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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3118 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 17, inciso X do Regimento Interno, resolve: 
 

EFETUAR a progressão dos servidores titulares dos cargos de provimento efetivo abaixo 
discriminados, cujas carreiras são organizadas em classes e referências, conforme Resolução nº 3.418, 
de 07.08.2013 e alterações, e Ato nº 2809, de 28.09.2022: 
 

Matrícula Servidor Cargo 

Posição 
Alcançada 
(Tabela-
Classe- 

Referência) 

Vigência 

20150101 Adriana Aparecida da Silva Batista ETLS 2IIIR 01/10/22 

20334601 Adriana Gratz Lopes ETLS 2IIIR 01/10/22 

20819401 Aletusa Rangel Werneck ETLS 2IE 01/10/22 

20352701 Alex-Hander Ferreira Pacheco ETTI 2IIIR 01/10/22 

20802401 Aline de Almeida e Silva ETLS 2ID 01/10/22 

20786401 Aline Santa Clara Pio ETP 2IE 01/10/22 

20326901 Ana Flavia Peçanha de Azeredo ETLS 2IIIO 01/10/22 

20322001 Anderson Nicoletti Scariot Faleiro ETLS 2IIIR 01/10/22 

20327401 Andressa de Oliveira Rodrigues Oliari ETTI 2IIIR 01/10/22 

20832901 Anna Nicolle Exposito Nunes EACS 2IE 01/10/22 

20163101 Ayres Dalmásio Filho ETLS 2IIIR 01/10/22 

20797401 Carolina Viguini Cantarela Kaizer ETLS 2IE 01/10/22 

20148101 Claudia Cristina da Silva Vilela ETLS 2IIIR 01/10/22 

20343001 Daniela de Oliveira Calixte ETLS 2IIIR 01/10/22 

20086601 Denise Miranda Médici ETLS 2IIIR 01/10/22 

20330701 Edinolia Ferreira Patez Pimentel ETLS 2IIIR 01/10/22 

20328301 Edna Gloria Grobério Perim ETTI 2IIIR 01/10/22 

20815601 Elaine Silva do Couto ETLS 2IE 01/10/22 

20329001 Emerson Barbosa ETLS 2IIIR 01/10/22 

20318501 Evania Maria Rodrigues Rocha ETLS 2IIIR 01/10/22 
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20139503 Fabiana Felippe Nader Alves ETP 2IE 01/10/22 

20328501 Fabiana Pontes Gonçalves da Silva ETTI 2IIIR 01/10/22 

20142601 Fabiano Burock Freicho ETLS 2IIIR 01/10/22 

20794101 Fabienne Silva Costa EACS 2IE 01/10/22 

20328701 Felipe David Neto ETLS 2IIIQ 01/10/22 

20789801 Francisco Borges de Oliveira Neto ETLS 2IA 01/10/22 

20787601 Gabriela Ferreira de Moraes ETP 2IE 01/10/22 

20832701 Gabrieli Heredia Luchi ETLS 2IE 01/10/22 

20833801 Higor Cesconeti Pinheiro ETCS 2IE 01/10/22 

20065801 Hilton Malafronte Lopes ETLS 2IIIR 01/10/22 

20160801 Jorge Carlos de Oliveira Junior ETTI 2IIIP 01/10/22 

20124601 José Francisco Maio Filho ETLS 2IIIR 01/10/22 

20331701 José Francisco Pimentel ETLS 2IIIR 01/10/22 

20331401 Josemar Francisco Chrystello ETLS 2IIIR 01/10/22 

20880001 Jovana de Freitas Rodrigues Canciglieri ETLS 2IA 01/10/22 

20331501 Julio Cezar de Sousa ETLS 2IIIR 01/10/22 

20331601 Karla Odete Machado de Oliveira ETP 2IIIR 01/10/22 

20523803 Katarinny Buge Rocha ETLS 2IA 01/10/22 

20409602 Leila Suely Peçanha Malanquini ETLS 2IIIM 01/10/22 

20324801 Lisyanne da Penha Amorim Bunjes Martins ETLS 2IIIR 01/10/22 

20785101 Livia Modenesi Munhão Coutinho ETLS 2IE 01/10/22 

20807601 Lizandro Nunes Machado ETCS 2IE 01/10/22 

20790801 Luan Magalhães Antunes EACS 1IIIN 01/10/22 

20330801 Lucia Maria Pinheiro Sardenberg de Mattos ETLS 2IIIR 01/10/22 

20332901 Luciano Rocha Barbosa ETTI 2IIIR 01/10/22 

20333201 Luiz Antonio Real Barreiro ETTI 2IIIR 01/10/22 

20153301 Marco Antonio Rodrigues Fraga ETLS 2IIIR 01/10/22 

20331801 Marcos Antonio Ribeiro Pereira ETTI 2IIIR 01/10/22 

20885001 Marcos Baptista Bonn EACS 2IA 01/10/22 

20276401 Maria da Penha de Oliveira ETLS 2IIIR 01/10/22 

20150601 Maria da Penha Rodrigues Tofoli ETLS 2IIIR 01/10/22 

20332701 Nilton Gomes Junior ETLS 2IIL 01/10/22 

20321301 Noemir Gomes ETLS 2IIIR 01/10/22 

20321401 Ocidete da Penha Corteletti ETLS 2IIIR 01/10/22 

20792601 Olivian Carlesso Trassi Leal ETCS 2IE 01/10/22 

20332801 Patricia Ripardo Tonini ETLS 2IIIR 01/10/22 

20786001 Paula Pereira Ferreira Batista EACS 2ID 01/10/22 
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20194101 Quintino José Nunes Loureiro ETLS 2IIIR 01/10/22 

20753602 Roberto Coco de Vargas ETLS 2IE 01/10/22 

20788401 Samara Jeckel Ferreira de Castro ETLS 2IE 01/10/22 

20257001 Sandra Mara Pego ETLS 2IIIP 01/10/22 

20807701 Shirlene Maria Dias ETLS 2IE 01/10/22 

20334101 Simone Suelo de Castro Reis ETLS 2IIIR 01/10/22 

20154401 Simone Zuccolotto Rodrigues ETLS 2IIL 01/10/22 

20321001 Sirlene Souza da Silva ETLS 2IIIR 01/10/22 

20490501 Tania Maria Rodrigues Fraga ETLS 2IIJ 01/10/22 

20334301 Tania Regina dos Santos Bermudes ETLS 2IIIR 01/10/22 

20808501 Thiago Zambon Machado ETLS 2IE 01/10/22 

20072701 Valéria Cypreste ETLS 2IIIR 01/10/22 

20315501 Vespasiano Gomes de Farias ETLJ 2IIIO 01/10/22 

20701201 Viviane Garcia Cardoso ETP 2IIJ 01/10/22 

20321201 Wagner Antonio Rangel ETLS 2IIIR 01/10/22 

20826301 Wagner Magalhaes Gomes ETP 2IC 01/10/22 

20832101 Zelita Viana Gonsalves EACS 2IE 01/10/22 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 de novembro de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3119 

 

Dispõe sobre o expediente 
no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Espírito Santo – ALES, nos 
dias de jogos da Seleção 
Brasileira de Futebol na 
Copa do Mundo de 2022. 

 

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

CONSIDERANDO a participação da 
Seleção Brasileira de Futebol no Campeonato 
Mundial de Futebol de 2022, que será realizado 
no Catar; 
 

CONSIDERANDO a tradição nacional de 
acompanhar os jogos e torcer pela Seleção 
Brasileira de Futebol na Copa do Mundo;  

 
CONSIDERANDO as dificuldades de 

locomoção no trânsito em função da elevada 
concentração de veículos circulando em 
horários coincidentes e a necessidade de 
garantir a mobilidade e a segurança de 
servidores e colaboradores; 
 

CONSIDERANDO que os serviços públicos 
prestados pela ALES não serão prejudicados 
pela alteração do expediente nos dias de jogos 
da Seleção Brasileira de Futebol; 
 

CONSIDERANDO a definição do 
expediente realizada em diversos órgãos dos 
Poderes Públicos, em âmbito estadual e federal, 
nos dias de jogos da Seleção Brasileira de 
Futebol; 
 

CONSIDERANDO os horários dos jogos da 
Copa do Mundo de 2022, divulgados em tabela 
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oficial pela FIFA - Federação Internacional de 
Futebol Associado. 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º O expediente no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo - ALES, 
nos dias de jogos da Seleção Brasileira de 
Futebol na Copa do Mundo de 2022, observará 
o seguinte: 
 
I – O expediente será das 7h às 13h, nos dias 24 
de novembro e 02 de dezembro;  
 
II – O expediente será das 7h às 12h, no dia 28 
de novembro. 
 
Art. 2º Excluem-se da medida prevista no artigo 
1º deste Ato, os setores que desempenham suas 
funções em regime de escala e os que não 
admitem paralisação. 
 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de novembro de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  

 
ATO Nº 3120 

 
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, CAROLINA WASSOLLER 
ENTRINGER, do cargo em comissão de 
ASSESSOR SENIOR DA SECRETARIA - ASS da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de novembro de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  

ATO Nº 3121 
 

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, RAIANE DE OLIVEIRA HERINGER, para 
exercer o cargo em comissão de ASSESSOR 
SENIOR DA SECRETARIA - ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de novembro de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
 
 

ATO Nº 3122 
 

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, THABATA NAGIME MENDES, para 
exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE DE 
GABINETE DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR - 
ASGRP, no gabinete do(a) Deputado(a) 
THEODORICO FERRAÇO, por solicitação do(a) 
próprio Deputado(a), contida no processo nº 
226450/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de novembro de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
 
 

ATOS DA DIREÇÃO-GERAL 

 
RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE 

ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 
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Fica rescindido, a partir de 16/11/2022, de 
acordo com a cláusula segunda, do Termo de 
Compromisso de Estágio de Complementação 
Educacional, firmado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e o 
estagiário do Instituto Ensinar Brasil, SAMUEL 
WANDERLEY DO NASCIMENTO. 
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
 
 

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

 
PORTARIA Nº 3371 

 
A DIREÇÃO-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
MARCAR os 30 dias das férias 

regulamentares do(a) servidor(a) DANIEL DE 
PAULA BERMUDES, matrícula nº 210506, 
referente ao exercício de 2022, para o(s) 
período(s) abaixo:  

 
- Período(s) marcado(s): 03/04/2023 a 
02/05/2023 
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 3372 

 
A DIREÇÃO-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais com base nas informações da 
CGRH, resolvem:  

 
TRANSFERIR os 15 dias de férias 

regulamentares do(a) servidor(a) LENISE 
CURBANI CALLEGARI VENTORIN, matrícula nº 
208871, referente ao exercício de 2021, para 
o(s) período(s) abaixo:  
 
- Período(s) Marcado(s): 06/12/2022 a 
20/12/2022  
- Período(s) Transferido(s) para: 17/07/2023 a 
31/07/2023 
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 3373 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) CLEANE ALAIDE DE OLIVEIRA 
MONTEIRO MANSK, matrícula 206386, deste 
Poder Legislativo, na forma do artigo 142, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 
(hum) dia em 04/11/2022, com base nas 
informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 3374 

 
A DIREÇÃO-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciado(a) 

o/a servidor(a) ANTÔNIO LUIZ NUNES LOURO, 
matrícula 202614, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia em 
07/11/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e 
Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 08 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 3375 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciado(a) 

o/a servidor(a) MICHELE DA SILVA CALIMAN, 
matrícula 209198, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 04 (quatro) dias, com 
inicio em 18/10/2022 e final em 21/10/2022, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 04 de novembro de 2022. 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  

ALEX DA SILVA PEREIRA 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 3376 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) 
o/a servidor(a) ÍCARO LAMBERTI FERNANDES, 
matrícula 210556, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 02 (dois) dias, com início 
em 08/11/2022 e final em 09/11/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 08 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 3377 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) 
o/a servidor(a) LETÍCIA FALCÃO DO ROSÁRIO, 
matrícula 202582, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 10 (dez) dias, com início 
em 01º/11/2022 e final em 10/11/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 08 de novembro de 2022. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  

ALEX DA SILVA PEREIRA 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIREÇÃO-GERAL 

 
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO  

DO CONTRATO N° 020/2020 
 

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 2º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 020/2020, conforme 
descrito abaixo: 

 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: TECLAN INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS LTDA-ME.  
 
OBJETO: O objeto do presente TERMO 

ADITIVO é a prorrogação pelo prazo de 24 

(vinte e quatro) meses do Contrato Nº 

020/2020, com início em 16 de novembro de 

2022 e término no dia 15 de novembro de 

2024. 

 

VALOR: O valor do presente TERMO ADITIVO 
é de R$ 1.040.768,64 (um milhão, quarenta 
mil setecentos e sessenta e oito reais e 
sessenta e quatro centavos). 
 
VIGÊNCIA: Este TERMO ADITIVO entra em 
vigor no dia 16 de novembro de 2022. 

 
PROCESSO: 220721. 

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

 
WILDER BARBOZA DO CARMO 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DE 
RETIFICAÇÃO AO CONVÊNIO DE CESSÃO DE 

SERVIDOR Nº 9040/2021 
 

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

 
CEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO- SEDU. 

 
CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
OBJETO: O objeto Termo Aditivo é a 
Adequação da CLÁUSULA PRIMEIRA do 
Convênio originário, passando a constar a 
posse do servidor no cargo em comissão de 
“COORDENADOR ESPECIAL DAS COMISSÕES 
PERMANENTES”, e, ratificação da CLÁUSULA 
SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO O CEDENTE 
providenciará à sua conta a publicação deste 
Termo Aditivo, em extrato, no Diário Oficial do 
Estado, em até 10 (dez) dias após sua 
celebração. 

 
PROCESSO: 210656 
 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 10 de novembro de 2021. 

 
WILDER BARBOZA DO CARMO 
Subdiretor-Geral da Secretaria 
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ATOS DA PROCURADORIA-GERAL 
 

 
 

ATOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 16.11.2022 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

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

00h45 MP com Você O programa MP com Você exibe entrevista com a promotora 
Sueli Lima e Silva, que é da Promotoria de Justiça da Defesa da 
Mulher de Vitória, órgão do Ministério Público Estadual (MP-
ES). A promotora, baseado em pesquisa em inquéritos policiais, 
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faz a relação da violência dos homens contra as mulheres, fruto 
do patriarcalismo, com o conceito de banalização do mal, 
elaborado pela filósofa Hannah Arendt. 

