h00 Parlamento Brasil O programa dessa semana aborda as questões das mulheres no 
Parlamento 

20h30 Dia de Campo na TV No Dia de Campo na TV de hoje você vai conhecer a Caravana 
Embrapa FertBrasil que percorrerá os principais polos produtivos do 
país com as seguintes metas: aumentar a eficiência dos fertilizantes, 
reduzir custos, promover o manejo sustentável do solo e aumentar a 
produtividade. 

21h00 Dedo de Prosa O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e Vulcão”, 
livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a poesia se 
apresenta como um ato político, ferramenta de reflexão e luta. 

21h30 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal  

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Natural de Rio Novo do Sul o médico e deputado em primeiro 
mandato, Dr. Emílio Mameri- PSDB faz parte de cinco comissões 
temáticas da Assembleia e tem pautado sua atuação principalmente 
na defesa da saúde pública. O desenvolvimento econômico e social 
também fez parte do bate papo. 

22h45 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima explica como montar o orçamento doméstico 
e estabelecer o equilíbrio financeiro. 

23h15 Dedo de Prosa O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e Vulcão”, 
livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a poesia se 
apresenta como um ato político, ferramenta de reflexão e luta. 

23h45 Sabores Nesta edição do programa Sabores vamos mostrar um pouco da 
Culinária Francesa e da rica cultura do povo francês, que deixou 
marcas na culinária de diversos países e ainda hoje é referência nas 
escolas de gastronomia e nos restaurantes do mundo todo. 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 

• SÁBADO - 14.05.2022 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa 
Personalidades Jeanne Bilich 

00h45 Parlamento Brasil Descarte de resíduos 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião ordinária  Comissão de Finanças 

02h55 Reunião ordinária Comissão de Cooperativismo 

03h45 Reunião ordinária  Comissão de Meio Ambiente  

04h45 Sessão Solene  Homenagem ao Dia do Padre 

07h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem Especial 
Hiroshima 
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07h30 Dia de Campo na TV Saiba como é produzida uma farinha nutritiva a partir da banana da 
terra verde 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

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

09h00 Reunião extraordinária  Comissão de Agricultura  

11h10 Reunião ordinária Comissão de Cooperativismo 

12h00 Com a Palavra Nasceu em Vila Velha, tem 54 anos, começou a vida profissional como 
radialista aos 16 anos.   Na telinha da TV, passou pelas duas principais 
redes de comunicação do estado: Tribuna e Rede Gazeta. O deputado 
Torino Marques foi eleito para o primeiro mandato na carreira política 
em 2018, pelo PSL. Ele é o entrevistado desta edição do Com a 
Palavra e fala sobre comunicação, cultura, defesa das pessoas com 
transtorno do espectro autista, dentre outros assuntos.  

12h30 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. A educadora 
financeira Mirna Borges fala sobre Cidadania Financeira e dá dicas de 
como manter o orçamento equilibrado. 

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

13h30 Sabores Milho verde, queijo assado, peixe frito, ostras, empadinhas, picolés, 
cervejinha gelada, água de coco, etc. Esta edição do programa Sabores 
é sobre Comida de Praia, com os principais petiscos, bebidas e 
guloseimas degustados enquanto se curte aquela praia - e os cuidados 
que devemos ter com as nossas escolhas. 

14h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem Especial – 
Hiroshima 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

14h45  Audiência da Comissão de 
Saúde 

Prestação de Contas 

19h15 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. A educadora 
financeira Mirna Borges fala sobre Cidadania Financeira e dá dicas de 
como manter o orçamento equilibrado. 

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

20h00 Parlamento Brasil Descarte de resíduos 

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

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

21h30 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Nasceu em Vila Velha, tem 54 anos, começou a vida profissional como 
radialista aos 16 anos.   Na telinha da TV, passou pelas duas principais 
redes de comunicação do estado: Tribuna e Rede Gazeta. O deputado 
Torino Marques foi eleito para o primeiro mandato na carreira política 
em 2018, pelo PSL. Ele é o entrevistado desta edição do Com a 
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Palavra e fala sobre comunicação, cultura, defesa das pessoas com 
transtorno do espectro autista, dentre outros assuntos.  

22h45 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. A educadora 
financeira Mirna Borges fala sobre Cidadania Financeira e dá dicas de 
como manter o orçamento equilibrado. 

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

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

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 
 

• DOMINGO - 15.05.2022 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

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

00h45 Parlamento Brasil Descarte de resíduos 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Audiência da Comissão De 
Saúde  

Prestação de Contas 

06h20 Reunião ordinária  Comissão de Educação  

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

07h30 Dia de Campo na TV Conheça o vinho colonial e a Lei aprovada que tipifica a bebida 
elaborada pelo agricultor familiar e estabelece os requisitos para 
elaboração e fiscalização do vinho. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba  

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

09h00 Reunião da frente 
parlamentar  

Defesa da Saúde Mental 

11h05 Reunião ordinária  Comissão de Meio Ambiente  

12h00 Com a Palavra Ela foi ministra das mulheres, deputada federal e uma das fundadoras 
do Partido dos Trabalhadores. Agora no parlamento estadual, Iriny 
Lopes é presidente da Procuradoria da Mulher e da Comissão de 
Cultura. No programa Com a Palavra, ela conta um pouco de sua 
trajetória e dos projetos que está desenvolvendo 

12h30 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima explica como montar o orçamento doméstico 
e estabelecer o equilíbrio financeiro. 

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

13h30 Sabores No programa Sabores desta semana nós vamos conhecer mais sobre a 
culinária africana. Nossa equipe foi a um restaurante especializado e 
conversou sobre os pratos mais representativos, os ingredientes mais 
utilizados e se há influência da religião na culinária africana. Saboreie! 

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

14h30  Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba  

15h00  Reunião extraordinária  CPI das Licenças  

16h55 Reunião ordinária  Comissão de Finanças 

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

18h30 Dedo de Prosa Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido e feliz, que vai 
viver uma grande aventura. O 'Riso do Chico' é um livro para crianças - 
e adultos também, por que não? - que ensina de forma didática sobre 
amizade e lealdade. Foi escrito por Lucas Albani e ilustrado pelo seu 
irmão, Luan Albani. Vocês vão se encantar com a história desse 
palhaço e do melhor amigo dele. 

19h00 Sessão solene  Homenagem ao Aniversário de 189 Anos da Polícia Militar do ES 

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

21h30 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba  

22h15 Com a Palavra Ela foi ministra das mulheres, deputada federal e uma das fundadoras 
do Partido dos Trabalhadores. Agora no parlamento estadual, Iriny 
Lopes é presidente da Procuradoria da Mulher e da Comissão de 
Cultura. No programa Com a Palavra, ela conta um pouco de sua 
trajetória e dos projetos que está desenvolvendo. 

22h45 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima explica como montar o orçamento doméstico 
e estabelecer o equilíbrio financeiro. 

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

23h45 Sabores No programa Sabores desta semana nós vamos conhecer mais sobre a 
culinária africana. Nossa equipe foi a um restaurante especializado e 
conversou sobre os pratos mais representativos, os ingredientes mais 
utilizados e se há influência da religião na culinária africana. Saboreie! 

 

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 

 

DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Bom dia a todos. 
 Invocando a proteção de Deus, havendo 
número legal, declaro abertos os trabalhos da 
Comissão de Saúde e Saneamento. 
 Dispenso a leitura das atas e considero 
aprovadas. 
 Solicito à Secretaria da comissão que 
encaminhe cópia para o Dr. Emílio Mameri e 
deputado Luciano Machado. Se algum deles 
tiver alguma retificação ou modificação para 
fazer na ata, poderão sugerir hoje, e nós 
poderemos apreciar as modificações nas 
próximas reuniões.  
 Solicito ao Gabriel Fraga Marinho da 
Fonseca que proceda à leitura do Expediente.  
 
 O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

E-mail de Mariana Machado Tonon 
Polastrelli, voluntária da Associação 
Nacional dos Fibromiálgicos – Anfibro, 
solicitando a iluminação na cor roxo, no 
prédio da Assembleia Legislativa, em 
alusão ao 12 de Maio – Dia Nacional de 
Conscientização da Fibromialgia. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Ciente.   

Já fiz encaminhamento do ofício ao 
presidente, solicitando tal providência. 
 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

Correspondência da presidente da DII 
Brasil, Patrícia Mendes, solicitando a 
iluminação na cor roxo, no prédio da 

Assembleia Legislativa, em alusão à Lei 
Estadual n.º 11.032/2019, que prevê a 
realização de campanhas de 
conscientização da população acerca da 
doença de Crohn e da retocolite 
ulcerativa no mês de maio. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Ciente.  