01h15 A Grande Reportagem A reportagem especial aborda os principais desafios da 
literatura produzida no Espírito Santo, pela a perspectiva do 
autor capixaba e do mercado. Além disso, a reportagem 
procura ilustrar os novos caminhos da literatura produzida por 
aqui. 

01h45 Sessão solene  Homenagem ao trabalho realizado pela Maçonaria do ES 

03h15 Reunião ordinária  Comissão de Saúde 

4h25 Solenidade para entrega de 
títulos Dr. Honoris  

Personalidades da Ordem dos Capelães do Brasil  

07h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa 
Opinião Racismo 

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 notícias do Legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é 
grande em diversidade, atrativos naturais e culturais. Apesar 
disso, o estado ainda não está na vitrine do turismo no país. 
Nesta reportagem você vai saber mais sobre as potencialidades 
e desafios do setor turístico no Espírito Santo. 

09h00 Sessão ordinária  Trabalhos do Legislativo Estadual 

12h00 Reunião extraordinária 
híbrida  

Comissão de Justiça 

12h30 Dedo de Prosa Golo é o extraterrestre protagonista do livro escrito pelo 
publicitário Gabriel Vogas e pelo ilustrador Thiago Egg. A obra 
infantil usa o esporte para debater, de forma lúdica, a inclusão 
e o respeito às diferenças. 

13h00 Sabores Uai, sô, mas comer é bom demais! E neste programa Sabores 
Comida Mineira você vai conhecer as características de parte da 
vasta culinária de Minas Gerais, sempre com muita fartura, 
tempero e afeto! Tivemos a participação especial de vários 
mineirinhos que moram em terras capixabas, e fomos a uma 
mercearia que só tem produtos das Minas. Delicie-se! 

13h30 MP com Você A procuradora de Justiça e dirigente do Núcleo de Direitos 
Humanos do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), 
doutora Catarina Cecin Gazele é a convidada do Programa MP 
com Você. Catarina aborda o conceito de direitos humanos, a 
situação das chamadas “minorias” e explicou quais são os 
direitos fundamentais garantidos pela Constituição brasileira e 
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tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. 

14h30 Panorama Telejornal com notícias do Legislativo capixaba 

15h00 Sessão ordinária  Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 Com a Palavra O deputado Delegado Danilo Bahiense/PL é o convidado desta 
edição. Oriundo dos quadros da Polícia Civil, ele está seu 
primeiro mandato na Assembleia Legislativa e destaca a área de 
segurança pública como a sua principal bandeira no 
Parlamento. 

18h30 Dedo de Prosa Golo é o extraterrestre protagonista do livro escrito pelo 
publicitário Gabriel Vogas e pelo ilustrador Thiago Egg. A obra 
infantil usa o esporte para debater, de forma lúdica, a inclusão 
e o respeito às diferenças. 

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

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

20h00 Parlamento Brasil Rede de apoio para enfrentar crimes contra as mulheres. 

20h30 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. 

21h00 MP com Você A procuradora de Justiça e dirigente do Núcleo de Direitos 
Humanos do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), 
doutora Catarina Cecin Gazele é a convidada do Programa MP 
com Você. Catarina aborda o conceito de direitos humanos, a 
situação das chamadas “minorias” e explicou quais são os 
direitos fundamentais garantidos pela Constituição brasileira e 
tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. 

21h30 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

22h00 Panorama Telejornal com notícias do Legislativo capixaba 

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

22h45 Sessão ordinária  Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

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 REUNIÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA 

(PRESENCIAL E VIRTUAL), DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO À 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E DE POLÍTICA 
SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 09 DE 
NOVEMBRO DE 2022.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Décima reunião 
ordinária, da quarta sessão legislativa ordinária, 
da décima nona legislatura.  

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta comissão.  

Senhores deputados Torino Marques, 
Luciano Machado, senhores convidados, 
servidores da Assembleia, autoridades 
presentes, você que nos assiste pela TV 
Assembleia e demais mídias sociais, obrigado a 
cada um que aceitou o convite para fazer parte 
desta reunião da  Comissão de Proteção à 
Criança e Adolescentes e Políticas Sobre Drogas, 
para debater, apresentar sugestões e trazer 
suas experiências com relação ao tema Drogas 
Lícitas e Ilícitas, Infância em Risco.  

Inicio minha fala destacando que como 
delegado de polícia que fui por muitos anos, vi e 
constatei os danos que as drogas, sejam lícitas 
ou ilícitas, causam na vida de uma pessoa, em 
seu casamento, na família e na sociedade como 
um todo, destruindo princípios e valores que 
norteiam de forma saudável e equilibrada toda 
a estrutura social.  

Presenciei homens e mulheres que 
romperam as barreiras do compreensível, 
quebrando laços de amor, sobretudo por si 
mesmo, ao ponto de abandonar sonhos, 
trabalho, sua própria vida, seu casamento, seus 
filhos, rompendo com a ordem social e legal. 
São perdas inaceitáveis. 

As drogas são destruidoras, colocando 
lamentavelmente nossas crianças e 
adolescentes em constantes riscos, seja físico, 
emocional e social. Os resultados negativos são 

perceptíveis, inclusive quando as referências 
maternas e paternas se perdem com 
contribuições negativas e destruidoras.  

Muito me preocupa, como pai e avô que 
sou, como delegado e parlamentar, o fato de ser 
cogitado e haver uma movimentação política 
para a chamada liberação das drogas, cujas 
experiências internacionais deixam claro o 
fracasso dessas iniciativas a médio e longo 
prazo.  

Há razões claras para não legalizar as 
drogas, pois usar argumentos como:  

a) A política de combate às drogas 
fracassou. Logo, por essa via de 
raciocínio, vamos liberar o roubo, o 
homicídio ou o estupro. Não há lógica, 
sendo inaceitável. 
b) Legalizando, o tráfico perderia a força. 
O que não seria verdade, pois a 
legalização ou liberação das drogas não 
seria absoluta para todas as drogas. 
Logo, o consumo ilícito permaneceria em 
relação a outras drogas, assim como 
muitos usuários não aceitariam 
inscrever-se em algum programa 
governamental por receio ou medo. 
c) Reduziria o número de usuários? O 
que não aconteceria, pois o que reduz 
efetivamente o número de usuários seria 
o Estado investir amplamente na 
prevenção, educação e valorização da 
vida.  
d) A legalização não restauraria o direito 
de usar drogas responsavelmente? O 
que beira o absurdo, pois o uso de 
drogas não combina com 
responsabilidade social. Até porque a 
legalização da bebida não gerou 
qualquer redução até a presente data. 
Porém, com relação ao uso do tabaco, 
verificamos que campanhas e medidas 
preventivas promoveram uma cultura 
que reduziu o consumo, sobretudo nessa 
última geração.  
 

Logo, não existe absolutamente 
nenhuma evidência de que a legalização ou 
liberação das drogas esteja resolvendo o 
problema no mundo.  

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370034003200390036003A00540052004100, Documento 

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



12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 16 de novembro de 2022 

Argumenta-se, ainda, com relação à 
liberação e legalização das drogas, que é preciso 
respeitar a liberdade individual, ou seja, 
indivíduos são livres para fazer as suas próprias 
escolhas, mesmo quanto ao próprio 
entorpecimento, o que não é verdade, em face 
dos danos familiares e sociais decorrentes do 
uso de drogas.  

Por fim, alega-se que a legalização das 
drogas reduziria a superlotação prisional, o que 
não é minimamente aceitável, pois se, 
hipoteticamente, o comércio de drogas falisse 
por conta da legalização, o traficante passaria a 
buscar outras formas de atividade igualmente 
ilícitas, como o tráfico de drogas pesadas, 
contrabando, roubo ou outros tipos de crime.  

Sem mais, estamos todos ávidos para 
ouvir nossos convidados, desejando a todos que 
tenhamos uma reunião profícua e sob a 
proteção de Deus.  

Eu quero, antes de passar a palavra aos 
nossos convidados e dar sequência à nossa 
reunião, passar a palavra ao deputado Tonino 
Marques, com as suas saudações.  

Antes, porém, Torino, saudar Luciana 
Menezes, gerente de Integração Comunitária, 
representando o coronel Márcio Celante, 
secretário de Segurança Pública e Defesa Social; 
também saudar o coronel Pereira, 
representando o coronel Douglas Caus, 
comandante-geral da Polícia Militar.  

Saudar também o Expedito Jorge Tavares 
de Souza, agente da Polícia Federal do Estado 
do Espírito Santo, que está aqui de forma on-
line. Quero saudar aqui, presente, o capitão 
Stein, do Proerd. Muito obrigado, capitão Stein, 
pela sua presença! 

Finalmente, o doutor Francisco Veloso, 
psicanalista, doutor em Dependência Química.  

Deputado Torino, V. Ex.ª está com a 
palavra para fazer as suas saudações iniciais. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Muito boa tarde a todos! Satisfação muito 
grande estar aqui nesse momento muito 
especial para tratar de um assunto tão pujante e 
tão à vista de todos nós, que é a não liberação 
das drogas.  

Nós temos aí a liberação das drogas 
lícitas, que é como V. Ex.ª falou há pouco, 

deputado Danilo Bahiense, presidente da 
Comissão da Criança e do Adolescente e do 
Combate às Drogas.  

Também quero agradecer a presença 
do Luciano Machado. Luciano, aquele abraço, 
meu querido! E todos os convidados que 
estão hoje aí, que vão falar, vão ter fala.  

Eu acho que a liberação da droga lícita, 
como eu estava falando há pouco, que é o 
álcool, a gente vê que,  quando se libera uma 

coisa, o consumo com certeza aumenta.  
E eu digo para as pessoas que são 

usuárias de entorpecentes que vocês não são 
proibidos de usar. São proibidos de usar na 
frente dos outros. Se quiser continuar 
destruindo a sua vida, pode continuar 
destruindo a sua vida. Eu acho que muitas 
pessoas já passaram por essa experiência e 
viram que não vale a pena. 

Então, eu sou veementemente contra a 
liberação do consumo de drogas de forma 
aberta, para que todos possam usar, com a falsa 
narrativa de que isso vai diminuir o número da 
criminalidade. Não, pelo contrário, vai ser como 
o álcool, as pessoas vão consumir muito mais, 
vai ter uma facilidade muito maior para 
crianças, e nós temos aqui que proteger, 
principalmente uma Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente, em que V. Ex.ª, Danilo 
Bahiense, é o presidente, vice-presidente, o 
Capitão Assumção. Eu sou membro efetivo, 
juntamente com Carlos Von, Luciano Machado.  

Então, fico muito feliz de ter uma 
comissão como esta, uma reunião tão 
proveitosa. Isso vai dar um embasamento 
para os familiares. Vão ouvir números aí com 
os palestrantes, que vão falar sobre o 
aumento e o que pode acontecer e acometer 
os familiares, porque só um familiar que tem um 
filho drogado sabe como é doloroso ter um filho 
no mundo das drogas. Ainda mais aí com o crack 
e outras drogas alucinógenas que estão cada vez 
maiores no mercado mundial.  

E as pessoas estão ficando, realmente, 
loucas. Loucas não só com o que temos visto 
sobre o cerceamento do direito de fala, 
proibição da pessoa poder se expressar na 
internet. Nós estamos vendo o que tem 
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acontecido e é muito bom esta comissão tratar 
sobre esse assunto das drogas.  

Danilo, parabéns por essa proposição. E, 
de antemão, quero dizer que sou contra 
qualquer tipo de liberação. Votarei sempre 
contra esse tipo de ideia que o ser humano está 
querendo ter de glamorizar, dizendo que usar 
droga você vai abrir a sua mente. Não se abre a 
mente assim, se abre a mente, sim, com Deus 
no coração e Deus na alma, no espírito e dentro 
da mente. É assim que funciona, é assim que eu 
acho que tem que ser.  

Muito obrigado! Uma excelente tarde a 
todos. 

 

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

Fazendo só uma correção aqui. O agente 
Expedito Jorge Tavares está representando aqui 
o superintendente Regional da Polícia Federal, 
delegado Eugênio Coutinho Ricas. 

Quero saudar também o doutor Fábio 
Marçal, da Comissão de Segurança da OAB. 
Chegou agora mesmo. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – E saudar também a 
senhora Vanusa Barbosa Dias, graduada em 
Serviço Social. Muito obrigado pela sua 
presença!  

Pois não, Torino? 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Quero mandar um abraço especial para o 
Expedito Jorge. 

Expedito, aquele abraço querido!  
É um grande amigo que conheci também 

na comunicação, entrevistei o Expedito Jorge. 
Gostaria muito de falar com o senhor, só que 
não tenho o telefone do senhor. Se o senhor 
puder depois ou se o Danilo Bahiense tiver o 
telefone, me passar o telefone do Expedito 
Jorge para eu bater um papo com o senhor. Está 
bom? Abraço, querido. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Ok, deputado Torino. 
Muito obrigado! 

Antes de passar a palavra ao deputado 
Luciano Machado, quero convidar para compor 
a mesa aqui o doutor Fábio Marçal, presidente 
da Comissão de Segurança da OAB, e também 
convidar para compor a Mesa o Capitão Stein. 

Capitão Stein, é um prazer muito grande 
tê-lo conosco. 

E convido também o doutor Francisco 
Veloso para compor a Mesa conosco. 

Passo a palavra agora ao deputado 
Luciano Machado.  

Deputado Luciano Machado, com a 
palavra vossa excelência.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

Obrigado, nosso querido deputado Danilo 
Bahiense, grande presidente desta comissão 
importante, que é de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e Política sobre Drogas. 

 Também um abraço ao nosso querido e 
carismático deputado Torino Marques. E grande 
abraço a todos os que estão aqui representando 
o secretário de Estado da Segurança, coronel 
Sandro; o representante também do coronel 
Caus, comandante-geral; do nosso 
superintendente da Polícia Federal no Espírito 
Santo, Eugênio Ricas, também representante; e 
o capitão Stein, que, pelo que ouvi doutor 
Danilo dizer, representa e coordena o programa 
Proerd no Espírito Santo; a todos que compõem 
hoje esta reunião que é muito importante. 
Muito obrigado a todos! 