É uma lei da minha autoria também. 
 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

Correspondência do senhor Marcos 
Augusto Nati Rezende, servidor público 
estadual, solicitando pedido de apuração 
de fatos graves ocorridos no Hospital e 
Maternidade Alzir Bernadino Alves – 
Himaba, sob a gestão da OS Instituto 
Acqua. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Antes de encaminhar, 
quero cientificar a todos, especialmente ao Dr. 
Emílio, que esse cidadão é marido da médica 
que foi afastada do hospital.  
 Conversei com ele por telefone, ele pede 
providências da Comissão de Saúde em apurar e 
fiscalizar. Eu expliquei para ele que isso não é 
atribuição da Comissão de Saúde, mas 
encaminhar a todos os órgãos que têm essa 
responsabilidade, especialmente o Conselho 
Regional de Medicina, o secretário da Saúde, 
enfim, ao governador do Estado, todas as 
entidades que têm obrigação de fazer esse 
levantamento. 
 Ciente. 
 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

Ofício n.º 043/2022, da presidente da 
Associação de Pais, Amigos e Pessoas 
com Síndrome de Down do Espírito 
Santo – Vitória Down, solicitando uma 
fala nesta comissão, para propor a 
criação de uma lei para atender as 
necessidades da pessoa com síndrome 
de Down no estado do Espírito Santo. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Nós queremos 
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registrar a presença, com muita satisfação 
também, da nossa presidente Lisley Sophia 
Nunes Dias. Confere? (Pausa)  
 A presidente. Você está representando? 
(Pausa)  
 Gilberta Cristina de Marchi, analista de 
desenvolvimento institucional da Vitória Down.  
 Desculpa chegar atrasado aqui.  
 Vamos prosseguir, então. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
  
 PROPOSIÇÃO RECEBIDAS: 
 Não houve no período. 
 
 PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
  

Projeto de Lei nº 70/2021, de autoria da 
deputada Janete de Sá, que institui o 
piso salarial, no âmbito do estado do 
Espírito Santo, para enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem, e 
dá outras providências. Relatoria do 
deputado Dr. Emílio Mameri.  

  
Projeto de Lei nº 520/2019, de autoria 
do ex-deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que altera a Lei n.º 10.322, de 
30 de dezembro de 2014, que obriga as 
farmácias do  estado que participam do 
Programa Farmácia Popular, do Governo 
Federal, a  afixarem, em suas 
dependências, em local visível, a relação 
dos remédios  contemplados por esse 
programa. Relatoria do deputado 
Luciano Machado.  

 
Projeto de Lei nº 334/2020, de autoria 
do deputado Engenheiro José Esmeraldo, 
que torna obrigatória a prioridade de 
atendimento de serviço de delivery aos 
idosos. Relatoria do deputado Luciano 
Machado.  

 
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
 Não houve no período. 
 
 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

 Não houve no período. 
  
 O SR. SECRETÁRIO – (GABRIEL FRAGA 
MARINHO DA FONSECA) – Devolvo a palavra ao 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Obrigado, Gabriel. 
  Passar à Ordem do Dia, rapidamente, 
para, depois, nós passarmos a palavra para os 
diretores da Cesan, que estão aqui na nossa 
reunião. 
 Dr. Emílio, precisamos deliberar sobre a 
visita de doutor Leandro Barreto dos Santos, 
cirurgião-dentista com especialidade em cirurgia 
e traumatologia bucomaxilofacial, na reunião 
ordinária do dia 21 de junho, terça-feira, às 
nove da manhã, para apresentar o projeto-
piloto Centro de Atendimento Odontológico 
para Pacientes Especiais do SUS. Esse é um 
requerimento meu. Não está escrito aqui, não, 
mas foi requerimento meu.  

Vamos deliberar só mais uma coisa: 
deliberar a visita da senhora Lisley Sophia Nunes 
Dias, presidente da Associação Vitória Down, 
para discorrer sobre o tema: criação de uma lei 
para atender às necessidades de pessoas com 
síndrome de Down no Espírito Santo, com data 
a confirmar. São essas duas deliberações. Eu 
coloco os dois em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o Dr. Emílio? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Favorável. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Eu acompanho. 
Aprovado, portanto. 

Nesse momento então nós vamos passar 
a palavra, estamos recebendo com muita honra, 
muita atenção, com certeza, a presença de 
Renato Randow Junior, ele é gerente do Interior 
Sul da Cesan, e também Delson Destefani, 
gerente do Interior Norte da Cesan. Com a 
palavra o primeiro que vai fazer apresentação.  

Eu quero lembrar que esse requerimento 
foi feito pelo Dr. Emílio Mameri, não é? Não, Dr. 
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Emílio Mameri é sobre perfuração de poços 
artesianos. E depois a Cesan poderá falar 
alguma coisa sobre isso também, não é, Dr. 
Emílio? (Pausa)  

 
O SR. RENATO VON RANDOW JUNIOR – 

Bom dia a todos, meu nome é Renato, 
cumprimento os deputados, Doutor Hércules, 
que é nosso vizinho lá em Itapuã. É um prazer 
estar aqui nesta Casa e uma honra, na realidade 
é uma honra para nós e confesso que é a 
primeira vez que eu venho aqui dentro. Sou 
recente também gerente do Interior Sul da 
Cesan, estou com o nosso colega Delson.  

 
 (São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
As gerências do interior são divididas em 

Norte e Sul, e tem as gerências metropolitanas. 
A minha parte é a Sul. E esse contrato que nós 
vamos falar hoje aqui é o contrato de 
perfuração de poços.  

Vou falar um pouquinho da Cesan. A 
Cesan foi criada em 1967, a companhia está 
presente em cinquenta e três municípios – os 
que estão hachurados em azul –, onde temos 
presença da Cesan. Isso equivale a uma 
porcentagem significativa tanto em área quanto 
em população no estado do Espírito Santo.  

Nós temos aqui um mapa estratégico. A 
Cesan trabalha com esses princípios, com a 
missão de prestar serviço de saneamento de 
qualidade, contribuindo para o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental. 
Essa é a missão da Cesan. Com a visão de 
universalizar os serviços de saneamento até 
2030, comprometida com a excelência em sua 
gestão.  

O novo marco regulatório nacional, a Lei 
14.026/2020, exige a universalização dos 
serviços até 2033. Hoje a Cesan já universalizou 
a água nos municípios onde atua, porém, 
esgoto, a gente vai caminhar para adiantar essa 
meta até 2025, sendo que a meta legal é até 
2033, mas a nossa visão é até 2030. Com os 
valores de comprometimento, confiança, ética, 
qualidade, respeito, responsabilidade e 
segurança. Então, esse aí é o nosso mapa 

estratégico. Otimizar resultado econômico-
financeiro, elevar a satisfação dos clientes, 
ampliar a cobertura e a  adesão dos serviços, 
assegurar a qualidade dos produtos, aperfeiçoar 
processos de gestão, assegurar a execução dos 
empreendimentos e promover a satisfação da 
força de trabalho e a cultura de excelência 
empresarial, porque, sem a força de trabalho, a 
gente com certeza não conseguirá alcançar 
esses objetivos. 
 Como eu falei, a Cesan opera em 
sessenta e seis por cento dos municípios 
capixabas; atende setenta e dois por cento da 
população, sendo que nós já temos 99,6% de 
cobertura de água e setenta e quatro por cento 
de cobertura de esgoto, isso nos municípios 
onde atuamos, com investimentos previstos, 
que vou apresentar em seguida, para a gente 
alcançar esses objetivos. 
 Algumas curiosidades: são doze milhões 
de metros cúbicos de água por mês, seis 
milhões de metros cúbicos de esgoto tratados 
por mês também, com uma população de quase 
dois milhões e quinhentos mil pessoas atendidas 
no abastecimento de água e um milhão e 
seiscentos em coleta e tratamento de esgoto.  
 Evolução dos nossos investimentos dos 
índices de cobertura: a gente vê que, em 2021, a 
gente alcançou setenta e quatro por cento. A 
gente tem avançado bem na questão do esgoto, 
e a nossa meta é chegar aos noventa por cento, 
então, até 2025. 
 Neste quadriênio, 21 a 25, são previstos 
quinhentos milhões de investimentos por ano. 
Nesses cinco anos, na realidade, são 2,5 bilhões 
de investimentos previstos na Cesan. Esses 
investimentos vêm de recursos do Banco 
Mundial, do Banco do Nordeste, do BNDES, 
além de recursos próprios da Cesan. Deputados, 
o lucro que a Cesan recebe ela reinveste nos 
sistemas. Então, é um lucro reinvestido, porque 
nós somos 99,7% estaduais. Somos uma 
economia mista, mas 99,7% são do Estado, 
como acionista majoritário. 
 Agora, vou entrar na questão da locação 
e perfuração de poços, que é o tema principal 
deste dia. Foi elaborado esse contrato para 
execução de obras e serviços relativos à locação 
e perfuração de poços tubulares profundos em 
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diversas localidades da Cesan, no Espírito Santo, 
inclusive, com fornecimento e instalação de 
materiais e equipamentos.  

A gente fala poço tubular profundo. É 
interessante a gente usar esse termo, porque a 
grande maioria dos poços hoje são poços rasos, 
e os poços rasos são muito mais suscetíveis à 
contaminação, e, na crise hídrica, eles secam 
com muito mais rapidez. Nós tivemos, entre 14 
e 16, uma crise hídrica muito severa, onde 
vários poços foram extintos praticamente por 
conta dessa escassez. 
 A previsão, então, desses nossos 
contratos de poços foi atacar as localidades que 
sofreram mais com essa crise. Foram 
contemplados sessenta e dois pontos de 
perfuração de poços, com valor de dez milhões 
quatrocentos e cinquenta e três mil reais, nesse 
período de execução do contrato, que é de 
10/12/2020 até 10/12/2022. 
 O que motivou então? Foi a seca de 14-
16; também trazer segurança hídrica para essas 
localidades, lembrando que essas localidades – 
mais à frente eu vou apresentá-las – são Pró-
Rurais e também são localidades onde a Cesan 
já opera. Eu posso citar o exemplo de Alto Rio 
Possmoser, que é uma localidade nossa em 
Santa Maria de Jetibá, onde nós perfuramos já 
dois poços para trazer a segurança hídrica em 
época de Seca, de verão também, época em que 
o consumo aumenta.   
 Outra questão é com relação à 
economia, porque uma água de um poço 
profundo é muito mais limpa e muito mais fácil 
de ser tratada. Muitas das vezes, nem precisa 
passar por tratamentos físicos, apenas cloração, 
para que a gente garanta a potabilidade 
conforme a legislação. Então, foi uma 
necessidade também operacional nossa. 
 Além de compromissos previstos nos 
planos municipais de saneamento, vários 
municípios contemplaram isso em suas metas 
de plano municipal, a perfuração de poços – e a 
Cesan tem atendido –, sendo que esse contrato 
prevê investimentos de curto prazo e de menor 
valor, para a gente conseguir atender o maior 
número de localidades possível; proteção 
natural dos aquíferos e agentes poluidores; e 

água com qualidade satisfatória, simplificando o 
processo de tratamento, como eu já falei.  