 Quero dizer que esse tema, ele nem é 
um tema sensível. É um tema que precisa ser 
abordado e precisa, na verdade, de os 
governantes, em todas as esferas, buscar a 
política de integração. Vejo que a nossa criança 
e o adolescente precisam muito de ter o tempo 
ocupado com coisas saudáveis. A escola em 
tempo integral pode ser uma grande 
oportunidade para diminuir a entrada de criança 
e adolescente no mundo das drogas. Há os 
programas de integração social.  

Fui prefeito da minha cidade por dois 
mandatos. Nós minimizamos de forma absoluta 
o índice de crianças, adolescentes e jovens no 
mundo das drogas, porque contamos, primeiro, 
com a força, na época, de um de um profissional 
de segurança que veio e tomou as atitudes 
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importantes. E, segundo, que tínhamos um 
programa de integração social chamado CIS, 
Centro de Integração Social, onde os alunos, 
especialmente os que tinham dificuldade de 
aprendizagem, os que tinham distúrbio de 
comportamento. Eles saíam da escola regular e 
em outra parte do dia iam para a escola de 
reforço. E, nesse programa, tinha aula de 
música, tinha futebol, tinha artesanato, tinha 
coral, capoeira, muita coisa. Então, o tempo, 
ficava ocupado e dava um cansaço físico, além 
de um aproveitamento cultural na vida dessa 
criança e desse adolescente.  

Estou citando esse exemplo mais para 
dizer que eu acho, acho não, tenho convicção, 
inclusive, que depende muito dos programas de 
Governo – estadual, federal e municipal – para 
que as coisas aconteçam e que a gente possa 
diminuir o trabalho das forças de segurança, 
inclusive.  

Porque isso é um negócio muito sério e 
não só atinge as pessoas de baixa renda. As 
drogas, principalmente as drogas caras, estão 
tomando espaço, há muitos anos, das pessoas 
de melhor condição financeira.  Já vi, através de 
meios de comunicação, dados que preocupam e 
impressionam. Em bairros de maior condição 
financeira, de melhor nível econômico, existia 
nos resíduos do esgoto, segundo pesquisas, uso 
maior de drogas ilícitas e pelos exames 
constavam ali.  

Então, quer dizer, quando isso está 
dentro da casa das pessoas e quando a pessoa 
sai da realidade usando a droga, ela acaba tendo 
que confabular com a família, acredito. Acredito 
que isso deve acontecer. Passa a ser uma coisa 
muito normal dentro de casa, dentro da família. 

Então, estamos com um problema muito 
sério e que não se resolve realmente só com 
conversa, mas tem que ter o diálogo, tem que 
ter programas sociais, tem que ter a 
conscientização. A sociedade, ao longo dos 
anos, foi adoecendo muito, com depressão, com 
a falta de se sentir feliz, de saber agradecer a 
Deus pelos benefícios que tem na vida. Um 
momento triste supera dez momentos de 
alegria na vida das pessoas. Isso é muito ruim!  

Então, estou até prolongando um pouco 
no meu comentário, mas é um comentário...  

Estamos aí com o doutor Francisco, que é 
psicanalista. Estou tentando entrar na área dele, 
mas não sei entrar nessa área não. Ele é que 
sabe muito bem. Eu o conheço, é talentoso, um 
homem abençoado. Ele de Vila Velha.   

Então, tenho para dizer que precisamos, 
realmente, nos imbuir dessa capacidade de 
achar os caminhos. 

Na educação, por exemplo, fiz um 
projeto, mas como tinha vicio de iniciativa e 
gerava despesa, o Governo tomou frente, 
através da Sedu, e fez um projeto muito bacana, 
chamado Apoie, Apoio Psicossocial. E naquele 
momento, logo quando começou a pandemia, o 
projeto, o programa foi prejudicado. Mas, com a 
normalidade, acredito que esse programa já 
esteja num momento bom para, assim, em um 
momento inicial, ficar bom e depois ficar ótimo.  

 Esse Apoie, Apoio Psicossocial, onde os 
aluno que demonstram dificuldade de 
aprendizagem, demonstram semblante de 
tristeza, que faltam a aula, que têm  
comportamento estranho em relação à sua 
natureza, são procurados para o diálogo pela 
assistente social, por psicólogos. E esse trabalho 
se estende até a família. O programa tem esse 
objetivo.  

E a gente tem agora que olhar para ver 
se isso já está sendo bem colocado em prática, 
porque eu vejo que é um grande caminho para 
que possamos afastar as crianças da 
possibilidade do mundo das drogas.  Pelo menos 
prevenir, né? Porque a melhor forma, 
realmente, é a prevenção. E para isso precisa de 
programas bem presentes na vida da sociedade 
de baixa renda, dos mais vulneráveis, mas, 
também, da sociedade como um todo. 

Obrigado, desculpa por ter prolongado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
deputado Luciano Machado, sempre ativo nesta 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e Política sobre Drogas.  

Quero saudar a doutora Vanessa Brasil, 
presidente da Comissão da Infância e Juventude, 
da OAB. E convidá-la a fazer parte da Mesa 
também.  

E quero saudar também e agradecer a 
presença da doutora Vanessa Figueiredo, 
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também membro da Comissão de Infância e 
Juventude, da OAB.  

Tendo em vista a publicação da 
Resolução n.º 6.360, publicada em 22 de julho 
de 2019, a qual dispensa a leitura da ata da 
reunião.  

Considerando que as atas anteriores da 
oitava reunião ordinária, de 10/08/2022, e nona 
reunião ordinária, de 24/08/2022 foram 
enviadas por e-mail aos senhores deputados 
que compõem esta comissão. 

Pergunto se algum deputado deseja 
fazer alguma retificação? (Pausa) 

Não havendo quem queira, coloco em 
votação. 

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

Não havendo contrários, ficam 
aprovadas as atas. 

Leitura do Expediente, conforme 
acordado com os membros desta comissão, 
dispenso a leitura do Expediente, considerando 
que os mesmos foram encaminhados, via e-
mail, anteriormente, para os deputados desta 
comissão para análise, tendo em vista que são 
setenta e dois itens; temos aqui mais de setenta 
laudas. 

Então, vamos dispensar a leitura e 
colocar em discussão. 

Pergunto se algum deputado deseja 
fazer alguma retificação, ou alterar, ou fazer 
alguma sugestão com relação às deliberações. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira fazer 
retificação, coloco em votação. 

Os deputados que estão de acordo 
permaneçam como estão, e os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Não havendo contrários, fica aprovado. 
Solicito à secretaria que encaminhe para 

a Taquigrafia, o Expediente na íntegra para que 
sejam feitos os devidos registros.  

Solicito, agora, à senhora secretária, que 
faça a leitura das proposições recebidas. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

  
Projeto de Lei n.º 1042/2019: Análise de 
mérito 
Autor: Deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini. 
Ementa: Dispõe sobre ações para o 
combate permanente à violência nas 
instituições de ensino do estado do 
Espírito Santo e dá outras providências. 
Relator: Deputado Capitão Assumção. 
Prazo de relator: 09/11/2022. 
Prazo da comissão: 23/11/2022. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Considerando que o 
relator, deputado Capitão Assumção, não se 
encontra presente, solicito à nossa secretaria 
que faça a cobrança do Expediente, para que ele 
apresente o relatório na próxima reunião, se 
possível.  

Vamos agora ao relatório da 9.ª reunião 
ordinária, realizada no dia 24/08 do corrente, às 
14h, e solicito à secretária que faça a leitura das 
nossas sugestões.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Relatório da 9.ª reunião ordinária 
realizada no dia 24/08/2022 do 
corrente, às 14h. Assim sugerimos: 
 
1. Oficiar aos Conselhos Municipais de 
Proteção à Criança e ao Adolescente 
solicitando informações acerca de ações 
que tenham sido promovidas visando à 
criação de centros integrados municipais 
para o atendimento de crianças e 
adolescentes, vítimas e testemunhas de 
violência e abusos.  
2. Oficiar a todos os presidentes de 
câmaras municipais quanto a estudo de 
viabilidade para a criação do centro 
integrado municipal.  

 
3. Oficiar a todos os prefeitos municipais 
quanto a estudos de viabilidade para a 
criação do centro integrado municipal.  

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370034003200390036003A00540052004100, Documento 

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



16 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 16 de novembro de 2022 

4. Oficiar à Sesp e ao comando da Polícia 
Civil, solicitando estudo de viabilidade 
para ampliação das unidades das DPCAs 
nos municípios em que existam 
delegacias regionais. 
 

5. Solicitar à secretaria da comissão para 
promover de forma conjunta entre a 
CPAD/Ales e as comissões da OAB-ES de 
Segurança Pública; e da Infância e da 
Juventude para oficiar junto ao Governo 
do Estado e aos prefeitos municipais a 
criação de centros integrados. 
 

6. Solicitar à secretaria da CPAD que 
possa impulsionar os conselhos tutelares 
a darem retorno ao questionário 
encaminhado pela Procuradoria de 
Justiça a fim de dar andamento ao 
projeto de reestruturação dos conselhos 
tutelares. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Essas sugestões são 
em virtude das discussões que houveram na 9.ª 
reunião ordinária realizada dia 24/08/2022. 

Coloco em discussão, juntamente com os 
nossos pares, verificando se algum deles deseja 
fazer alguma alteração ou alguma outra 
sugestão além dessas seis já citadas. (Pausa) 

Não havendo, eu coloco em votação. 
Os favoráveis permaneçam como estão; 

e os contrários se manifestem. (Pausa) 
Não havendo contrários, ficam também 

aprovados. 
Agradeço à secretária pela leitura do 

Expediente.  
Agora, nós vamos passar ao tema 

principal aqui, que é Drogas Lícitas e Ilícitas: 
Infância em Risco.  

Antes de passar a palavra ao Capitão 
Stein, quero saudar aqui a doutora Jovita 
Coutinho. Doutora Jovita, muito obrigado pela 
sua presença na Comissão da Infância e 
Juventude da OAB.  

Capitão Stein, um prazer muito grande 
tê-lo conosco, mais uma vez. V. Ex.ª tem até 
quinze minutos. Se quiser usar a tribuna, vai 
ficar muito melhor para a gente transmitir, via 
TV Assembleia. 

O SR. CAPITÃO STEIN – Senhoras e 
senhores, Delegado Danilo Bahiense, pessoa a 
qual muito me honra estar aqui seguindo a sua 
sugestão e o seu convite, boa tarde!  

Inicialmente, gostaríamos de saudar do 
major Pereira Júnior que está on-line. Pessoa a 
qual está representando o comandante-geral da 
Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas 
Caus, e, também, o coronel Pimenta, diretor de 
Direitos Humanos e Polícia Comunitária da 
instituição policial, os quais não se fazem 
presentes por uma questão de agenda. 
Mandaram, inclusive, um abraço a essa 
comissão, demonstrando a importância e o 
quão estão antenados e preocupados com essa 
temática.  

Para quem não me conhece, sou o 
Capitão Stein, trabalho na Diretoria de Direitos 
Humanos e Polícia Comunitária da PMES, e 
estou coordenador técnico do Proerd no Estado 
do Espírito Santo.  

O Proerd é o Programa Educacional de 
Resistência às Drogas, totalmente vinculado e 
ligado a essa temática, deputado. E, mais uma 
vez, gostaria de informar o quanto nós estamos 
com interesse nessa comissão, pois esses 
assuntos muito nos traduz a questão da 
sociedade.  

O uso de drogas, principalmente pós-
pandemia, vem demonstrando um aumento 
contínuo.  Os professores, coordenadores, 
diretores, enfim, o corpo discente das escolas 
cada vez mais nos procura, demonstrando essa 
dificuldade de trazer uma educação, que muito 
se dá por esse efeito maléfico do uso de drogas.  

Para que nós tenhamos uma ideia, no 
estado do Espírito Santo, desde 2000, quando o 
Proerd foi instalado, iniciada sua educação, 
quatrocentos e cinquenta mil alunos foram 
formados com o curso, tanto o Proerd Kids, que 
são os anos iniciais, quanto os quintos e sétimos 
anos. Se somarmos a esse número, ainda, a 
formação de pais e, também, palestras no 
ensino médio, nós ultrapassamos o número de 
um milhão e meio de pessoas atendidas. Isso 
vem muito vincular ao que tinha sido citado 
pelo nosso deputado Torino Marques e pelo 
Luciano Machado a respeito da necessidade da 
prevenção. É ela quem vai conseguir fazer com 
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que nossas crianças, adolescentes e jovens 
permaneçam longe do mundo das drogas.  

O custo, tanto financeiro quanto social, 
para se conseguir tratar – isso vai ser trabalhado 
hoje – uma pessoa que se envolve com drogas é 
absurdamente alto. E volto a dizer, não somente 
o custo financeiro, mas digo o custo social.  

Uma criança, um adolescente que se 
envolve no mundo das drogas, seja porque ele é 
um reflexo dos pais e da família que ele se 
encontra, ou seja pela proximidade com amigos 
e colegas, esse custo para a sociedade, não 
somente para essa vida que, infelizmente, vai 
acabar se perdendo, e para conseguir resgatá-la 
para o caminho da cidadania, um caminho de 
bem, é extremamente difícil. Isso demonstra o 
quanto a nossa sociedade precisa avançar nesse 
debate das drogas.  

E muito nos assusta, deputado, 
conforme o senhor disse, algumas pessoas 
estarem debatendo o tema liberação das 
drogas, numa sociedade um tanto quanto 
permeada por uma série de problemas. Uma 
sociedade na qual a família, que ainda é a 
principal instituição, às vezes não consegue se 
reunir com os seus filhos, sejam eles 
adolescentes, jovens ou crianças. Então, muito 
nos assusta.O senhor pode saber, e não 
somente o senhor, deputado Danilo Bahiense, 
mas todos que estão aqui, a sociedade capixaba, 
contem com a Polícia Militar, contem com 
Proerd, contem com a diretoria de Direitos 
Humanos para ser um grande alavancador desse 
tema, buscando a prevenção sempre. Estamos à 
disposição de todos os senhores. Precisando nós 
estaremos aqui. Obrigado a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Capitão Stein, se V. 
Ex.ª puder permanecer aí um minutinho. 

 
O SR. CAPITÃO STEIN – Com prazer. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Eu queria fazer só um 
questionamento. Na sua visão, por que os 
programas de prevenção como o Proerd e o 
Papo de Responsa estão com um número tão 
reduzido de servidores? A gente tem o 

conhecimento que está como um número 
reduzido o Proerd e o Papo de Responsa, que é 
um programa da Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo, também com um número 
reduzidíssimo e, na sua visão, por que isso está 
ocorrendo? 

 
O SR. CAPITÃO STEIN – Doutor, 

importantíssima essa pergunta e alguns 
aspectos estão relacionados a isso. Primeiro, o 
programa Proerd e o Papo de Responsa, eu vou 
falar mais sobre Proerd, que é o que eu tenho 
maior conhecimento, ele depende de uma 
exclusividade de interesse, por parte do policial, 
em atuar dentro das salas de aulas. Ele precisa 
passar por um programa de qualificação e 
requalificação constante e extremamente 
aprofundado. 

Vejam bem, serão esses policiais que 
serão a imagem da instituição policial na sala de 
aula. São eles na ponta da lança que estarão 
trabalhando essa temática tão complexa e por 
isso eles precisam estar completamente 
preparados para o debate. 

Além disso, é sabido que houve uma 
redução do número de policiais militares na 
instituição. Embora tenha havido concursos, há 
trinta e poucos anos atrás, um grande 
quantitativo de policiais entrou na instituição. 
Então, hoje, mesmo havendo um concurso, esse 
quadro, ele vem sendo... Está sendo suprido, 
esses policiais. 

Estaremos buscando, cada vez mais, 
deputado, policiais militares com interesse e 
com o perfil para estarem lidando em sala de 
aula com o Proerd. E gostaríamos muito de ter o 
senhor, assim como a Assembleia, como 
parceiro nesse processo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Capitão Stein, mais 
um questionamento que eu gostaria de fazer a 
V. Ex.ª: com a sua experiência do Proerd, qual a 
relação das drogas com a evasão e o 
rendimento escolar? É muito importante que a 
população saiba disso. 

 

O SR. CAPITÃO STEIN – Aí eu não vou 
nem falar da minha ideia, Danilo, eu vou, 
deputado, falar sobre dados estatísticos. É 
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notório que há relação drogas com má 
qualidade escolar. Má qualidade não seria nem 
a expressão, mas o mau rendimento por parte 
de jovens e adolescentes é bem notório. A 
probabilidade de um aluno, principalmente com 
as menores idades, que se envolve com drogas, 
inclusive as lícitas, sair dos bancos escolares e 
abandonar as escolas é muito alta. 

A Justiça, o Estado busca de todas as 
formas a educação para as nossas crianças, 
adolescentes e jovens. Precisamos mantê-los no 
banco escolar. Entretanto, essa estatística 
desses jovens que tiveram contato com 
qualquer tipo de droga, seja lícita ou ilícita, 
atrapalha muito esse processo. 

Relembrando que estatísticas mostram, 
inclusive numa pesquisa que nós realizamos, 
que foi tema de dissertação, que nós temos 
crianças a partir de sete anos que fizeram uso 
de drogas. Isso em um estado tradicional, que é 
o Espírito Santo, e em uma região de Vitória. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
capitão Stein. V. Ex.ª fique à vontade.  

Antes de passar a palavra ao doutor 
Francisco Veloso, hoje, capitão Stein, a nossa 
fala aqui no plenário da Assembleia Legislativa 
foi exatamente com relação a sua pesquisa feita 
com quatrocentos e um jovens, essa foi a nossa 
fala hoje, foi o discurso que fizemos hoje pela 
manhã aqui nesta Casa de Leis.  

Antes de passar a palavra ao doutor 
Francisco Veloso, também eu quero saudar o 
Fábio, comandante da Guarda D3 de Vitória, 
representando aqui Amarílio Luiz Boni, da 
Secretaria Municipal de Segurança Urbana.  

Fábio, muito obrigado a você! 
E eu gostaria também que Paulo e Selma, 

que estão aí de forma on-line, se identificassem. 
Está aparecendo aqui somente o nome Paulo, 
nós não sabemos de onde é, e Selma Maria. 
Então, eu solicitaria a vocês que se 
identificassem, para facilitar, inclusive, na 
confecção posterior da ata. 

Doutor Francisco Veloso, psicanalista, 
doutor em Dependência Química. Prazer muito 
grande ter V. Ex.ª conosco. O senhor tem até 
quinze minutos, por gentileza. 

O SR. FRANCISCO VELOSO – Boa tarde, 
deputado Danilo, boa tarde, senhoras e 
senhores. Eu prometo a V. Ex.as que antes das 
18h eu paro de falar.  

Eu sou psicanalista e doutor em 
Dependência Química, mas dos dez aos 
dezenove anos, jogando lá no Clube Atlético 
Mineiro, eu só fiz uso de drogas lá, e aos 
dezenove anos, fui expulso de lá, porque me 
pegaram fumando um baseadozinho de 
maconha. Perdi todo o futuro como jogador de 
futebol, que eu queria ser, chegar na seleção 
brasileira, etc. E aos dezenove anos, na véspera 
do meu suicídio, o pessoal da Igreja Batista em 
Belo Horizonte me deu apoio, me deu exemplo. 
Naquela época não havia nenhum trabalho de 
recuperação, não havia doutores nessa área, e 
eu, seguindo o exemplo dos jovens, larguei as 
drogas. Tempos depois fiz supletivo, depois fui 
ser pastor no Rio de Janeiro, mas meu alvo 
nunca foi ser pastor, mais nessa área de 
dependência química. Pude estudar no Brasil, 
no exterior, me doutorar e trazendo, também, 
aquela experiência funesta das drogas.  

Capitão, vendo o senhor falar aqui, 
quero me colocar à disposição do Proerd, para 
ajudar vocês em palestras, até porque eu sou 
coronel honorário da Polícia Militar do Rio de 
Janeiro. Porque eu fui deputado lá, e por causa 

do meu trabalho no Rio de Janeiro e junto 
com a PM de lá, eu tenho esse título, diploma 
e tudo mais. E, como eu estou aqui há doze 
anos, e não pretendo sair daqui do Espírito 
Santo, quero me colocar à disposição da 
Polícia Militar, do Proerd, para fazer esse tipo 
de trabalho. 

Não existe droga leve e não existe droga 
pesada, existem drogas. A gente fala assim: 
droga lícita e droga ilícita! Olha, a droga lícita, o 
álcool, é a droga que mais mata no mundo. E há 
pouco tempo atrás eu li na internet que o 
Espírito Santo é o segundo estado que mais 
consome álcool no Brasil. E quando eu falo isso, 
eu falo da minha experiência, lá no meu 
consultório, de atender homens que 
começaram a usar crack aos sessenta anos e 
crianças que estão usando crack, bebidas e 
outras coisas mais, maconha, aos oito anos de 
idade.  
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Então, quando a gente vê também falar 
que no Brasil se fala em legalizar drogas, olha, 
eu conheço a Holanda, eu conheço Amsterdã, 
aquela zona vermelha lá. A Holanda, depois que 
legalizou, há muitos anos atrás, as drogas, 
liberou tudo, para acabar com o tráfico, hoje 
eles querem voltar, não conseguem. O Uruguai, 
você vai ao Uruguai, você vê lá em Rivera, Rivera 
é uma cidade fronteira do Brasil, quem está na 
calçada do Brasil, atravessa a rua, vai na calçada 
em Rivera, fuma maconha e volta para o Brasil. 

E hoje, o Governo do Uruguai, o ministro 
da Justiça de lá, parece que tem outro nome, ele 
quer voltar atrás, porque eles não conseguiram 
acabar com o tráfico, pelo contrário, ampliaram. 

A maconha não é droga leve, como 
muitos professores, muitas pessoas, muitos 
artistas e muitas pessoas começam a dizer. 
Droga leve não existe!  

Hoje pela manhã, eu tive o prazer de 
fazer uma palestra para vários pastores lá em 
Vila Velha, ao lado do doutor Expedito, que está 
aqui conosco, daqui a pouco vai falar, da Polícia 
Federal – um abraço, doutor! – e nós falamos 
exatamente isso, o mal que a maconha faz é 
principalmente o desvirginamento moral. Por 
exemplo, você nunca fumou maconha, eu chego 
perto de você, te dou um baseadozinho, você 
fuma. Não vai acontecer nada, você não ficar 
dependente da maconha imediatamente. Do 
crack ficaria, mas se você fumar um 
baseadozinho de maconha, você não ficar 
dependente químico. 

Mas no dia seguinte, se eu chegar perto 
de você com um cachimbo de crack, com um 
crack para você fumar, De jeito nenhum! De 
jeito nenhum! Eu falo assim: Você é maconheiro. 
Você fuma maconha comigo. Fumar maconha, 
na minha área de doutor, quero dizer para vocês 
o seguinte: é uma espécie de desvirginamento 
moral. Eu te dei um baseado de maconha para 
você fumar, você fumou; hoje eu te ofereço 
crack e você não tem como dizer não para mim.  

E hoje está muito banalizado isso, sabe? 
Tudo pode! Semana passada eu dei uma 
entrevista na Tribuna sobre aquele caso daquela 
menina lá em Vila Velha, de onze anos, que, 
juntamente com o marido de quatorze, matou a 
mãe. E me perguntaram, eu falei assim: Olha, no 

bairro onde eles moram lá em Vila Velha – eu 
moro em Vila Velha – o índice de drogas é muito 
grande. Você imaginar que uma menina 
normalmente fez isso, de onze anos, matou a 
própria mãe junto com o namorado, o marido 
de quatorze anos, é de se imaginar que eles 
usavam drogas. Como eu não conheço a criança, 
não conheço o menino, então não posso 
afirmar, mas quem sabe, talvez? 

Nós estamos vivendo um momento tão 
difícil, que eu até me relembrei, coloquei nas 
minhas mídias, a primeira parte do jornal A 
Tribuna, de alguns tempos atrás – não tem dois 
anos isso –, em que traficantes estão nos 
procurando. Olha só que coisa: traficantes estão 
procurando, nós, doutores, para ajudá-los a 
impedir que os filhos deles se tornem viciados 
em drogas, dependentes químicos.  

Vocês podem imaginar um troço desses? 
O traficante está preocupado que o filho dele se 
torne dependente químico e quer ajuda nossa, 
de nós, doutores, para ajudá-los. Olha, como 
vamos fazer isso? Como vamos fazer isso? A 
Bíblia diz: Ensina a criança no caminho em que 
deve andar. Há pouco tempo atrás eu falei na TV 
Gazeta que de cada dez pessoas que eu pego 
para cuidar, eu perco cinco, eu recupero cinco. 
Desses cinco que eu recupero, um ou dois ficam 
voltando nas drogas.  

Mas se eu pego dez crianças e faço o 
trabalho de prevenção, que é a única arma que 
combate o tráfico positivamente, se eu pego dez 
crianças e ensino o caminho que elas devem 
andar, no futuro elas não vão usar drogas. 
Então, a única arma contra o tráfico é a 
prevenção. É o que o Proerd faz, é o que eu 
tenho feito.  

Há pouco tempo atrás, fazendo uma 
palestra num colégio, lá em Vila Velha, um 
colégio particular, as diretoras me convidaram 
para fazer uma palestra lá e eu pensei que ia 
falar para adolescentes, jovens, mas quando eu 
cheguei lá eram trinta e cinco crianças sentadas 
no chão, o mais velho tinha nove anos. Eu tive 
que me refazer ali, pedir um prazo para passar 
uns vídeos mais leves, vamos dizer assim.  

Depois abriram para perguntas e a 
pergunta de um menino de nove anos, capitão, 
deputados: Doutor, na porta do colégio lá perto 
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onde eu moro, tem um traficante vendendo 
crack lá na porta. Fica com um sujeito com a 
sacola lá vendendo crack e um motoqueiro em 
volta do colégio vigiando. Por que o senhor não 
vai lá e prende ele?  

As crianças estão sabendo de tudo isso. 
Com o celular na mão, com o material, com 
acesso fácil eles estão sendo bombardeados nos 
colégios, estão sendo bombardeado em todos 
os lugares, estão sendo ensinados, deturpados e 
com aquele discurso que, por exemplo: 
Maconha não faz mal. Faz! 

Como nós falamos hoje lá de manhã, eu 
e o doutor Expedito, maconha faz mal. Um 
rapaz sob efeito do THC, Tetrahidrocanabinol, 
ele pode ejacular espermatozoide com cinco 
caudas e duas cabeças. A mulher vai usar 
maconha e, de repente, o ovário dela pode 
estragar dez óvulos mais ou menos. E nós 
sabemos que mulher nasce com quantidade de 
óvulos. E, mais tarde, ela vem se casar com um 
cara que nunca usou droga nenhuma e um 
daqueles óvulos vai ser fecundado e vão nascer 
crianças aleijadas ou com problemas mentais.  

E muitas pessoas chegam perto de mim e 
falam assim, com filhos com defeitos, vários 
tipos de defeitos e com dificuldades: Por que 
Deus deixou acontecer isso? Não, você estava 
sob efeito de drogas. Foi você que fez. Não foi 
Deus, nem o diabo.  

Sabe? Não existe. Ou nós, a sociedade, 
se une realmente, independente de religião, 
independente de classe política ou religiosa ou 
militar, nós nos unirmos para combater esse 
inimigo que está na porta dos nossos colégios, 
na porta das nossas igrejas, dentro das nossas 
igrejas, dentro dos nossos colégios, em vários 
lugares falando com aquele discurso horroroso 
de que droga leve, maconha não faz tão mal 
assim não.  

E crack... Hoje, pela manhã, eu levei lá 
para os pastores uma cruz que eu fiz, há uns 
tempos atrás, com cachimbos de crack. Uma 
cruz mesmo. Eu fui colecionando cachimbo, 
pegando dos meus pacientes e apresentei 
numa reportagem que saiu até no Fantástico 
tempos depois. Chamaram-me de artista 
plástico. Eu não sou artista plástico, eu apenas 

peguei aqueles cachimbos e fiz aquela coisa 
para crucificar o crack.  