Quais são as etapas desse contrato? Ele 
começa, então, com os estudos hidrogeológicos 
e geofísicos. Esses estudos contemplam o quê? 
Eu não vou chegar e furar um poço em qualquer 
lugar. São necessários estudos hidrogeológicos e 
geofísicos.  

Pesquisando um pouquinho para essa 
apresentação, eu me lembrei da forquilha. 
Vocês já devem ter visto a questão da forquilha, 
daquela madeirinha que muitas pessoas utilizam 
para localizar: Aqui tem água, aqui não tem. A 
gente vê muito isso em desenho animado. Mas 
isso faz sentido. Na realidade, os estudos 
hidrogeológicos e geofísicos servem justamente 
para detectar a presença de água e de minerais 
também em regiões. E a gente consegue isso 
com a Engenharia.  

A segunda etapa, então, é a perfuração 
no poço, após o estudo, definição do melhor 
ponto. Lembrando que o estudo hidrogeológico 
também serve para diminuir os impactos, 
porque eu não posso furar um poço... Outra 
curiosidade é a seguinte: a questão do poço 
artesiano, a gente fala muito poço artesiano, 
mas quando fala artesiano, deputados, é o poço 
que a água jorra. E, em muitos dos nossos 
poços, a água não jorra; a gente faz o furo e aí 
precisa então de um sistema, de um conjunto 
motobomba, uma bomba para recalcar, elevar 
essa água para a superfície. Mas, o artesiano, 
em si, é um termo que é utilizado quando jorra.  

Eu vou citar o exemplo do poço de 
Araguaia. A gente perfurou um poço em 
Araguaia, recentemente, já estamos em fase de 
conclusão, que um poço somente jorrou 
dezesseis litros por segundo. Dezesseis litros por 
segundo, para vocês terem ideia, dá para 
abastecer um município como Santa Leopoldina, 
por exemplo. Um poço, apenas! Vários 
municípios do interior conseguiriam ser 
abastecidos com apenas um poço.  

Então, a segunda etapa é a perfuração, 
onde são determinados em seguida os testes de 
vazão. Os testes de vazão, por quê? Eu não 
posso retirar, indiscriminadamente, a vazão que 
eu quiser de um poço. Isso pode prejudicar o 
lençol freático, isso pode criar um dano 
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ambiental. Por isso são necessários os estudos 
hidrogeológicos contemplados nesse contrato.  

Em seguida, após a perfuração, os testes 
de vazão, são dimensionadas as bombas, os 
conjuntos motobombas, a instalação 
eletromecânica, que a gente chama de 
eletromecânica. Envolve a parte de bomba, a 
parte de painel elétrico, sendo que, se a 
localidade for um Pró-Rural, a operação e a 
gestão de energia serão por conta do município. 
Se for da Cesan, será por conta da Cesan.  

E, finalmente, com a urbanização, que é 
o cercamento em volta do poço, uma calçada no 
entorno, uma proteção. Isso é contemplado no 
nosso contrato.  

Aí um mapa com uns pontinhos azuis 
mapeando os pontos onde foram previstas as 
comunidades e os pontos onde os poços foram 
previstos.  

Um resumo dos sessenta e dois pontos, 
inicialmente previstos. Quero destacar que 
alguns desses pontos previstos, mesmo após os 
estudos hidrogeológicos e geofísicos, os poços 
foram perfurados. Em alguns deles nós não 
tivemos vazão suficiente, não tivemos 
viabilidade técnica, porém, não paramos aí. 
Furamos, em seguida passamos para o próximo. 
E, no meio desse caminho, no meio desse 
projeto, algumas outras localidades também 
foram contempladas. 

Aqui a gente vê uma ordem de execução, 
juntamente com município, a localidade e se é 
uma operação Pró-Rural ou operação Cesan.  

Nesse resumo, então, do contrato, foram 
atualizadas as localidades, com estudos 
hidrogeológicos já realizados. Todos esses 
pontos já foram realizados. Esse cenário aqui, 
onde nós já temos os estudos realizados e agora 
a gente está na fase de execução dos furos dos 
poços. 

A gente tem também uma agenda de 
execução de novos estudos hidrogeológicos em 
andamento, porque esse contrato ainda está 
vigente e com estudos ainda em andamento. E 
os poços onde nós já temos os poços 
perfurados. Já são quarenta e três poços 
perfurados atualizados na semana passada. A 
empresa continua ainda em execução, conforme 
eu falei aquelas etapas, ela vai seguindo, 

fazendo estudos hidrogeológicos, fazendo os 
furos e concluindo a urbanização. Aqui, onde 
nós já temos poços perfurados. 

E esses são onde nós já concluímos. 
Entregamos já com a urbanização, até o 
momento, prontos para operação e interligação 
no sistema atual da companhia. 

Esse é um cronograma que nós 
apresentamos também as próximas etapas, 
atualizadas também na semana passada. Por 
exemplo, Alto Caldeirão; Araguaia; tem um 
segundo posto previsto na localidade próxima, 
que se chama Araguaia 2 e, em seguida, Várzea 
Alegre, Garrafão. 

Umas fotos ilustrando o nosso trabalho. 
Aqui um poço já concluído, um teste de vazão. 
Então, chega um caminhão todo adaptado para 
execução do furo. São introduzidos tubos com 
filtros, inclusive para permitir a introdução da 
bomba e não assoreamento do poço.  

Eu tive a curiosidade de ver um ponto 
onde um poço foi assoreado. Não do nosso 
contrato, mas de uma localidade. Quando feito 
de forma sem os estudos corretos, você corre o 
risco de fazer o furo e aquele furo cair e gerar 
um dano maior, gerar um buraco enorme. 
Então, são introduzidos os tubos, além disso, de 
acordo com a sondagem, para garantir a 
estabilidade do poço. 

Mais algumas fotos: Lajinha de Pancas; 
sede de Muqui, já com o poço pronto; Várzea 
Alegre. 

Eu queria agradecer, mais uma vez, a 
oportunidade. É um prazer estar aqui nesta 
manhã, desejando a todos uma ótima sessão e 
nos colocar à disposição para perguntas ou 
maiores informações. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Renato, parabéns 
pela apresentação e ao Dr. Emílio também, que 
é o autor do requerimento, parabéns! 

Antes de passar a palavra para o Dr. 
Emílio, pergunto ao Delson se quer fazer alguma 
complementação. 

 

O SR. DELSON DESTEFANI – A 
apresentação do Renato foi bem ilustrativa e a 
gente está à disposição aqui para fazer alguns 
comentários. 
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Na realidade, um comentário específico. 
O Espírito Santo não tem um histórico muito 
favorável para água subterrânea. Em todos os 
estudos hidrogeológicos do estado, ele não tem 

uma condição muito favorável para alguns 
estudos e altas vazões de água. 

Então, as nossas vazões não são altas, 
mas também nos atende para a necessidade 
que precisamos. Então, na realidade, os poços, 

hoje, têm uma profundidade média em torno 
de noventa, cem, oitenta metros, não passam 
disso. Então, a quantidade de água é 
suficiente para essas localidades que 
precisamos de baixas vazões para o 
atendimento, e esse contrato nos atende 
perfeitamente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Obrigado, Delson! 
Vou passar a palavra para o Dr. Emílio, 

que foi o autor desse requerimento. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Bom dia a todos! 
Quero saudar aqui o Carlos Ajur, 

coordenador do Núcleo Otacílio Coser; o 
Delson, gerente do interior Norte da Cesan; o 
Renato, gerente do interior Sul da Cesan; todas 
as pessoas que estão conosco aqui, que já fazem 
parte da equipe, os procuradores, os taquígrafos 
e todos os trabalhadores que estão conosco.  
 Essa minha solicitação foi para que nós 
pudéssemos avançar um pouco no 
entendimento sobre poços artesianos, que, na 
verdade, são muito importantes em 
determinados momentos de carência hídrica. E 
as populações ficam à mercê da precipitação, e 
muitas vezes elas não acontecem a contento. 
 Entendo também sobre a importância 
dos estudos geológicos, mas eu quero dizer para 
vocês que eu tenho um sítio e eu contratei um 
estudo geológico, mas o que funcionou mesmo 
foi a forquilha de goiaba. Na forquilha de 
goiaba, o cara foi lá e viu onde tinha água. 
Agora, é poço subartesiano, porque, para ser 
artesiano e jorrar, tem que ultrapassar as 
rochas. Se você consegue água antes de 
ultrapassar as rochas, não é considerado um 