O crack, é como eu perguntei para os 
pastores lá e estou perguntando para vocês, 
vocês que estão me assistindo agora: você sabe 
de que é feito o crack? Por que o crack se 
chama crack? Por que ele tem esse nome? A 
maioria da sociedade não sabe. A maioria da 
mídia não sabe a origem do nome crack e de 
que ele é feito. E tem também aquele efeito 
psicológico, sabe? Eu conheço casos de sujeito 
que fuma duas pedras de crack, que tem 
cocaína ali, ele fica doidão, depois fornecem 
para ele pedras que não têm cocaína, ele 
continua fumando e ele continua ligado com 
pedras de crack que não têm cocaína, ali dentro.  

Eu tenho pacientes, senhor presidente, 
quatro deles, que, toda vez que eles vão lá 
comigo, eu dou a eles AAS infantil para tomar. 
Eles não sabem o que é AAS infantil. Mas eu 
falo: Você vai tomar isso aqui e volta para casa 
correndo, não usa nada, não mistura nada, 
senão você vai ter um problema. Eles pararam 
de usar crack tomando AAS infantil e não sabem 
o que é AAS infantil. Eu apertei o start psíquico 
deles, sabe?! Voltaram a comer, porque o 
craqueiro não come. Ele esquece a hora de 
comer, a hora de dormir, de tomar banho, ele 
esquece um monte de coisa. Então, começa a 
trabalhar o emocional deles. 

Eu quero me colocar à disposição desta 
Casa, da Polícia, da Justiça aqui no estado do 
Espírito Santo. Eu não sou mais uma criança. Eu 
sei que não parece, mas eu tenho setenta e 
cinco anos. Eu me cuido, etc. e etc. e etc. Mas o 
tempo que eu puder viver e eu tiver condições 
físicas, psicológicas e emocionais de poder 
ajudar as pessoas, eu me coloco à disposição.  

Quero sugerir a esta Casa... Eu estou 
autorizado pelo Conselho Brasileiro de 
Psicanálise a ministrar um curso de Psicanálise 
em Dependência Química de dez horas, que 
pode ser feito aqui, no colégio ou em qualquer 
outro auditório, sem cobrar nada. Com 
certificado emitido pelo conselho e assinado por 
mim. São dez horas. Eu também vou fornecer 
meu material. São dez horas de vídeo sobre 
maconha, cocaína, LSD, heroína, ópio. E se a 
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gente fosse falar sobre as drogas aqui com 
detalhes...  

Eu ainda tenho quantos minutos? 
(Pausa)  

Quatro minutos! Eu vou aproveitar para 
dizer o seguinte: Pouco tempo atrás... Aliás, eu 
me lembro da última vez em que eu estive aqui. 
Eu fui entrevistado depois e alguém me fez uma 
pergunta, não sei qual repórter, e eu comecei a 
explicar como é feito cada tipo de drogas e 
comecei a dizer, sem mais nem menos, sem 
pensar a princípio, como é que se faz a droga 
em casa. E, de repente, eu falei assim: Vamos 
parar com isso aqui, cara, porque eu estou 
ensinando as pessoas a fazerem drogas com o 
material que têm em casa. Uma coisa que ele 
pode comprar na farmácia, outra coisa que ele 
pode comprar em tal lugar, chegar em casa, 
fazer e... Esquece tudo aquilo que eu falei. 
Porque, para fazer palestra também, a gente 
tem que tomar cuidado de não ensinar o 
contrário. Ao invés de fazer a prevenção, a 
gente vai provocar a curiosidade. 

Então, o que eu tenho feito, o que eu 
tenho falado: crack, nem pensar! Crack, nem 
pensar; e que nós precisamos fazer, sem 
nenhum pudor, sem nenhum medo, é ensinar as 
crianças o caminho em que elas devem andar. 
Porque, há pouco tempo, eu tive um paciente 
que me procurou lá, sessenta e cinco anos. 
Disseram para ele que, se ele fumasse crack, ele 
teria mais ereções, ele teria mais condições. Ele 
fumou crack e não é que deu certo! Mas foi 
apenas psicológico. E ele foi preso num motel 
com três menores de idade. E menores que têm 
a idade das netas dele. E ele foi me pedir ajuda. 
Começou a usar droga agora por causa de um 
problema, por causa de uma coisa, de uma 
necessidade dele. Crack resolve? Crack não 
resolve o problema nem do traficante. Os 
traficantes não são felizes. Eles não podem 
viajar, eles não podem passear, e eles se 
matam. E eles se matam!  

Capitão, eu lembro que, uma vez, no Rio 
de Janeiro, conversando com um coronel 
comandante lá, ele disse para mim o seguinte: 
Nós temos que dar graças a Deus que o crime 
não é organizado. Porque, se ele fosse 
organizado, ele tomava o poder no Brasil e neste 

estado. A sorte nossa é que eles se matam 
também. O coronel me disse isso lá, e não é que 
é verdade? O crime não é organizado. Porque, 
se organizasse, realmente, com a força que eles 
têm e com o dinheiro que eles têm... O terceiro 
maior movimento financeiro do mundo é o 
tráfico.  

Vou encerrar a minha palavra aqui, 
agora. Acho que já falei demais. Quer fazer 
alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para 
sempre.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Doutor Veloso, 
Provérbios 22:06 diz: Ensine ao menino o 
caminho em que deve andar e quando 
envelhecer não se desviará dele. 

Não foi ensinado ou não foi dito, na 
Bíblia, que você deve ensinar o jovem ou adulto. 
É exatamente o menino. Você tem que trabalhar 
na base e ensinar quando está na idade muito 
tenra.  

Mas eu gostaria de fazer uma 
perguntinha a V. Ex.ª. 

 
O SR. FRANCISCO VELOSO – Até porque, 

deputado... 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Pois não!  
 
O SR. FRANCISCO VELOSO – Até porque 

a as crianças ouvem mais aquilo que eles estão 
vendo. Porque, se eu falo uma coisa que não 
estou vivendo, não vai adiantar. Então, eu tenho 
que falar também aquilo que eu vivo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Muito bom.  
Doutor Veloso, na sua visão, a liberação 

das drogas, a sua legalização, seria uma solução 
ou seria uma demonstração de incompetência 
do Estado e suas Políticas Públicas? 

 
O SR. FRANCISCO VELOSO – Total 

demonstração de incompetência. Não vai 
resolver o problema das drogas liberar o uso das 
drogas, liberar plantio de maconha em casa para 
isso ou para aquilo. Não! Não, de jeito nenhum. 
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Não vai resolver o problema, não vai mesmo. 
Porque não resolveu o problema nos países que 
liberaram.  

Estive no Canadá, no ano passado, minha 
filha mora lá, e eu vi jovens numa estação de 
trem fumando maconha do meu lado, porque 
liberaram. E agora eles querem voltar lá, porque 
criaram um grande problema na área da 
esquizofrenia, principalmente, e não sabem 
como fazer. É um caminho que não tem volta.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Doutor Veloso, na sua 
sugestão de capacitação, vou, inclusive, passar 
para os nossos pares aqui na comissão e vamos 
conversar posteriormente com o doutor André 
Luiz Cunha Pereira, porque acho até 
interessante, com relação à capacitação dos 
nossos servidores dos conselhos tutelares.  

 

O SR. FRANCISCO VELOSO – Sim, sim.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Nós temos aí um 
volume razoável de conselheiros tutelares que 
precisam ter um conhecimento maior e ter essa 
capacitação.  

Então, nós vamos passar para os nossos 
pares. Já está sendo registrado pela secretaria 
da comissão, para que a gente possa depois 
voltar a falar com o senhor.  

 

O SR. FRANCISCO VELOSO – Até porque, 
para eu combater, até para eu ensinar, eu tenho 
que saber, eu tenho que saber sobre aquilo que 
eu estou falando. Eu não posso legislar numa 
coisa que não sei o que eu estou fazendo.  

Então, me coloco à disposição, mais uma 
vez, para vocês nesse trabalho aí.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Ok, doutor Veloso, 
muito obrigado.  

Pergunto ao capitão Stein se tem alguma 
pergunta para fazer ao doutor Francisco Veloso? 
Se tiver algum questionamento, aproveita a 
oportunidade.  

 
O SR. CAPITÃO STEIN – Em princípio, não 

vou nem citar um questionamento, mas o 

senhor citou a dificuldade de retornar, de fazer 
a pessoa que já utilizou drogas ficar limpa, 
tentar retornar ao caminho da cidadania, que 
foi também uma fala nossa. Nesse sentido, 
ótimo trabalho que o senhor tem feito com 
relação à prevenção. Estaremos de portas 
abertas com o Proerd para o senhor e, com 
certeza, o utilizaremos.  

Inclusive, deputado, é importante 
ressaltar, que me esqueci de falar, agora, às 
15h, iniciando daqui a dois minutos, nós 
estamos com uma formatura do Proerd de 
cento e vinte alunos na escola Sesi de Araçás. E, 
hoje, na parte da manhã, nós já formamos mais 
cento e vinte alunos do quinto ano do Sesi de 
Araçás.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
capitão Stein; muito obrigado, doutor Francisco 
Veloso.  

Inclusive, capitão Stein, se V. Ex.ª 
precisar participar do evento, já esteja liberado. 
Eu sei que são muitos os seus compromissos. 
Então, muito obrigado pela sua presença.  

Eu quero passar a palavra agora ao major 
Pereira Júnior, representando aqui o coronel 
Douglas Caus, comandante-geral da Polícia 
Militar. 

Um prazer muito grande, major, tê-lo 
conosco. V. Ex.ª tem até quinze minutos. 

 

O SR. MAJOR PEREIRA JÚNIOR – Boa 
tarde; boa tarde a todas e todos. 

Presidente, meu áudio está saindo? 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – O senhor está à 
vontade, pode falar. Esteja à vontade. 

 
O SR. MAJOR PEREIRA JÚNIOR – 

Primeiramente, agradeço o convite feito à 
instituição, em nome do coronel Douglas Caus, 
conforme o capitão Stein já indicou, dada toda a 
demanda de agendas já previamente marcadas, 
ele nos indicou a estar aqui participando em seu 
nome e parabenizando a Comissão de Proteção 
à Criança e ao Adolescente e de Política sobre 
Drogas, não só essa reunião de hoje, mas todo o 
trabalho que vem realizando.  
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Normalmente o capitão Stein está à 
frente, dado ser o especialista, é quem está 
militando coordenando o programa estadual. O 
nosso programa estadual, o Proerd, seria o 
carro-chefe da instituição em relação ao 
enfrentamento ao uso de drogas com uma 
perspectiva muito de trazer a criança, o 
adolescente, nos seus níveis em que o Proerd 
atua, para o poder da sua escolha, na decisão, 
quando lhe são apresentadas situações, não só 
em relação ao uso de drogas lícitas e ilícitas, 
mas também em relação a outras atuações que 
se confrontam como disputadores, como, no 
momento mais contemporâneo, a questão do 
bullying.  

E nesse tema, das drogas lícitas e ilícitas, 
da infância em risco, eu queria indicar que 
realmente a minha passagem aqui, deputados 
Danilo Bahiense, Torino Marques, Luciano 
Machado, seria mais para fazer essa saudação 
em nome do comando porque eu sou o chefe da 
pasta que trabalha a política da instituição em 
relação a polícia comunitária e o capitão Stein é 
quem faz esse trabalho direto, mais imediato 
em relação à atuação da instituição com a 
coordenação do Proerd.  

Tema de extrema importância e, como 
eu acredito que já fui, não só eu, mas a 
instituição, muito bem referendada aí na fala, 
do que pensa e como age a instituição, acredito, 
para não alongar muito, poder dar voz e tempo 
maior para os especialistas. 

Na questão do tema, que de fato é tema 
que urge em qualquer pauta, de pensar em 
políticas transversais interdisciplinares, uma 
grande preocupação não só para a sociedade 
capixaba, como o palestrante anterior citou, 
nem só brasileira, mas como um debate que 
vem se demonstrando custoso para diversas 
sociedades ou, vou ousar aqui, para todas as 
sociedades do mundo.  

Está bom, presidente? 
Agradeço pela promoção a coronel 

Pereira. Já gritei daqui ó: Recebo, recebo. 
Agradeço, doutor Danilo Bahiense. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Major, muito 
obrigado! É porque nós recebemos a nominata 

aqui como coronel. Aí eu falei: V. Ex.ª foi 
promovido. 

 
O SR. MAJOR PEREIRA JÚNIOR – 

Agradeço. Recebo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado pela 
sua participação. E leve lá o nosso abraço ao 
comandante-geral da Polícia Militar, coronel 
Douglas Caus.  

 
O SR. MAJOR PEREIRA JÚNIOR – Pode 

ficar tranquilo, será levado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Ok. Eu quero saudar 
mais uma vez o agente Expedito Jorge Tavares, 
representando aqui o delegado Eugênio 
Coutinho Ricas, superintendente regional da 
Polícia Federal do Estado do Espírito Santo. 

Expedito, eu quero passar a palavra para 
V. Ex.ª agora e você tem até quinze minutos. 
Prazer muito grande tê-lo mais uma vez 
conosco, com a sua vasta experiência nessa 
área.  

 
O SR. EXPEDITO JORGE TAVARES DE 

SOUZA – Está me ouvindo?  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Agora estou te 
ouvindo, estamos te vendo e te ouvindo.  

 
O SR. EXPEDITO JORGE TAVARES DE 

SOUZA – Está ótimo. Deputado Danilo, é um 
prazer muito grande, é uma honra, em nome 
aqui da Polícia Federal, representando o doutor 
Eugênio Ricas, nosso superintendente. 
Parabenizar essa Comissão de Proteção à 
Criança e Adolescente, que constantemente 
está sempre preocupada, trabalhando nesse 
sentido, pela décima reunião ordinária dessa 
comissão. 

Também parabenizar o deputado 
Luciano Machado, membro da comissão, e o 
meu amigo Torino Marques, há anos que a 
gente está sempre junto, acompanhando. Ele 
como repórter, na época, acompanhando o 
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nosso trabalho. Está sempre divulgando, 
ajudando a divulgar. 

E tão logo, assim que termine, eu mando 
o meu telefone. Meu telefone é o mesmo há 
vinte anos. Eu sou muito tradicional, não mudei 
de mulher, não mudei de telefone, não mudei 
de nada. Estou há quarenta e cinco anos na 
Polícia Federal, nem de profissão mudei. Então, 
o meu telefone, meu celular é o mesmo há mais 
de vinte anos.  

Falando a respeito da problemática da 
dependência química ou do uso das drogas 
lícitas e ilícitas pelos jovens, eu começaria aqui o 
nosso debate, a nossa conversa, falando do ECA, 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu 
art. 258. 

 Eu acho ele perfeito. O que nós estamos 
precisando, na verdade, é pôr em prática o que 
ele diz. A proibição da venda de bebidas 
alcoólicas ou de produtos que possam causar 
dependência física ou psíquica à criança, a multa 
ao estabelecimento que vende de três a dez mil 
reais e, inclusive, a interdição do 
estabelecimento comercial até o pagamento de 
multa.  

Eu começaria por esse assunto da 
repressão que a gente não vê. A gente vê, assim, 
uma facilidade muito grande entre o uso, 
inclusive de cigarros e cigarros eletrônicos, e 
tudo, por jovens e adolescentes. Não é? Eu acho 
que, pelo menos de forma educativa, se nós 
reprimíssemos mais, poderíamos ajudar. Os 
próprios bares, os próprios estabelecimentos 
comerciais, se eles fossem conscientizados disso 
também, eles poderiam também ajudar nessa 
repressão.  

Mas eu gostaria destacar aqui uma 
reportagem que foi feita há mais ou menos 
umas duas semanas pela rede Record, no 
programa Domingo Espetacular. Eles fizeram 
uma reportagem muito boa de quase nove 
minutos no Canadá, mostrando sobre os quatro 
anos de legalização da maconha naquele país. A 
reportagem é muito interessante e eu acho que 
nós deveríamos, quem puder, dar uma 
olhadinha, dar uma revisada nessa reportagem, 
porque eles abordam, eles chegam a dizer que 
depois da liberação, nos quatro primeiro meses 
de liberação da maconha lá no Canadá, 

quinhentas e oitenta e uma crianças – nos 
primeiros quatro meses – foram intoxicadas. 
Essas crianças variando de um a oito anos, nove 
anos. 

A reportagem é muito rica nesse sentido, 
inclusive misturando... Ele disse que, com a 
liberação, muitas misturas de chocolate, doces, 
pirulitos, e as crianças estão utilizando dessa 
forma e se intoxicando. Eles mostrando a 
degradação das cidades que eram consideradas 
um paraíso, o quarto melhor lugar do mundo 
para se viver e hoje a gente vê as cracolândias e 
os grupo de usuários de drogas no meio da rua. 
Parece que mil e oitocentas lojas foram abertas 
nesse período para venda da Cannabis. 

Então a gente vê que a liberação das 
drogas traz muitos problemas seríssimos, 
embora as pessoas estejam preocupadas com o 
faturamento, com o dinheiro que vão ganhar, 
mas o problema seríssimo é que eles 
observassem.... 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – (PL) – Expedito, pode 
continuar, teve uma interferenciazinha de 
alguém, mas pode continuar, por gentileza.  

 
O SR. EXPEDITO JORGE TAVARES SOUZA 

– Está me ouvindo? Está me ouvindo?  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – (PL) – Estou te ouvindo 
muito bem. Pode falar.  

 
O SR. EXPEDITO JORGE TAVARES SOUZA 

– Está ok. Então foram observados nesse 
período desses quatro anos um aumento muito 
grande da violência e do tráfico. Eles dizem 
mesmo na reportagem que o tráfico não reduziu 
em nada, então é balela dizer que a liberação 
diminuiria o problema do tráfico e, inclusive, da 
violência. 

O repórter, fazendo essa reportagem, foi 
interceptado por uma pessoa mascarada que 
mandou que ele parasse a reportagem. Isso no 
Canadá, hein? Não estou falando no Brasil, 
estou falando no Canadá! 

E ali, falando do número de tratamentos 
para esquizofrenia provocados pela maconha, 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370034003200390036003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quarta-feira, 16 de novembro de 2022 Diário do Poder Legislativo - 25 

aumentou muito. No final eles ainda fazem uma 
referência ao Uruguai, Estados Unidos e outros 
países também que fizeram a liberação, do 
aumento do tratamento de dependência 
química, do aumento de doenças provocadas 
pela maconha, problema de abandono escolar, 
problema de concentração com a maconha, 
como foi falado aqui, todos esses problemas. 

Então eu comparo, eu gosto de 
comparar muito esse problema da dependência 
química, olhando o autor, fazendo uma 
comparação do corpo humano com um 
automóvel. Eu acho bem interessante isso para 
a nossa reflexão.  

Então ele faz uma comparação 
mostrando que alguns funcionamentos do 
automóvel seriam semelhantes ao do corpo 
humano. Por exemplo, o filtro de gasolina do 
automóvel seria semelhante ao nosso rim; o 
tanque de combustível do automóvel seria 
semelhante ao nosso estômago. Então ele vai 
fazendo essa comparação – nosso coração 
semelhante ao motor do automóvel – e ele faz o 
seguinte questionamento: se você tem um carro 
a gasolina e você chega lá e, ao invés de botar a 
gasolina, você bota querosene, thinner, 
solvente, qualquer outro combustível que não 
seja a gasolina. Ele pergunta: o que poderá 
acontecer com o teu carro? O teu carro foi feito 
para funcionar com gasolina, não foi feito para 
funcionar com querosene.  

O nosso organismo, qual é o combustível 
do nosso organismo? São as vitaminas, 
proteínas, cálcio e tal. Onde é que nós vamos 
encontrar isso? Vamos encontrar lá no legume, 
nas verduras, frutas, etc., etc. Se ao invés de nós 
colocarmos esses combustíveis naturais, a gente 
colocar uma maconha, que tem quatrocentos e 
cinquenta componentes químicos; ou um 
cigarro, que tem quatro mil setecentas e vinte 
substância químicas, crack, cocaína, não tem 
uma substância ali que seja uma vitamina, uma 
proteína, um cálcio ou algo que seja útil para o 
ser humano. E ele pergunta: o que esse ser 
humano pode esperar disso tudo aí? Claro que é 
um dano ao seu organismo. Não é? São 
substâncias tóxicas, são substâncias 
cancerígenas, são substâncias corrosivas que 

vão trazer problemas seríssimos para esse ser 
humano.  

Então, fazendo essa comparação, assim, 
para a gente refletir, a gente vê que a droga não 
traz benefício nenhum, embora o pessoal diga: 
Espera aí, mas a maconha tem o canabidiol! De 
quatrocentos e cinquenta substâncias químicas, 
ter o canabidiol, que é usado para pessoas que 
têm convulsões, epilepsia, etc., você vê que é 
uma coisa que é muito pouca para a gente 
liberar maconha por causa disso.  

Agora lá tem, por exemplo, o monóxido 
de carbono, que é a fumaça que tanto sai do 
cigarro, quanto do crack, quanto da maconha, e 
eles são prejudiciais ao pulmão.  

Então, a gente fazendo uma reflexão 
sobre isso, a gente vê que é irracional falar em 
liberação de maconha ou de qualquer outra 
droga. Liberar uma droga em detrimento de 
outra, achando que o tráfico vai diminuir, isso é 
bobagem, porque a migração do bandido, do 
traficante para outra atividade dele para ganhar 
dinheiro é tranquilo. Ele sai da maconha e vai 
vender crack, vai vender qualquer outra 
substância que tiver aí em atração ele vai fazer. 
Onde estiver dando mais dinheiro ele vai buscar. 
Então é bobagem essa coisa de liberação. 

Nós temos que também atentar a isso 
que eu falei aqui: temos drogas aí, o álcool e o 
cigarro, que estão aí assolando, estão 
envolvendo todos esses jovens, jovens de 
quatorze, quinze anos, crianças aí utilizando. A 
gente tem que ter atenção a isso, porque leis já 
existem. Estão precisando é pôr em prática, 
reprimir um pouco isso daí e chamar a atenção 
das escolas, da família e das religiões, que são 
instituições que podem ajudar a divulgar, a 
conscientizar as nossas crianças e os nossos 
jovens.  

Então a gente parabeniza, por exemplo, 
a PM, o Proerd e a Polícia Civil com o trabalho 
também deles. Aqui nós temos, nós trazemos, 
procuramos trazer... Trouxemos de janeiro até 
agora, cerca de dezesseis mil crianças para 
visitar a Polícia Federal, o auditório nosso, que 
cabem trezentas e sessenta crianças, isso de 
manhã e de tarde. Então nós procuramos ajudar 
nesse ponto. Eu sei que é mínimo o que nós 
fazemos, é quase nada, mas eles, ao saírem do 
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colégio e virem aqui para a Polícia Federal 
participarem da conversa sobre drogas, sobre 
pedofilia, sobre corrupção, eles verem os vídeos 
institucionais nossos, e no final também a 
participação do cão farejador. Nós temos até a 
colaboração dos nossos colegas da PM, 
também, trazendo os cães aqui. Isso tudo, para 
as crianças, é motivação. E muitos deles saem e 
pedem... Tem pais aí que dizem assim: Oh, meu 
filho adorou ir aí na Polícia Federal, será que ele 
pode voltar? Claro! A gente recebe um monte 
de crianças, alguns estão fazendo até uniforme 
da Polícia Federal para usar. 

Então, a gente vê que são ações, embora 
muito, assim, simples, humildes, mas que 
trazem, de alguma forma, uma ajuda ou um 
alerta para essas crianças.  

E nós aqui, da Polícia Federal, 
continuamos. Hoje eu dizia para o Veloso, para 
o doutor Veloso, de manhã, quando o pessoal lá 
se espantou que eu tenha quarenta e cinco anos 
de Polícia. É! É que estou dependente da... a 
gente fala tanto da droga, que acaba ficando 
dependente, então a gente não consegue se 
livrar. Então, no dia que eu me livrar dessa 
dependência, eu vou me aposentar! Mas, por 
enquanto, a gente ainda continua à disposição 
aqui no que for preciso, no que for 
útil.Obrigado, Danilo! Obrigado aos deputados, 
obrigado a todos aí. Abraço a todos. 
 
 

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

Realmente, a gente fica dependente 
quando faz o que ama, o que gosta, não é? Eu 
fiquei na polícia durante muitos anos, 
aposentei-me agora, dia trinta e um de janeiro 
de 2019, com quarenta e oito anos de serviço, 
porque fui eleito para assumir no dia seguinte 
aqui na Assembleia Legislativa.  

Mas com certeza, se eu não tivesse sido 
eleito, estaria na Polícia Civil até hoje, porque eu 
amo fazer aquele trabalho investigativo. E você 
está de parabéns aí e toda a Polícia Federal! 

 
 
O SR. EXPEDITO JORGE TAVARES SOUZA 

– Obrigado! 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Mas eu gostaria de 
fazer um questionamento, Expedito, a você: nós 
temos visto aí muitas famílias destruídas em 
virtude do uso de entorpecentes, de drogas 
lícitas ou ilícitas. Realmente famílias 
completamente destruídas. Mas essas famílias 
têm seus filhos, têm seus netos. Na sua visão, na 
sua experiência, qual o reflexo dessas famílias 
destruídas no presente e no futuro dessas 
crianças e desses jovens?  

 
O SR. EXPEDITO JORGE TAVARES SOUZA 

– (Inaudível) ou se a família realmente é 
destruída com dificuldade de se aprumar. Tem 
uma um versinho que diz assim, até uma 
quadrinha que gosto muito que é assim: Tome 
cuidado se és pai; faça do seu lar um templo, 
pois toda criança vai usar seu pai como 
exemplo. 

 Então a família que utiliza, inclusive 
droga mesmo lícita, bebidas e etc., etc., está 
fumando ali na frente do jovem, o jovem está lá, 
observando aquilo ali e está copiando o seu 
exemplo. 

Tem um grupo que eu gosto muito 
chamado Amor Exigente que ajuda aos 
familiares de dependentes químicos e aos 
dependentes químicos também; o Nar-anon 
também que é de familiares de Narcóticos 
Anônimos; o Al-anon, familiares de alcóolicos. 
Então, são grupos a que eu encaminho muitos 
familiares. Tem pessoas que me procuram aqui 
com problema com filho, com esposo, etc, e eu 
encaminho para esses grupos de familiares que 
ajudam na conscientização, ajudam as pessoas, 
os codependentes a saírem desse redemoinho e 
a poder encarar o problema com mais realidade, 
com mais tranquilidade. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Ok, Expedito. Muito 
obrigado pela sua contribuição. Leve o nosso 
abraço para o doutor Eugênio Ricas.  

 

O SR. EXPEDITO JORGE TAVARES SOUZA 
– Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Inclusive, nós 
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estamos aqui com uma comenda para entregar 
ao doutor Eugênio, e nós vamos solicitar ao 
gabinete que agende com você ou direto com o 
gabinete do doutor Eugênio para que lhe seja 
entregue ou aqui no plenário desta Casa de Leis 
ou na própria Superintendência da Polícia 
Federal. 

 
O SR. EXPEDITO JORGE TAVARES SOUZA 

– Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado. Que 
Deus continue abençoando você nesse trabalho 
importante que vem realizando no estado do 
Espírito Santo. 

Quero saudar mais uma vez à doutora 
Vanessa Brasil, presidente da Comissão da 
Infância e Juventude da OAB-ES, e passar a 
palavra a V. Ex.ª. 

V. Ex.ª tem até quinze minutos. Se quiser 
usar a tribuna, será muito melhor. 

 
A SR.ª VANESSA BRASIL DA SILVA – Boa 

tarde a todos. Quero saudar à Mesa e, em nome 
do deputado Danilo Bahiense, quero saudar 
também os membros da Comissão da Infância e 
Juventude da Ordem que estão aqui no plenário 
e estão on-line também. Dizer que, sem vocês, 
não existe o trabalho da minha presidência. Nós 
somos a Comissão da Infância e Juventude da 
OAB. 

E falar sobre esse tema, drogas lícitas e 
ilícitas na infância, na adolescência, faz a gente 
recordar que esse é um problema de todos nós, 
muito bem citado pelo doutor Expedito. No ECA 
diz das obrigações, na nossa Constituição 
também, no art. 227, está lá elencada a nossa 
responsabilidade como sociedade, como família, 
como Estado e como pessoa,  pelos cuidados e 
pela proteção integral das nossas crianças e dos 
nossos adolescentes. 