poço artesiano, porque ele não tem essa 
pressão.  
 Para quem precisa de pouca água, às 
vezes, um poço subartesiano pode atender às 
necessidades de uma propriedade, de um sítio; 
mas, para abastecer cidades, nós necessitamos 
de uma vazão maior. E aí é preciso perfurar com 
mais tecnologia, para que realmente se tenha 
uma água mais limpa, de mais fácil tratamento e 
que possa atender as populações. 
 Dessa relação de poços artesianos feitos, 
as indicações dos poços que foram feitos em 
São José do Calçado são da minha autoria. E eu 
fui lá – eu não sou funcionário da Cesan, mas eu 
gosto de ver as coisas – para ver como que 
funcionava. E realmente é um sucesso! Não tive 
a oportunidade de ver em outros locais.  
 Eu acho que tem situações em que a 
Cesan não consegue – nas áreas da Cesan, 
naturalmente tem áreas que não são da Cesan – 
dar uma resposta, em função da precariedade 
mesmo de mananciais hídricos. E ela vai precisar 
fazer alguma coisa. Eu acho que esses poços são 
uma saída, e tem sido feito. Gostaria que fosse 
feito em maior velocidade. Aqui eu deixo uma 
crítica à Cesan, porque infelizmente é muito 
moroso esse processo, e as pessoas que 
necessitam de água não podem esperar.  
 E a gente tem observado muitas 
comunidades em que há uma carência, não têm 
o tratamento perfeito, não têm uma alternativa. 
Eu tenho um contato muito grande com a Cesan 
e valorizo muito nossa empresa capixaba. Presta 
um serviço muito importante para a 
comunidade, mas acho que nós precisamos 
avançar e avançar muito com relação à água de 
qualidade para a população.  

Tem situações aí, localidades, que não 
passam das duzentas famílias, que não têm 
aquele trabalho que é feito diretamente pela 
Cesan. É uma coisa que é bom que a gente 
esclareça isso também para a população, que, 
dependendo da quantidade de famílias, a Cesan 
não leva extensão, ela tem que buscar outro 
caminho, outra alternativa, que não é viável, 
mas nós entendemos que essas populações 
precisam ser amparadas. E aí eu acho que existe 
morosidade. Nós precisamos avançar um pouco 
mais com relação a isso. 
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 Eu tenho até, no município de Rio Novo 
do Sul – Renato, você que é do Sul –, uma 
comunidade chamada Capim Angola, que tem 
um quantitativo significante de famílias, que 
moram ali, e a captação da água – em que 
gastaram dinheiro, isso no passado, não tem 
nada a ver com a gestão atual, tem muito 
tempo... Fizeram uma estrutura para captar 
água de uma nascente, que vem da montanha. 
Aquilo nunca funcionou! Está lá o esqueleto, 
para poder fazer o tratamento e distribuir para a 
comunidade, por gravidade.  
 E hoje, praticamente, a água que 
abastece essa comunidade é uma água que não 
tem tratamento nenhum. Como também o 
próprio serviço de esgoto, de esgotamento: tem 
que ter um riacho, existir uma captação para 
fazer um tratamento e devolver ao riacho o 
produto já esterilizado, tratado, de uma 
maneira, assim, não total, mas que garanta uma 
situação melhor para o meio ambiente, para as 
famílias, para quem convive com aquela região. 
E as bombas estão todas quebradas, não tem 
bomba funcionando. Do jeito que chega ali, já 
sai para o rio – que é um riacho, na verdade não 
é um rio muito grande –, e a poluição é total. 
 Agradecer a presença de vocês, explicar; 
mas deixar aqui gravado essa minha posição: 
que nós precisamos agilizar esse processo. Eu já 
falei com o nosso presidente, não dá para ficar 
levando dois anos para abrir vinte poços. Nós 
temos que fazer isso de uma maneira bastante 
efetiva, que a população necessita.  
 Outra coisa que eu queria aproveitar a 
oportunidade, não é bem sobre poços, mas é 
sobre esses dados que foram colocados, aqui, 
que a Cesan já universalizou o serviço de água. E 
nós temos 99,9%. Nós temos que entender qual 
o critério que se usa para isso. Porque tem 
muitas comunidades, muitos locais que a Cesan 
detém o poder na cidade, de usufruir da entrega 
de água e esgoto e, também, de entregar isso 
com qualidade. Tem municípios que são 
deficitários e tudo, a gente sabe disso. Mas eu 
não vejo esse número de 99,9. Talvez seja o 
critério de utilizar só cidades, não usar 
comunidades. Então, é importante, na hora que 
for colocar um dado desse, a gente mostrar à 
população, porque as pessoas estão vivendo nas 

comunidades, elas enxergam que não tem esse 
tratamento nessas comunidades.  

É muito difícil, e eu não confio naquele 
número, a não ser que tenham critérios aí bem 
estabelecidos, que: Eu vou isolar esse dado, eu 
vou isolar esse dado, eu vou isolar esse dado, aí 
eu pego só o núcleo das cidades. Naturalmente, 
nos locais que a Cesan está, nessas cidades, eu 
acredito até que nós possamos chegar a esse 
número.  
 Outra coisa que se falou ali foi o esgoto, 
o tratamento de esgoto, setenta e quatro por 
cento do esgoto tratado. Isso não é real. 
Também temos que considerar.  
 Eu estive lá em Santa Teresa, agora, há 
poucos dias, eu vou muito a Santa Teresa. Tem 
um rio lá, que passa dentro do Museu dos 
Colibris, que é um rio totalmente poluído, 
dentro da cidade, um local de turismo, um local 
de pesquisa, de manutenção da nossa natureza, 
e a gente percebe um rio todo poluído, dentro 
da cidade, passando dentro do museu. 
 Então, isso é só um exemplo, eu tenho 
inúmeros. 

Eu sei que vários contratos foram 
fechados agora. Vocês estão considerando o 
tratamento de setenta e quatro por cento 
naqueles municípios que já estão aí, para 
começar as obras? É uma pergunta que eu 
deixo, porque eu estive em Jerônimo Monteiro, 
em Atílio Vivácqua, contrato foi assinado 
recentemente. Rio Novo do Sul, contrato 
assinado, agora, recentemente para se fazer 
uma licitação. Já estão contando com esses 
municípios todos nesses setenta e quatro por 
cento? Porque eu não enxergo setenta e quatro 
por cento, a não ser que a amostra retirada da 
Cesan para fazer a análise e encontrar esse dado 
seja uma amostra viciada. Porque não é isso que 
a gente vê nas cidades, no interior 
principalmente. 
 E, aqui, também, em algumas cidades 
maiores, em periferias. Nós temos um trabalho 
bem feito na cidade, vamos imaginar assim, na 
cidade quase inteira, mas nós temos situações 
de periferia que essas redes de tratamento de 
esgoto ainda não chegaram, e, muitas vezes, 
não estão ligadas, que é outro problema, você 
ter a rede, mas a população não ligar.  
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Então, eu acho que nós estamos um 
pouco distantes desses setenta e quatro por 
cento que foi colocado.  
 Então, eu gostaria que, se fosse possível, 
vocês esclarecessem isso para a população que 
está nos assistindo. Esta sessão é ao vivo, para 
toda a população, porque são números que 
precisam ser mais bem esclarecidos.   
 Então, a minha participação é essa. Eu 

quero agradecer muito a presença de vocês. 
Nós temos que, cada vez mais, fortalecer a 
nossa Cesan, porque nós precisamos, sim, ser 
uma referência. O Espírito Santo é um estado 
pequeno, nós podemos partir na frente, ser 
uma referência para outros estados da União.  

Muito obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Muito bem, Dr. 
Emílio. 
 Renato ou Delson, querem responder 
aos questionamentos de Dr. Emílio? 

 
 O SR. RENATO VON RANDOW JUNIOR – 

Então, dá para ver que o Dr. Emílio conhece 
bem o Sul. Conhece bem os municípios lá. 
Você está certo doutor, isso contempla a área 
urbana onde a Cesan atua. São dados de área 
urbana, e o índice de cobertura, na realidade, 
ele não reflete o índice de coleta de cem por 
cento. Porque tem muitas ruas onde nós temos 
a cobertura, mas não há a interligação do 
cliente na rede. Isso acontece muito.  

Inclusive em Santa Teresa, nesse ponto 
que o senhor comentou – eu moro em Santa 
Teresa atualmente, também –, é um fato que 
acontece. Nós já temos planos e temos 
conversado com o prefeito, Kleber, sobre essa 
questão. Porque a gente precisa de um trabalho 
conjunto com as prefeituras. Não adianta a 
Cesan investir, construir redes, construir 
estações elevatórias, construir estações de 
tratamento, e, no final, o cliente não interligar. É 
um trabalho muito forte.  

E quando a gente fala daqueles números 
também, ainda não estão contemplados os 
novos municípios em que serão feitos os 
investimentos. Para a gente alcançar os noventa 

por cento até 2030, a gente tem feito esses 
investimentos, para contemplar todos esses 
municípios.  

Anotei aqui: Capim-Angola. É uma 
comunidade para a qual nós vamos dar uma 
atenção especial, também. E lembrando que os 
pró-rurais, essas comunidades com menos de 
duzentas casas, como o senhor comentou, a 
operação cabe, ainda, às prefeituras também, 
aos municípios.  

Para a Cesan assumir, ela precisa da 
concessão naquele local. E, aí, o município 
define se isso vai entrar no Plano Municipal de 
Saneamento, e a Cesan assumir aquele sistema.  