É importante também lembrar que a 
ONU já trabalha com esse tema há muito 
tempo, ela incentivou a criação do Dia 
Internacional de Combate às Drogas, que é o dia 
26 de junho, que a gente costuma chamar de 
Junho Branco, por quê? Porque o trabalho é 
esse mesmo, de incentivar que a sociedade crie 

ações para desmobilizar o uso das drogas lícitas 
e lícitas, o combate à dependência química e o 
tráfico de drogas.  

A gente tem a ideia, hoje, quando fala de 
drogas lícitas, o álcool e o cigarro, que são 
drogas que até hoje dão status. Beber é festejar! 
E, infelizmente, é um costume da nossa 
sociedade que precisa ser quebrado.  

Falar de droga, também, perpassa pela 
fala em outros combates que devemos fazer 
para o cuidado com as nossas crianças. Eu falo o 
combate do trabalho infantil e da exploração 
sexual. A droga está sempre lá, o álcool está 
sempre lá quando a gente faz esses trabalhos 
envolvendo as crianças.  

Importante também dizer que drogas 
causam dependência, e dependência é um 
problema de saúde pública; o direito à saúde, 
também garantido às nossas crianças.  

E mais, falando de criança e de drogas 
nós estamos falando aí, doutor Danilo, de 
pessoas vulneráveis, são crianças que não 
sabem o que é bom e o que é ruim.  Elas 
precisam ser direcionadas, como já dito, seja 
pelas instituições religiosas, seja por nós, uma 
instituição como a Ordem, pelo Estado, pelas 
famílias, pelas escolas. Precisamos da atuação 
de todos para combater as drogas, precisamos 
de políticas públicas, precisamos de leis que 

incentivem o Estado e os municípios para que 
façam, em cada uma das suas cidades, 
semanas, meses de incentivo contra as 
drogas. Que as escolas tenham no calendário, 
no conteúdo escolar, durante o ano inteiro, 
para falar de prevenção, do combate; para 
falar da luta do tráfico de droga. 

Viver na vida do tráfico – e o doutor 
Danilo sabe porque trabalhou quarenta e oito 
anos combatendo isso, também – não tem 
que ser uma vida de glamour. Geralmente a 
gente vê em escolas alguns deuses traficantes. 
E a gente precisa descaracterizar isso, a gente 
precisa idealizar que o que é bom é estudar, é 
trabalhar, é ter um lazer correto, propiciar 
coisas e ações em que as crianças sejam, sim, 
tratadas como o principal, como prioridade, 
que está escrito lá nos nossos os documentos, 
nos nossos registros e na nossa Constituição.  
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Eu coloco, mais uma vez, doutor Danilo, 
a comissão da Ordem à disposição do trabalho 
desta Casa. Quero assinar conjuntamente o 
ofício para que a gente oficie este Estado sobre 
a criação dos centros, que a gente já falou em 
outras reuniões. Então, pode me cobrar. Os 
nossos membros estão aqui para o trabalho.  
O dia de hoje, o dia da reunião de hoje faz com 
que a gente pense e reveja o nosso papel na 
sociedade. Se eu tenho um filho e eu mando 
para a escola eu cobro a escola falar de 
prevenção de droga? Eu cobro o meu líder 
religioso, seja padre, pastor ou de qual crença 
para ensinar essas crianças? Porque estamos 
falando da infância, da formação. A gente sabe 
que o caráter da criança, ele é formado até os 
sete anos e aí são as crianças que precisam 
receber as maiores orientações. E aí nós, como 
família, como participantes, membros de 
instituições, a gente tem a obrigação. No Direito 
a gente chama isso do princípio da cooperação. 
Não é, doutor Fábio? Onde a responsabilidade é 
distribuída. 

O doutor Fábio é meu colega na Ordem, 
meu presidente da Comissão de Segurança 
Pública, sou membro lá, presidente na Comissão 
da Infância, membro na Comissão de Segurança 
Pública e a gente sempre fala isso das 
responsabilidades distribuídas. 

E a partir do momento que nós, como 
cidadãos, cobrarmos aos deputados, aos 
vereadores, a criação de leis e, depois, ao 
Executivo que execute essas leis, que muitas já 
estão postas... O estatuto está aí, trinta e dois 
anos. A Constituição de 1988 já está posta. A 
gente só precisa efetivamente fazer a utilização 
das leis para o combate dessas drogas, sejam 
lícitas ou ilícitas. 

Muito obrigada pela oportunidade, mais 
uma vez, doutor Danilo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
doutora Vanessa, pela sua contribuição. 

Nosso tema hoje: Drogas lícitas e ilícitas, 
infância em risco. Realmente, doutora Vanessa, 
os pais são o exemplo e nós temos visto aí 
muitos dando um péssimo exemplo. Às vezes, 
um pai usando bebidas alcoólicas e dando 

bebida alcoólica. Ele acha que é muito fraco 
uma cerveja para uma criança, às vezes, de 
menos de um ano. Um pai, às vezes, mandando 
uma criança de dois ou três anos ir buscar no 
balcão uma cerveja ou uma lata ou uma garrafa 
de cerveja, para que ele faça uso. Realmente é 
um péssimo exemplo. 

Recentemente, o capitão Leandro Stein, 
que esteve aqui conosco hoje, compartilhou o 
resultado do seu trabalho. O trabalho dele é o 
seguinte, abro aspas: “O consumo de drogas por 
jovens escolares de ensino médio, no município 
de Vitória, e a percepção desse público sobre o 
Proerd”. E esse trabalho, essa pesquisa foi feita 
com quatrocentos e um jovens estudantes em 
Vitória. Em 2021, o levantamento apontou que 
noventa e dois por cento, ou seja, trezentos e 
setenta e sete respostas dos jovens 
entrevistados tinham feito uso de drogas lícita 
ou ilícita. E oitenta e cinco por cento, trezentas 
e quarenta e uma respostas delas, já tinha, já 
havia consumido álcool. É realmente muito 
lamentável. E muitos deles começaram dentro 
de casa, juntamente com os seus pais. 

Eu quero passar a palavra agora ao Fábio 
Marcos, comandante da Guarda D3, de Vitória, 
representando aqui Amarílio Luiz Boni, da 
Secretaria Municipal de Segurança, Semsu, de 
Vitória. 

Fábio, é um prazer muito grande tê-lo 
conosco. V. Ex.ª tem até quinze minutos. 

 
O SR. FÁBIO MARCOS – Boa tarde a 

todos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Boa tarde. 

 
O SR. FÁBIO MARCOS – Primeiramente 

quero dizer que é uma honra, deputado Danilo 
Bahiense, deputado Torino Marques e Luciano 
Machado, todos que nos assistem e nos ouvem. 

Venho aqui trazer o trabalho da Guarda 
Municipal de Vitória, colaborando nessa 
situação de prevenção contra essa questão dos 
trabalhos em relação à questão de drogas lícitas 
e ilícitas, e quanto às questões envolvendo a 
questão da família e as problemáticas que, 
justamente, nós temos hoje. Nós temos uma 
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situação envolvendo a questão da família, a qual 
essas crianças e esses adolescentes acabam, 
com o tempo, se tornando vítimas dessa 
sociedade, que nós temos hoje. Nós viemos de 
um problema, com relação à questão dessa 
pandemia, que, muitas vezes, nós deixamos de 
levar nossas crianças, nossos adolescentes, para 
as escolas, onde ali, é a questão da formação do 
indivíduo, e hoje a gente tem que fazer esse 
trabalho.  

A Guarda Municipal, através das 
parcerias, porque quando a gente tem um tema 
tão importante como esse, a gente sabe que é 
um trabalho em parceria, não se acha que os 
trabalhos em relação, se envolve drogas, é 
somente um trabalho de Segurança Pública. A 
gente tem um trabalho com a Educação, que 
tem que vir engajado também, com o pessoal da 
Cultura, dos Direitos Humanos; então, um 
trabalho com relação à questão dessa parceria. 

Nós temos os nossos projetos sociais, 
que a gente trabalha, desde a pré-escola, até 
mesmo em relação à questão dos adolescentes, 
envolvendo a questão de drogas, a utilização, do 
que acontece com esses indivíduos, o tráfico 
também, e não somente nessa questão de 
drogas lícitas, mas nessa questão das ilícitas 
também. E essa questão das drogas ilícitas, a 
gente tem no convívio, justamente o que o 
senhor, Doutor Danilo Banhiense passou, a 
gente tem isso muito voltado na questão das 
famílias. Desde aquela criança, vai no bar para 
fazer aquisição desse produto vendido ali, 
daquela venda; então, desde criança, a pessoa 
já começa a ter uma percepção daquilo ali, da 
forma correta. E a gente vem, desse nosso 
trabalho, desde o teatro de bonecos, até mesmo 
com nossos agentes ali, próximos da escola, 
dialogando com essas crianças e adolescentes, e 
mostrando o caminho, o caminho que deve ser 
seguido. 

O senhor leu um texto bíblico, uma 
passagem que nós temos, que justamente 
mostra com relação a isso, é que esse trabalho 
deve ser tido, desde lá do início das nossas 
escolas.  

Então, nós devemos pegar esse trabalho; 
e é isso que a Guarda Municipal faz. É trazer 
esses servidores nossos, que estão no nosso dia 

a dia, para conversar com essas crianças e esses 
adolescentes. Por isso é um trabalho tão 
importante, essa temática que vocês vêm 
trazendo aqui, para esta Casa de Leis, tão 
importante essa discussão, esse fórum, é ouvir 
aí um trabalho, em relação ao capitão, que 
passou em relação da questão do Proerd; a 
Polícia Civil também tinha em relação a esse 
trabalho. O professor também, que fez uma fala 
muito boa, com relação a essa desconstrução 
que nós temos, que alguns começam a puxar: 
Não, é só fazer mesmo a questão da liberação e 
tá tudo resolvido! Mas o problema não é esse; o 
problema é que nós temos sim, que combater e 
superar essa situação que nos traz. 

Então, vocês podem contar, justamente 
com o trabalho da Guarda Municipal, que a 
gente faz nessas escolas, não somente nas 
escolas, mas, também, nesses territórios, 
porque só assim, trabalhando com todos, em 
parcerias, que nós vamos avançar nesses casos 
que nós temos hoje. 

Eu agradeço a colaboração e a 
oportunidade de passar a vivência que nós da 
Guarda Municipal temos, no nosso dia a dia. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado pela 
sua participação, Fábio, leve o nosso abraço 
para o Amarílio Luiz Boni, e também, para o 
nosso prefeito, Lorenzo Pazolini. 
Muito obrigado pela sua contribuição! 

Eu quero passar a palavra agora à 
Luciana Menezes, gerente de Integração 
Comunitária, representando o coronel Márcio 
Celante, Secretário de Estado de Segurança 
Pública e Defesa Social no Estado do Espírito 
Santo. 

Um prazer muito grande em tê-la 
conosco, Luciana. V. Ex.ª tem até quinze 
minutos, por favor. 

 

A SRA. LUCIANA MENEZES – Boa tarde a 
todos, cumprimento a todos os presentes na 
figura de V. Ex.ª, parabenizo a Casa pelo debate, 
a temática é extremamente relevante, ainda 
mais nos momentos que estamos vivendo. 
Informo que o coronel Celante não pode estar 
presente, infelizmente, e estou aqui trazendo 
voz à Segurança Pública. 
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Vou trazer sobre essa temática só um 
dado, nos temos aqui um observatório da 
segurança pública, e pedimos para levantar os 
dados referentes a menores que tenham sido 
conduzidos em situação... 

Só um minutinho que eu estou 
procurando meu arquivo. (Pausa) 

Pronto. Perdão! Menores detidos em 
ocorrências de tóxicos: em 2021, nós tivemos 
mil setecentos e trinta e dois menores e em 
2022 nós tivemos mil e quinhentos indivíduos 
ainda em sua menor idade que foram 
conduzidos em ocorrências de tóxicos. 

Bom, deixe-me achar os senhores aqui. 
(Pausa) 

Achei. Perdão. Eu vou acompanhar a fala 
dos senhores e vou só trazer mais uma reflexão 
para a retórica não ficar maçante. 

Trabalhei em uma ONG, há muitos anos, 
que tratava a situação da maternidade ainda e 
do uso das substâncias biopsicoativas, e uma 
das considerações – o nome da presidente era 
Raquel Barros – que ela sempre fazia 
relacionando o uso das substâncias psicoativas, 
ela dizia que existe uma balança e essa balança 
trabalha da seguinte forma: à medida que nós 
baixamos as relações sociais existentes e a 
importância delas, que a medida que essa 
balança tende para baixo, você aumenta a 
possibilidade do peso da utilização de 
substâncias psicoativas na vida do indivíduo. E aí 
pensando, à medida que os senhores faziam a 
exposição, eu pensando, refletindo em relação a 
essa questão, eu trago mais em nível de 
reflexão.  

A gente pensar, porque nós estamos 
falando de infância, então nós estamos falando 
de zero a doze anos incompletos. Então, são 
crianças que são, ou não – não podemos 
determinar aqui em todos os casos, porque isso 
hoje está presente em todas as classes sociais –, 
mas temos que pensar que tipo de outras 
relações nós estamos propondo as nossas 
crianças neste momento? Qual o quantitativo 
de outros prazeres positivos que nós estamos 
oferecendo às nossas crianças? 

Então, pensar: Quais os tipos de política 
pública em esportes? Quais os tipos de política 
pública em outras áreas? Qual o papel da 

família? Da espiritualidade? Qual o papel dos 
outros contextos que promovem prazeres 
positivos, está sendo ofertado para as nossas 
crianças hoje? E aí, dentro dessa perspectiva, eu 
acredito que a potencialização desses espaços é 
um vetor essencial, é uma seta que nos 
promove e que nos leva à frente.  