Nós temos planos de assumir vários 
sistemas desse tipo. Mas, também, há 
comunidades, aí eu queria até deixar esse alerta 
aqui e pedir esse apoio, há comunidades que, 
hoje, não querem que a Cesan vá, porque não 
querem pagar. Não querem pagar a tarifa. Estão 
acostumados àquela tarifa muito baixa ou, às 
vezes, nem pagar pelo serviço. E a opção, muitas 
vezes, é a comunidade... Nós, antes de 
assumirmos, a gente vai à comunidade, a gente 
faz uma pesquisa de interesse, e nós temos 
exemplos de que a comunidade não quer, 
prefere continuar do jeito que está.  

Não sei se o Delson quer comentar 
alguma coisa.  

 
O SR. DELSON DESTEFANI – Neste 

contexto, que o Renato colocou a situação 
desses municípios, nessas comunidades a 
legislação, o marco do saneamento, a agência 
reguladora nos obriga a fazer uma avaliação 
técnica e econômica, de viabilidade técnica e 
econômica, para que a Cesan aporte esse 
sistema para dentro da sua gestão principal. E 
essas comunidades, às vezes, não têm essa 
quantidade de casas, de clientes, suficiente para 
ter uma biblioteca econômica. E, aí, essas 
comunidades ficam nesse sistema chamado de 
pró-rural, que é um sistema compartilhado, a 
comunidade tem a parte dela, de gestão; o 
município tem a parte dele, de gestão; e a Cesan 
contribui com algumas coisas.  

Então, assim, hoje está em andamento 
um contrato, que chamamos de pró-rural, para 
fazer reformas e melhorias de várias 
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localidades, em torno de cem localidades, que 
tem até o aporte do Governo do Estado, para 
que a gente faça essas melhorias, realmente. E 
essas melhorias são necessárias. Tem muitas 
comunidades aí, do interior do estado, que, 
realmente, são precárias mesmo. A maioria das 
vezes, elas consomem, e bebem água, talvez, 
quase que bruta do seu interior. Mas muitos 
pró-rurais desses foram dinheiros investidos, 
bastante, no passado. E essas questões de 
compartilhamento de gestão meio que se 
perderam ao longo do espaço e do tempo, e 
essas comunidades ficaram com sistemas bem 
obsoletos, e, às vezes, quase que inexistentes, 
em alguns casos.  

A opção por utilizar poço artesiano é 
uma opção muito mais barata de gestão, de 
preço e de valores de tratamento, do que o 
sistema convencional. Enquanto a gente está 
tratando de um sistema de poços, cem, cento e 
poucos mil reais para fazer a perfuração de um 
poço, nós temos que fazer uma estação de 
tratamento de um rio, por exemplo, que, às 
vezes, nem tem esse rio, e a gente gastaria um 
milhão, dois milhões, às vezes, para se fazer um 
sistema e uma estação de tratamento para uma 
comunidade de pequeno porte. E essa gestão, 
de uma estação de tratamento convencional, 
demanda uma gestão mais técnica, de mais 
aporte financeiro.  

Então, às vezes, a questão da utilização 
do poço artesiano ela é muito mais viável, 
tecnicamente, para aquelas comunidades. 
Então, esse assunto eu concordo, deputado, ele 
tem que ser avançado mesmo. E nós temos aí, 
deve ter umas trezentas comunidades ou mais 
no interior do estado, até em municípios que a 
Cesan não tem a sua concessão na sede e, 
realmente, necessitam dessas intervenções aí. 
Precisa, realmente, a gente avançar nessa 
situação, porque realmente ela está precária em 
algumas localidades aí; ela está sofrendo.  

E eu absorvo a sua crítica relacionada ao 
contrato de poços. A gente está assumindo a 
gestão da gerência tanto eu quanto o Renato, 
agora. Foi feita uma reestruturação da Cesan. A 
gente assumiu tem quinze dias. Então a gente 
vai avaliar essa questão do andamento do 
contrato de poços.  

E eu absorvo a sua crítica. A gente 
precisa, realmente, avançar, porque a gente 
precisa de mais celeridade nessa questão de 
colocar água na torneira da casa do cidadão, 
porque ele, realmente, não pode esperar. Não 
adianta ficar dois, três anos aguardando uma 
água, ou em quantidade, às vezes, em qualidade 
necessária para sua sobrevivência. Então eu 
absorvo essa crítica. A gente vai avançar nesse 
assunto.  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
quero lembrar a todos que estão nos assistindo 
que nós estamos falando da Cesan. Porque tem 
um quantitativo de municípios ainda 
significativo que tem a Cedae, que esse índice é 
muito menor. E eu tenho minhas dúvidas se elas 
vão conseguir, realmente, atingir a meta que 
está sendo estipulada para 2033.  

Tem municípios aí que tem vinte, trinta 
por cento de esgoto tratado e, mesmo assim, 
numa situação muito crítica. Existiu essa 
possibilidade de adesão, passando para a Cesan, 
para que a Cesan possa explorar; naturalmente, 
avançar no saneamento básico de uma maneira 
geral. Mas existem ainda muitos municípios que 
estão em situação muito pior que os municípios 
em que a Cesan está trabalhando.  

Muito obrigado! 
 

O SR. DELSON DESTEFANI – 
Complementando ainda, tem municípios que a 
Cesan tinha, tem, na realidade, a concessão que 
alguns contratos ainda em alguns municípios 
não foram renovados. Passou o prazo, a gente 
está no limbo da legislação de alguns 
municípios, tanto do Norte quanto do Sul, da 
assinatura desse contrato de programa 
relacionado ao novo marco do saneamento.  

Então, ainda tem alguns municípios que, 
apesar da Cesan, ela continua dando assistência, 
operação, nesse município. Mas ela fica numa 
situação desconfortável na legislação para fazer 
alguns investimentos de melhoria naquele 
sistema, porque esse contrato está meio, ele 
está, assim, não está vigente. Então, a gente 
tem ainda essa questão a ser resolvida, ainda 
dentro do contrato de programa.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Muito bem, Delson!  
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Passo a palavra para o deputado Luciano 
Machado.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

Doutor Hércules, Dr. Emílio, Doutor Hércules 
sempre pauta. Acho que é a comissão que mais 
trabalha e que mais atua; Doutor Hércules é o 
primeiro a chegar e o último a sair, aqui, na 
Assembleia, que preside esta comissão com 
tanta disposição, com debates importantes.  

E essa proposta do Dr. Emílio Mameri é 
muito convergente com os interesses da saúde 
pública, e que tem tudo a ver com esta 
Comissão de Saúde. Então, parabéns, Dr. Emílio, 
por trazer essa pauta! O saneamento de água e 
esgoto vem ao encontro com a qualidade de 
vida das pessoas, realmente.  

Eu sou do município de Guaçuí, fui 
prefeito lá. E, lá, como é autônomo, o serviço é 
autônomo, é o Saae, e a gente ficou observando 
que, assim como a Previdência, alguns 
municípios optaram pela previdência própria, e 
muitos deles estão em situação muito difícil 
hoje. A maioria que optou por previdência 
própria. Parece que não tem nada a ver, mas é 
um comparativo, onde tem Cesan, a expectativa 
de ter esgoto tratado é muito maior. E é uma 
questão muito preocupante. Pelo fato da Cesan 
ser um órgão do Governo, isso fica mais 
pautado na mente do poder público do Estado 
de resolver as questões pertinentes à Cesan, e 
os outros municípios ficam um tanto que 
alijados do processo.   

Claro que não é uma pergunta, e vocês 
não darão essa resposta. Essa resposta vem 
realmente do Governo do Estado. Mas eu me 
preocupo com isso. Mas eu vejo que a Cesan 
nessa questão das perfurações de poços, parece 
que ela – não sei qual o critério adotado, mas, 
além de atender os municípios onde a sede é 
abrangida pela Cesan parece que pelo social 
consegue atender alguns municípios também 
que a Cesan não está presente operando no 
município, na sede. Isso confere, que eu acho 
que eu vi alguns projetos já sendo executados 
assim, não sei se com algum recurso que o 
Governo aportou para a Cesan operar ou se a 
própria Cesan pela sua também função social 
tem essa autonomia, esse poder para isso; e se 

tem é muito bom e qual o critério para que os 
municípios, como eu disse, que não são 
autônomos e não tem condição de fazer com a 
sua própria autarquia, como eles podem se 
candidatar a ter essas operações também em 
seus municípios.  
 

O SR. DELSON DESTEFANI – Essas 
comunidades rurais elas não são, elas são dos 
municípios, onde a Cesan tem a concessão. Ela 
não tem municípios ou comunidades fora da 
concessão da Cesan por uma questão de 
legislação. Mas, assim, hoje tem várias 
comunidades que a Cesan opera, o município 
tem o contrato de concessão que ela é 
considerada esse sistema de pró-rural, ela não 
está na concessão.  

E esse aporte que a Cesan está fazendo 
via Governo do Estado é para fazer a melhoria 
nessas comunidades onde a Cesan tem a 
concessão.  

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – É 
descartada a possibilidade realmente onde não 
tem operação da Cesan na sede. Entendi! 

 
O SR. DELSON DESTEFANI – Isso, 

inclusive esses municípios que hoje eu não 
tenho o contrato de programa assinado, alguns 
do Norte, essas localidades, inclusive, eu não 
posso fazer nesse momento algum investimento 
nesses municípios porque eu não tenho 
contrato de concessão.  

Então, hoje essas localidades previstas 
nesse contrato de perfuração de poço e um 
segundo contrato que tem melhorias em torno 
de trinta e cinco milhões, que é outro contrato 
para fazer essas melhorias dos sistemas, os pró-
rurais, que hoje nós estamos fazendo na parte 
de diagnóstico e já vamos iniciar a obra agora 
em julho; em algumas comunidades já iniciamos 
a obra agora em julho. Mas só dos municípios 
onde hoje a Cesan tem a concessão do 
município. Não estão contempladas fora dessa 
concessão porque geraria outra alternativa, 
mesmo que social, mas talvez federal, estadual 
nesse contexto aí.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

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

Nós ouvimos agora o deputado Luciano 
Machado, que entende muito bem essa questão 
do município, foi prefeito de Guaçuí, só que 
agora o ano que vem ele quer deixar a gente e ir 
para Brasília como deputado federal. Dr. Emílio 
vai permanecer aqui por mais quatro anos.  

Eu quero primeiro parabenizar a vocês 
pela apresentação. Segundo, fazer alguma 
sugestão e algumas críticas, porque dia 22 de 
março é o Dia Mundial da Água e a gente fazia 
todo ano a Descida do Rio Jucu. Eu estou 
sempre na Barra do Jucu e, inclusive, daqui a 
pouco estarei lá.  

Nessa descida a gente via duas coisas 
realmente agressivas ao Rio Jucu e com muita 
dificuldade o tratamento da água. Primeiro o 
esgoto - tem curral, chiqueiro e casa jogando 
esgoto para dentro do rio in natura. Segundo, a 
falta de mata ciliar, que é lei. É lei e ninguém faz 
essa lei ser cumprida. Você tem que deixar, 
destinar a margem do rio, de um lado e do 
outro para fazer o reflorestamento e você 
proteger o rio. Não tem! Falta educação da 
população para fazer isso. E essa crítica que eu 
faço à Cesan porque falta esse trabalho na 
comunicação da Cesan e o Governo também. 
Infelizmente o próprio Governo do Estado está 
muito fraco com relação ao que o Governo tem 
feito.  

O Governo tem feito muita coisa 
especialmente na área de saúde, que nós somos 
médicos, tem feito muita coisa, mas o Governo 
não está tendo capacidade de mostrar isso. Não 
está tendo mesmo porque a liderança do 
Governo na Assembleia não fala nada sobre 
isso. Eu não vejo defender o Governo. Os 
partidários do partido do governador também, e 
o Dr. Emílio sabe disso, não ficam para 
responder os questionamentos que são feitos. 
Então, na verdade, eu quero fazer essa crítica 
com relação à falta de educação que compete 
ao Governo do Estado e à Cesan, principalmente 
ao Governo, o maior acionista da Cesan, deveria 
ter essa preocupação. 
 Quando o Carlinhos Borboleta ainda era 
prefeito de Domingo Martins, eu fui à primeira 
nascente do Rio Jucu, em São Paulinho do 

Aracê, atrás da Pedra do Lagarto, e lá nós 
tomamos água. Naquele tempo a gente fazia na 
roça, com uma folha de inhame e fazia-se uma 
caneca e tomava água. Tomei essa água lá para 
mostrar que eu quero ver quem toma água lá na 
boca da barra, onde chega o Rio Jucu e 
desemboca, porque é tomar um copo e morrer 
na hora porque, e eu vou ter que falar, vocês 
vão me desculpar, mas eu tenho que falar esse 
termo tão pejorativo, é merda mesmo que 
chega lá. Sabe? Porque, infelizmente, é isso. 
Essa água, para tratar essa água, até a água 
barrenta que vem lá de cima, para a Cesan 
tratar isso aí gasta muita coisa e muito produto 
químico também. 

Eu tenho poço artesiano de cem metros 
de profundidade e com um orifício de cem 
milímetros só, e tem a bomba caneta que vai lá. 
Essa água que chega lá, qualquer torneira você 
abre - eu mandei analisar, naturalmente -, mas 
você não precisa nem tratar essa água, não 
precisa botar cloro, não bota nada. Deveria ter 
flúor, infelizmente a gente não tem, mas a 
Cesan tem. Uma das condições, Dr. Emílio, que 
eu aconselho as pessoas a tomarem a água da 
Cesan filtrada é por causa do flúor, porque é 
bom para a criança e para o adulto também, e 
para o idoso.  

Outra crítica, eu conheço ali e eu, certa 
vez, aluguei um helicóptero por quarenta 
minutos de voo, e eu paguei do meu bolso, não 
foi nada da Assembleia, e aquele helicóptero 
que caiu lá com Octávio Schneider, só que caiu 
depois, graças a Deus. É uma pena, o meu amigo 
Schneider foi embora, mas aí aquele helicóptero 
azul, eu o aluguei e nós filmamos. Eu levei aqui 
o Alexandre, cinegrafista aqui da nossa TV 
Assembleia. Aliás, o serviço mais eficiente que 
nós temos aqui é a TV Assembleia, que leva a 
nossa imagem para o estado inteiro com uma 
qualidade muito boa. Parabéns à TV Assembleia. 

Então, o Alexandre filmou e eu 
fotografei. Fomos eu, o Alexandre, o Eduardo 
Pignaton e o piloto Octávio, e nós sobrevoamos 
toda essa região, principalmente a Região 5, que 
é que mais sofre com as cheias do Rio Jucu. Lá, 
em Caçaroca, onde faz a captação, ali, Delson e 
Renato, a Cesan fez o seguinte: o rio estava 
muito seco e pegaram no leito do rio e fizeram 
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uma barragem de saco de areia para poder a 
água, naturalmente, chegar e fazer a captação. 
Do lado esquerdo, você olhando para o mar, do 
lado esquerdo, tem o dique estrada. Pouca 
gente conhece o que é o dique estrada.  

Em 1960, por aí, eu não era nem nascido 
ainda, houve uma enchente muito grande - eu 
não sei por que vocês estão rindo – uma 
enchente muito grande em Vila Velha, do Rio 
Jucu, e a água foi parar na Praça Duque de 
Caxias. Viu, Emílio? A água foi na Praça Duque 
de Caxias. Daí fizeram o dique estrada. Esse 
dique é estrada porque a gente passa por essa 
estrada, passa na porta da captação de água e 
tratamento e, depois, ali já é Cariacica. 

Então, o que acontece? Do lado 
esquerdo, Renato, tem o dique estrada, então 
barra a água e não vai para lá. Do lado direito, 
não tem nada. Então, o rio enche e joga a água 
toda para Itapuera da Barra, para a Região 5, 
Terra Vermelha, Jabaeté, enfim, aquela região 
toda fica inundada.  

Então, é preciso que a Cesan olhe isso e 
eu tenho falado reiteradas vezes essa questão 
desses sacos que estão ali. Teria que colocar 
também do lado direito, naturalmente olhando 
para o mar, porque você poderia desviar a água 
toda para o lado esquerdo e que não iria causar 
nenhum problema de enchente, de alagamento 
nessa região, ali também no Rico Caipira, que é 
tudo cheio.  

Existe uma crítica também muito grande 
com relação à barragem. Tinha uma barragem 
que não sei como é que está o andamento dela, 
mas você que é do Sul principalmente, Renato, 
ali na Barragem dos Imigrantes. Isso ia resolver 
o problema de seca, de crise de água na Grande 
Vitória por muitos e muitos anos. Eu gostaria de 
saber como é que está a construção, o 
segmento dessa Barragem dos Imigrantes. 

Eu acho que eu já falei mais ou menos. 
Só a diferença, o pessoal não liga o esgoto 
porque também não existe uma política mais 
incisiva de mostrar que em países que não têm 
tratamento de esgoto existe mais doença. 
Então, isso é saúde também. Saneamento é 
saúde.  

São os questionamentos que eu gostaria 
de fazer. Depois eu quero passar a palavra para 

Carlos Ajur para falar mais ou menos alguma 
coisa sobre o assunto, e também falar sobre o 
núcleo, o trabalho que ele tem feito no Núcleo 
Otacílio Coser. 

Aguardo a resposta dos dois. 
 
O SR. DELSON DESTEFANI – Primeiro 

relacionado à questão do Jucu, o senhor 
conhece muito bem essa questão do Jucu. 
Realmente, essa questão das margens do rio 
realmente ela é precária. O Jucu ainda é melhor 
para algumas coisas em determinada etapa do 
rio. A gente considera ainda a Região de 
Domingos Martins, aquela Região de Marechal, 
ainda tem uma certa vegetação ainda que 
contribui um pouco com esse assoreamento. 
Esse assoreamento, realmente, do rio, que a 
água chega barrenta, é um assoreamento que 
vem de morro já tirada a vegetação e, 
realmente, compromete a questão do 
abastecimento. Realmente, precisa ser feito 
esse trabalho de melhorar essas questões de 
estudo ambiental relacionado às questões dos 
rios. Não só o Jucu. O Santa Maria também sofre 
muito com isso, apesar de ter as barragens lá de 
Rio Bonito, que contribui para o seu 
armazenamento e o equilíbrio de vazão do rio. 
Mas, mesmo assim, tem muita questão na parte 
de agricultura da região. Não que não seja 
necessária a agricultura, a Região de Santa 
Maria, mas a gente precisa, realmente, tratar 
esse assunto numa educação ambiental 
realmente. Acho que a Cesan pode se envolver 
melhor nesse assunto.  

Relacionado ao esgoto também, vai 
melhorar um pouquinho na Barra, porque esse 
contrato do Banco Mundial vai contribuir 
bastante para o esgotamento da Grande Terra 
Vermelha, que deve estar prestes a iniciar, 
agora em agosto acredito que já iniciam as 
obras. Então, vai melhorar muito a retirada 
desse esgoto para melhorar o ambiente da 
Barra. Então, algumas questões desse Bird, 
Águas e da Paisagem, têm investido um 
investimento significativo na melhoria do 
sistema de esgotamento sanitário, tanto no 
interior como na Metropolitana. Cariacica vai 
dar uma melhorada significativa nesse número 
de esgoto que o deputado comentou, Grande 
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Terra Vermelha também vai ter um grande 
número, significativo, de sistema de 
esgotamento sanitário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Ponta da Fruta 
também. 

 
O SR. DELSON DESTEFANI – Ponta da 

Fruta também reiniciou o contrato que estava 
parado. Então, aquela Região 5 de Vila Velha eu 
acho que vai dar um aporte significativo no 
sistema de esgotamento, praticamente vai sanar 
aquela Região 5 toda, Grande Terra Vermelha, 
Ponta da Fruta, Balneário Ponta da Fruta com 
esse contrato do Banco Mundial 

Tem a questão também do sistema de 
esgotamento do interior, na Região do Caparaó 
também, que tem alguns contratos já finalizados 
de sistema esgotamento, tem outros que foram 
finalizados, mas também estão agora em 
andamento alguns contratos. A Região de Santa 
Maria também vai melhorar, com Santa Maria 
de Jetibá, Santa Leopoldina. Então, a gente vai 
conseguir dar um aporte significativo no sistema 
de esgotamento sanitário.  

E a questão da educação, da interligação, 
isso é importante. Eu acho que a gente tem que 
tratar mais esse assunto, que às vezes é 
investido, como o Renato comentou, alguns 
milhões de reais no sistema de tratamento, de 
estações e redes, e às vezes na hora de 
interligar as pessoas não interligam por, às 
vezes, não querer pagar tarifa, às vezes por falta 
de aporte financeiro para interligar na rede, que 
já é um diferencial do contrato do Banco 
Mundial. Esse contrato no Banco Mundial já 
paga a ligação do cliente, ele vai lá na casa do 
cliente, no banheiro da casa do cliente no 
banheiro da casa do cliente, faz toda a ligação 
dele, leva à rede, e o cliente, o morador, não 
gasta um centavo com isso. Então, é tudo 
aportado pelo financiamento do banco, que, às 
vezes, nos outros contratos da Cesan não tem 
isso. Ela faz a rede e precisa melhorar nesses 
contratos, e coloca uma caixinha de ligação na 
calçada e aguarda o morador interligar.  
 Às vezes, não necessariamente ele tem 
esse aporte financeiro para fazer uma ligação do 

seu do seu aparelho sanitário até a rede. Então, 
esse contrato do Banco Mundial tem essa 
vantagem e é muito significativa essa vantagem 
de fazer essa melhoria desse esgoto.  
 A gente vai ter aí, acho que em breve, 
cinco anos de sistema, esses aportes 
significativos do sistema de esgotamento 
sanitário.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Só em Vila Velha, o 
Governo do Estado está fazendo tratamento, 
quase quinhentos milhões. Vila Velha inteira. É 
preciso noticiar isso também, não é, Dr. Emílio? 
O pessoal do Governo noticiar. O governador 
está investindo um bilhão e meio, este ano, em 
Vila Velha. Um bilhão e meio é mais do que 
orçamento do município o ano todo. Então, é 
preciso que os líderes do Governo possam 
mostrar isso. Não estão mostrando, não. Não 
estou puxando o saco do Governo também, eu 
estou mostrando a realidade. Espero que o 
prefeito de Vila Velha não seja ingrato e tenha o 
reconhecimento desse investimento que o 
Governo está fazendo.   
 Dr. Emílio. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Com certeza, eu concordo plenamente, mas, 
antes mesmo de a gente comentar esse alto 
investimento que o Governo tem feito, qual 
seria, para vocês que são técnicos e funcionários 
da Cesan, a melhor maneira de fazer com que as 
pessoas que moram nas regiões que têm rede 
de esgoto estabelecida façam suas ligações?
  Vocês acham que deveria ter uma 
subvenção em termos de tarifa? Porque o 
importante, tudo bem que nós temos que ver a 
viabilidade econômica, senão a empresa não 
tem capacidade de reinvestimento. Mas, por 
outro lado, nós temos essa realidade no nosso 
meio, ou seja, nós temos rede de esgoto, mas 
não pode considerar que nós temos, porque as 
pessoas não ligam o esgoto. Então, é muito 
difícil.  
 Nós temos que ultrapassar esse 
obstáculo, e aí todos nós temos que pensar 
juntos. E eu até pergunto a vocês, 
naturalmente, se já tem alguma coisa pensada, 
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para que a gente possa realmente ter, nos locais 
em que foi investido recurso, a Cesan foi lá fez o 
recurso, fez a rede de coleta, tudo direitinho, 
mas as pessoas não ligam, como se não tivesse a 
rede. 
 

 O SR. DELSON DESTEFANI – É. Eu acho 
que tem algumas questões desse assunto. 
Algumas não ligam, porque não querem ligar, 
para não pagarem tarifa, simplesmente. Outra 
parcela não liga, porque não tem aporte 
financeiro para fazer essa ligação até o sistema 
da rede. E aí a gente precisa fazer uma 
conscientização. Às vezes, é feita essa 
conscientização com o morador para ele 
interligar.  
 A Cesan não tem o poder de polícia, não 
consegue obrigar esse cliente a ligar. O poder de 
polícia é do município, de fazer ligar. Mas esse 
número já está mapeado e o ideal é criar 
algumas alternativas. 
 A Cesan tinha um programa que hoje 
está meio que inoperante: o Se Liga na Rede, 
que era um aporte que tinha financeiro tanto de 
imposto e o do Banco Mundial.  A Cesan estava 
fazendo essas ligações, que a gente chama de 
intradomiciliar, que é uma ligação complexa de 
ser feita, porque você mexe com morador, você 
vai dentro da casa do morador. Às vezes, o 
banheiro dele está lá nos fundos, e para você 
trazer essa rede até na calçada, não é simples. 
Você interfere na vida do morador, no dia a dia. 
Ela não é simples fazer.  
 Igual eu disse, o Banco Mundial faz isso. 
Os contratos do Banco Mundial são completos a 
partir do momento em que você liga o sistema e 
inicia a ETE, operando noventa e cinco por cento 
daquela região onde o programa atuou e o 
sistema já está interligado. 
  O que a gente precisa complementar é 
justamente onde esse aporte financeiro, que é 
dinheiro público e foi investido em redes, às 
vezes, bairros inteiros. Você vai lá, tem uma 
eficiência baixíssima de ligação desse esgoto na 
rede. 
  Então, às vezes, são três motivos. Às 
vezes, o cliente tem aporte financeiro, inclusive 
para fazer interligação, e ele realmente não 
quer fazer. Outros realmente não têm essa 
condição de ser feita. Talvez uma forma de 

financiar esse formato aí, de fazer essa ligação 
para esses moradores de menor capacidade 
financeira.  

E a tarifa social também contribui na 
tarifa do esgoto, que a tarifa do esgoto é oitenta 
por cento da conta de água. Então, se ele 
reduzir a conta de água no pagamento de água, 
ele reduz automaticamente a tarifa de esgoto. 
Então, talvez seja um caminho para melhorar 
essa eficiência aí de interligação do sistema.  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Pode falar, Renato.  

 
O SR. RENATO VON RANDOW JUNIOR – 

Não, só queria complementar também que a 
Cesan, ela não tem poder de polícia. A Cesan, 
ela precisaria – como sugestão – do apoio das 
prefeituras, dos ministérios públicos locais para 
incentivar de alguma forma a interligação. 
Concordo com o Delson, a questão do apoio. A 
ligação intradomiciliar já é algo muito bom. 
Antes, a Cesan disponibilizava a caixinha de 
interligação ali na calçada; hoje, ela está indo 
além, ela está entrando na casa do cliente e 
fazendo as adequações internas. Só que tem um 
caso que eu digo que é mais complexo, é 
quando o lançamento do efluente do cliente, do 
lançamento do esgoto, ele já é abaixo do nível 
da rede. Aí, precisa de um investimento maior, 
de uma adequação interna na casa do cliente. 
Muitas das vezes uma elevatória, ou 
condominial, pegando ali vários clientes que 
lançam ali no rio, direto no rio ou no nível 
abaixo do nível da rede para adequar, porque a 
Cesan, ela não tem como abaixar a rede, 
específico para aquele cliente, é tecnicamente 
inviável, ela faz a rede conforme as normas 
técnicas. Mas tem cliente que o lançamento já 
está abaixo do nível. Então, esses eu digo que 
são os casos mais complexos.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Doutor Hércules, só para concluir, eu também 
concordo que o setor de comunicação do 
Governo, ele poderia ser mais eficiente, porque 
realmente o Governo está investindo muito, e 
muitas pessoas não sabem nem o que o 
Governo está investindo. Essa obra da 
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macrodrenagem de Vila Velha ali é uma obra 
monstruosa em termos de recurso. E a gente 
espera que ela realmente traga uma eficiência, a 
população de Vila Velha merece isso. Mas eu não 
estou falando só em Vila Velha; o Governo está 
investindo no estado inteiro, e a população tem 
que saber o que está sendo feito e muitas vezes 
elas não sabem a participação que o Governo tem 
no intuito de melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, inclusive em outros projetos.  

Não é aqui fazer a defesa de A ou B, mas é 
uma coisa que a gente vê, que a gente percebe, eu 
ando o estado inteiro. Então, é um trabalho 
intenso e que eu concordo plenamente. Doutor 
Hércules, nós precisaríamos de uma divulgação 
melhor.  

Muito obrigado, um abraço a todos vocês!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– PATRIOTA) – Muito bem, vamos ouvir agora 
Carlos Ajur.  

 
O SR. CARLOS AJUR – Bom, eu quero 

cumprimentar o deputado Doutor Hércules, 
presidente desta comissão, parabenizar pela 
condução dos trabalhos nesta comissão e nesta 
sessão de hoje, pelo seu compromisso sempre 
com uma saúde pública de boa qualidade. E esse 
tema não é diferente.  

Cumprimentar o deputado 
Dr. Emílio, parabenizar pela sugestão de pauta, 
cumprimentar o deputado Luciano e demais 
pessoas aqui presentes, os telespectadores aí da 
TV Assembleia, os representantes da Cesan. 

E dizer o seguinte, os países em 
desenvolvimento, os países do segundo ou 
terceiro mundo no planeta têm muita dificuldade 
do desenvolvimento e da gestão das políticas 
sociais. E no Brasil isso não é diferente. A questão 
da educação, das campanhas educativas que 
foram citadas aqui na política pública de 
saneamento, que trazem sérios problemas de 
impactos negativos à sociedade em três das 
principais políticas: na economia, na saúde e na 
política social.  

Na economia, quando essa política de 
saneamento, tanto de distribuição de água quanto 
da captação de esgoto, são a política de uma 
gestão de um preço elevado, onde foi colocado 
pelo próprio Renato, tem recursos do Governo do 
estado, tem recursos próprios da Cesan, tem 

recursos do Banco Mundial, tem recurso do 
Bandes, tem recurso do BNDS, do Banco do 
Nordeste. E não se falou aqui, ainda, deputado 
Luciano – que já foi prefeito com muito sucesso lá 
na linda Guaçuí, aonde fui várias vezes fazer 
palestras e conferências de assistência social –, 
dos recursos da Funasa, que chega ao montante 
muito alto nos municípios brasileiros, e você não 
vê essa efetivação da política de saneamento. 
 A economia também é afetada quando 
você gasta esses recursos para construir uma rede 
de distribuição de água e que, muitas vezes, o 
gestor público, o gestor municipal, acaba 
pavimentando as vias sem antes construir a rede 
de esgoto - ou que seja a rede de captação de 
esgoto, ou que seja pela Cesan, ou que seja pela 
prefeitura -, acaba pavimentando, asfaltando e, 
daqui a pouco, desmancha isso tudo para fazer 
essa rede, tanto de captação de esgoto, de 
interligação dos domicílios, e ninguém sabe 
quanto isso foi afetado na economia com o 
dinheiro público, com o dinheiro do contribuinte, 
na rede de esgoto a ser construída. Quer dizer, os 
órgãos de controle não deveriam aprovar as 
contas desses gestores que acabam fazendo esse 
tipo de ação. 
 Depois, a saúde. Porque quando você não 
tem uma rede de esgoto, a distribuição de água 
tratável, principalmente nas regiões mais 
vulneráveis, nas regiões de risco social, nas 
periferias, e aí o público que faço parte, o 
segmento social que faço parte, que é o segmento 
das pessoas com deficiência, oitenta por cento 
desse segmento mora nessas regiões onde o 
esgoto está correndo a céu aberto, não existe, às 
vezes, distribuição de água, e você acaba levando 
essas pessoas para a rede pública de saúde, para o 
SUS, dando engarrafamento, no SUS, de crianças 
que acabam adquirindo doenças, ficando expostas 
e tudo. 
 E o problema social, porque você acaba 
tendo uma grande vulnerabilidade social de 
convívio dessas pessoas com o não fornecimento 
de água, com as redes de esgoto correndo a céu 
aberto, ainda, às vezes, você encontra, nessas 
periferias, uma cisterna ao lado de uma fossa. Isso 
é uma realidade ainda nesses países. Isso é o 
comprometimento da educação, tanto da 
sociedade, da população em si, que a gente tanto 
fala que a população tem que ser educada, tem 
que fazer campanhas para a população, mas 
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também não podemos nos esquecer da educação 
do gestor público também, em ser gestor de uma 
política pública capaz e efetiva para atender aos 
anseios da sociedade. 
 Na política de saneamento, na política de 
meio ambiente, às vezes, o gestor público não dá 
muito importância porque é uma política 
subterrânea. 

Nesses países em desenvolvimento, nesses 
países de segundo e terceiro mundo, se preocupa 
mais com as ações visíveis, que podem até 
prejudicar a sociedade e a vida das pessoas, do 
que as ações subterrâneas, invisíveis, que podem 
trazer grandes avanços e grandes ganhos para a 
saúde e para o bom convívio social da população. 
 Falar em social, não posso aqui deixar de 
falar de duas ações deste Parlamento, desta 
Assembleia Legislativa, com proposições de 
indicação do Doutor Hércules, com toda vênia: a 
criação do Núcleo Otacílio Coser. E teve apoio 
total de todos os deputados, inclusive do 
deputado Emílio, do deputado Luciano, aqui nesta 
Casa. É a única assembleia, neste país, que tem 
um núcleo dessa natureza, em apoiar as 
organizações da sociedade civil de todos os 
segmentos, dando apoio administrativo, jurídico, 
de estrutura, de adequações estatutárias, de 
adequações administrativas, de participação em 
editais, organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos, na área da assistência social, da saúde, 
da educação, do meio ambiente e de todos os 
segmentos. 
 Também o programa Nota Premiada 
Capixaba, que foi uma indicação também do 
deputado Hércules, com o apoio de todos os 
deputados desta Casa. O deputado Hércules, 
sempre preocupado com o bem-estar social - da 
sociedade, da comunidade, principalmente da 
população mais vulnerável como crianças, 
adolescentes, pessoas idosas, pessoas com 
deficiência -, que é o programa que vem 
fortalecendo a gestão financeira e administrativa 
das organizações da sociedade civil.  
 Hoje, as organizações cadastradas nesse 
programa, que tem a gestão da Secretaria 
Estadual da Fazenda, e o contribuinte também, 
que se cadastra, e ao cadastrar o seu CPF indica 
uma organização a ser beneficiada com a sua nota 
fiscal, com o seu CPF, e ele, ao ir ao comércio, ao 
consumir, com a compra numa nota fiscal no valor 
acima de cinquenta reais, pede para colocar o seu 

CPF e, automaticamente, essa nota já vai 
beneficiar aquela organização que ele indicou ao 
fazer o seu cadastro, e essa organização, com o 
contribuinte, participa de sorteios, que são feitos 
pela Secretaria da Fazenda, com prêmios de dois 
mil e quinhentos a cem mil reais, e que têm 
beneficiado organizações em todos os municípios 
deste estado, desde dois mil e quinhentos a cem 
mil reais. Várias organizações já foram 
beneficiadas. 
 Nós recebemos no núcleo telefonema de 
organizações do Norte, do Sul, do Caparaó, da 
Região Metropolitana. Falam: Olha, nós fomos 
beneficiados com dez mil, com vinte mil, com 
cinquenta mil, pelo Nota Premiada Capixaba. 
Então, esta Assembleia dá esse exemplo e nós 
temos que divulgar, porque é um trabalho que 
vem se beneficiando com a melhoria social, com a 
promoção e com a inclusão social dos mais 

vulneráveis deste Estado.  
 

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

Estamos chegando ao final da nossa 
reunião. 

Quero agradecer ao Renato, agradecer 
ao Delson, agradecer também a presença do 
Gilberto – muito obrigado –, representantes da 
Vitória Down. E quero agradecer a Deus; 
agradecer ao meu gabinete; ao nosso querido 
Tiago, que está no serviço de som - muito bom, 
e obrigado, Tiago -; à Comissão de Saúde; a 
todos; ao presidente da Assembleia; à Diretoria 
das Comissões Permanentes; especialmente ao 
Pedro Henrique; aos servidores da Engenharia e 
Tecnologia; ao repórter da TV Ales; e à 
Taquigrafia, que anotou, pacientemente, toda a 
nossa fala. À televisão, mais uma vez, 
agradecendo pelo trabalho eficiente da nossa 
TV Assembleia. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores para a próxima, aqui 
mesmo, às nove da manhã, na próxima terça-
feira. 

Está encerrada a nossa reunião. 
Vamos em paz e com Deus. 
Saúde, saúde e saúde. 

 
(Encerra-se a reunião às 10h18min.) 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340036003100360030003A00540052004100, Documento 

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



DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340036003100360030003A00540052004100, Documento 

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



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS 
Procurador-Geral 

 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 

MARGÔ DEVOS MARTIN 
Secretária de Comunicação Social 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Chefe de Comunicação Social da Presidência 

 
 

Subdiretor-Geral 
 

RICARDO BENETTI FERNANDES MOÇA 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

PEDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

JARLOS NUNES SOBRINHO 
Diretor de Redação 

 

JOSÉ ARIMATHEA CAMPOS GOMES 
Diretor da Procuradoria 

 

OZIEL DOS SANTOS ANDRADE 
Diretor de Taquigrafia Parlamentar 

 

DORIMAR MANDATTO 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

ERYKA DA SILVA CORTELETTI 
Diretora de Documentação e Informação 

 

JOSÉ ROBERTO SILVA HERNANDES 
Diretor da Consultoria Temática 

 

ESMAEL BARBOSA DE ALMEIDA 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

ADIR NASCIMENTO 

Diretor de Segurança Legislativa 
 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 

 

RAFAEL NUNES CORREA 
Diretor de Controle Interno 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340036003100360030003A00540052004100, Documento 

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


		2022-05-13T08:59:32-0300