Eu trabalhei também em um projeto 
chamado Mulheres da Paz, que eu tinha contato 
com as lideranças comunitárias de alguns 
bairros, que eram entendidos como de alta 
vulnerabilidade, e, por vezes, escutei das 
mulheres, que eram mães e lideranças, dizendo: 
Normalmente o Estado chega tarde às nossas 
crianças. Eles chegam quando as nossas 
crianças já foram afetadas pelo universo do 
tráfico, já foram cooptadas. Que também alinha 
com esse pensamento que eu estou trazendo.  

Hoje, pensar política pública abaixo dos 
doze anos é essencial, e essencial em qualidade 
e quantidade. Porque quando a Segurança 
Pública é acionada, é porque alguma coisa nesse 
processo – Segurança Pública repressiva – já não 
caminhou da forma devida. Nós já tivemos, 
então, perdas nesse processo de construção do 
indivíduo que culminaram, por vezes, no cenário 
que nós vamos viver mais á frente ou que nós 
estamos vivendo hoje. 

De fato, não é um tema fácil. Eu só estou 
trazendo, só para não ficar no mesmo debate 
que os senhores já fizeram com excelência, um 
olhar ao lado para não ser repetitiva. Então, 
creio que hoje o caminho é esse, é pensar no 
equilíbrio. Vamos fazer essa balança subir. E de 
que forma vamos fazer essa balança subir? 
Como que as famílias podem fazer essa balança 
subir? Como que o a sociedade pode fazer essa 
balança subir? E como o Estado pode fazer essa 
balança subir? Como as famílias podem fazer 
essa balança subir? Como a sociedade pode 
fazer essa balança subir? E como o estado pode 
fazer essa balança subir? Qual o nosso papel 
nesse processo?  

Vamos lá, a segurança pública hoje já 
foi... O Proerd existe, nós temos o papo de 
responsa, que já foi citado. A Sesp, enquanto 
Secretaria de Estado, está em vários conselhos, 
ela participa de vários conselhos, inclusive os da 
Criança e do Adolescente, no conselho que 
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debate a questão do uso de substâncias 
psicoativas, conselho que trabalha com a 
questão de políticas sobre drogas. Enfim, a 
gente já está dentro, a gente está participante 
dos debates.  

E acredito que é isso, é construir um 
espaço que seja extremamente atrativo para 
nossa criança. Ele é informativo, então você 
vem com as campanhas, você vem com a parte 
da família; e ele é atrativo, porque é o 
comportamento. É um prazer! O ser humano, 
ele come e o organismo dá um gatilho. 
Dificilmente você come alguma coisa que não te 
traz prazer. Então, se é o prazer que movimenta 
os indivíduos, temos que potencializar outros 
prazeres imediatos, ou a longo prazo, para as 
nossas crianças que vão virar nossos jovens e 
que vão virar nossos cidadãos, os nossos 
adultos.  

Então, fico aqui sensível a esse olhar, a 
essa potencialização das políticas públicas, dos 
olhares das famílias, das instituições primárias, 
secundárias nessa perspectiva.  

Acho que me estendi. Peço perdão se fui 
muito alongada na minha fala.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Luciana, muito 
obrigado pela sua participação! Mas eu gostaria 
de fazer somente um questionamento. Com 
relação a esses mil e quinhentos adolescentes 
conduzidos, eu pergunto qual foi o período e 
onde se concentrou mais, se foi na Grande 
Vitória e em qual município? Por gentileza.  

 
A SR.ª LUCIANA MENEZES – Excelência, 

vou olhar e ver se eu tenho. Porque a gente 
pede ao nosso observatório, mas eu não tenho 
de pronto. Deixe-me só ver se ele me mandou 
esse dado. Só um instante.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Ok. Se você não tiver 
disponível, por gentileza, depois encaminhe 
para a Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e Políticas sobre Drogas.  

 
A SR.ª LUCIANA MENEZES  – Ah! Eu vou 

fazer. Perdão por interrompê-lo. Farei isso, que 

eu acho que é melhor, porque não tenho aqui 
tão especificado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Ok. Eu solicito 
também, como representante do Secretário de 
Segurança, que leve a nossa reivindicação da 
Comissão de Proteção à Criança. Nós temos 
lutado aqui muito com relação à violência 
contra as crianças e adolescentes.  

Nós temos aqui uma DPCA, que funciona 
na pracinha de Jucutuquara, e a DPCA conta 
apenas com dois policiais por município: dois 
policiais para atender Serra, com mais de 
quinhentos mil habitantes, dois para atender 
Vitória, dois para Vila Velha e dois para atender 
Cariacica e Viana juntos.  

Nós temos feito uma série de 
solicitações, tendo em vista o número elevado 
de ocorrências. Nos dois últimos anos, nós 
tivemos, somente na DPCA de Vitória, mais de 
três mil e quinhentas ocorrências de violências 
contra crianças e adolescentes. No ano passado 
nós tivemos duzentos e noventa e nove partos 
de meninas de dez a quatorze anos, todas elas, 
sem exceção, vítimas de estupro.  

Tivemos também aqui o registro, 
segundo a coluna do Leonel mostrou, nós 
falamos ontem aqui na Casa, que tem ocorrido 
também um crescimento. Em 2019, foram 
quatrocentos e noventa e um casos de estupro 
registrados. Em 2020, essa quantidade saltou 
para mil e quarenta e oito. No ano passado, 
foram contados mil quatrocentos e setenta e 
quatro, segundo a reportagem dele. E somente 
no primeiro semestre deste ano, o número já foi 
altíssimo, ele pode chegar, no ano, a mil e 
seiscentos casos.  

Então, eu gostaria, Luciana que levasse 
essa reivindicação nossa ao secretário de 
Segurança, para que melhorasse o efetivo da 
DPCA. É uma delegacia muito importante, ela 
atende muitas demandas aqui da nossa 
Comissão de Proteção à Criança e ela não está 
sendo atendida à altura. Essas ocorrências 
levam muito tempo, levam anos para serem 
levadas à Justiça. Nós tivemos casos aqui de 
pessoas intimadas depois de cinco, seis anos 
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para depor em juízo. E as crianças, obviamente, 
não podem esperar, com tanta violência.  

Então, por gentileza, leve essa nossa 
reivindicação ao coronel Celante, por gentileza.  

 

A SR.ª LUCIANA MENEZES – Sim, senhor. 
Será encaminhada. Algumas reposições estão 
sendo feitas, de efetivo. Alguns concursos foram 
abertos e outros em andamento, e o que está 
ocorrendo é que estamos tentando. Foram 
quatro anos de defasagem de concurso, 
basicamente. E agora, nós tivemos a entrada de 
um número de operacional e estamos tentando 
dar continuidade nesse processo de 
preenchimento daquilo que é necessário para 
que consigamos atender da forma mais legítima 
possível a todos as delegacias. Será 
encaminhada a sua colocação.  

Obrigada! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Ok, Luciana. 

Olha só, no concurso de 2018, embora a 
Polícia Civil estivesse com defasagem de mil e 
oitocentos homens, foi aberto um concurso 
para cento e setenta e três servidores, em todas 
as áreas. Com a pandemia de 2020, o concurso 
ficou paralisado e nós apresentamos um projeto 
de lei transformando os concursos da área de 
Segurança Pública em essenciais, razão pela 
qual ele pode ser retomado. E também, com a 
nossa solicitação aqui junto à Comissão de 
Segurança, e reivindicando junto ao Governo, 
foi aumentado de cento e setenta e três para 
quatrocentos servidores. O concurso foi 
retomado, em virtude do nosso projeto de lei, 
que foi aprovado e a lei foi sancionada, e, no 
ano passado, formaram-se quase quatrocentos 
policiais civis.  

Mas nós não vimos nenhum policial ser 
encaminhado para a DPCA, razão pela qual nós 
estamos fazendo esta reivindicação e vamos 
reiterar, por ofício, ao coronel Celente.  

Muito obrigado pela sua participação!  
 
A  SR.ª LUCIANA MENEZES – Obrigada! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Nós convidamos, 
dentre outras autoridades, o delegado-geral da 

Polícia Civil, doutor José Darcy Santos Arruda. 
Hoje cedo foi feito um contato aqui com a 
comissão e foi informado que viria o 
representante, Paulo. Estou vendo um Paulo 
aqui, de forma virtual, mas não está 
identificado. Eu queria saber se veio aqui o 
representante do doutor Arruda, se está 
presente aí de forma virtual. Tem uma pessoa 
aqui com o nome de Paulo, mas não se 
identificou até o momento. Então, acredito que 
não tenha vindo, essa pessoa não veio.  

Deixando para a Luciana Menezes o 
telefone aqui da comissão, que é o 3382-3610, e 
o nosso e-mail cpad@al.es.gov.br. CPAD, ou 
seja, Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, @al, de Assembleia Legislativa, 
.es.gov.br 

Para encerrar, quero passar a palavra ao 
presidente da Comissão de Segurança da Ordem 
dos Advogados do Estado do Espírito Santo, 
doutor Fabio Marçal. Um prazer muito grande 
tê-lo conosco. Ontem nós tivemos aqui a 
presença do presidente da OAB e hoje temos 
aqui a presença do doutor Fabio Marçal. V. Ex.ª 
tem até quinze minutos.  

 
O SR. FABIO MARÇAL – Boa tarde! 

Quero cumprimentar a Mesa na presença do 
doutor Danilo.  

Quero aqui parabenizar pelo trabalho 
que foi feito durante este ano, essa luta 
incansável para falar e discutir o assunto sobre 
esta violência contra as crianças e os 
adolescentes.  

Infelizmente, essa campanha de 
legalização de drogas, todo esse movimento, 
assim como falou o senhor Expedito, da Polícia 
Federal, como se isso fosse uma solução para os 
problemas, infelizmente não é. Acreditamos 
que, caso haja essa legalização de qualquer tipo 
de droga, a tendência é aumentar a violência, 
aumentar a dependência, tendo em vista que, a 
meu ver, isso é uma opinião também pessoal, 
nós temos hoje um problema imenso da bebida 
alcoólica, que é uma droga lícita. E quem 
trabalha com Segurança Pública sabe que, 
muitas vezes, na maioria das vezes, quando 
você tem um crime de violência, principalmente 
dentro de casa, violência doméstica, violência 
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contra a criança, porque ela acontece dentro de 
casa, você, além das drogas ilícitas, em noventa 
por cento desses casos, ou quase cem por cento 
deles, tem também a bebida alcoólica que 
causa, dentre essas violências dentro de casa, 
tragédias no trânsito, tragédias em qualquer 
ambiente, bem como a dependência.  

Hoje, a gente viu aqui essa discussão 
sobre o crack, sobre essa dependência. Eu 
queria relatar que, há uns dez dias, conseguimos 
resgatar um amigo para ir a uma clínica, para 
tentar sair desse vício. Infelizmente, ele ficou 
dois dias bem. Lá não é uma internação 
compulsória, é voluntária, ele não resistiu e, 
mais uma vez, não conseguiu permanecer no 
tratamento. 

E aí, como a doutora Luciana falou, essa 
questão do prazer imediato, essa questão da 
dependência, dessas consequências que a droga 
tem e que causa esse vício, é muito difícil a 
pessoa, sozinha, sair disso. Não é fácil. 

Mas, com relação às crianças, e vindo 
aqui, passando, e não vou me estender muito, 
nós vamos passar pela educação dos pais. Como 
é muito difícil hoje. Tudo muito difícil. Hoje se 
reclama de tudo. 

Hoje, vindo para cá e pensando: Mais 
uma vez o doutor Danilo nessa briga dele, 
gritando aos quatro cantos: Olha, ajudem essas 
crianças. Ajudem. O Estado tem que estar 
presente. 

E passa muita coisa na nossa cabeça, que 
está ali diuturnamente recebendo vítimas. 

Eu nem sei, doutor Danilo, quantas 
pessoas encaminhei aqui para a Assembleia, 
para a comissão, para serem atendidas; pessoas 
humildes, que procuram... E com problema de 
violência sexual, violência propriamente dita, 
física, contra as crianças.  

E também, de outro lado, a gente vê os 
jovens em uma reivindicação de liberdade, 
reivindicação de muitas coisas que, às vezes, 
chega a ser até uma hipocrisia. E esse trabalho 
que os pais têm, é muito difícil, e todo mundo 
vem aqui e fala a mesma coisa: Olha a 
educação, a família, a união da família... É muito 
difícil.  

E aí, não sei foi Deus que me iluminou, 
eu, vindo para cá, olhando a rede social, acabei 

vendo um trecho de Augusto Cury, e eu falei 
assim: Eu vou chegar hoje na Assembleia, vou 
pedir a palavra e não vou dizer nada.  

Porque, às vezes, a gente fica indignado. 
De outras vezes aqui, a Polícia Militar se 
manifestou: Olha, a gente tem identificado que 
pais, os pais dão a droga para a criança.  

O Expedito falou, no Canadá aconteceu: 
liberou a droga, várias crianças foram 
acometidas de algum alguma reação por conta 
de drogas.  

E aí, vou deixar para vocês refletirem, 
vou ler, porque sou pai de uma menina de vinte 
que anos e esse momento é muito difícil. Você 
vê os jovens reivindicando, sendo contra 
algumas coisas que você tem que refletir. E esse 
trecho vai nos fazer refletir.  
 

A TRISTE GERAÇÃO QUE SE 
ESTRESSA E SE FRUSTRA POR 
TUDO 
 
Andam de carro, uber, táxi… Não 
lavam suas cuecas, nem suas 
calcinhas. Não buscam 
conhecimento. Nem 
espiritualidade. Não se encantam 
com decorações natalinas, nem 
com um ipê florido no meio da 
avenida.  
Reivindicam direitos de expressão 
e não oferecem nada em troca. 
Nenhuma atitude. Consideram-se 
vítima dos pais. Julgam. Juízes 
duros! Impiedosos! Condenam. 
Choram pelo cachorro maltratado 
e desejam que o homem seja 
esquartejado. Compaixão 
duvidosa.  
Amorosidade mínima. “Preciso 
disso! Tem que ser aquilo!” E haja 
insatisfação! Infelicidade. 
Descontentamento. Adoecimento. 
Depressão. Suicídio… Geração 
estragada. Inconformada. Presa 
em suas desculpas. Acomodada 
em suas gaiolas de ouro. 
Postam sorrisos, praias 
paradisíacas, mas não se banham 
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no mar curador. Limpam o lixo na 
praia com os amigos, mas não 
arrumam a própria cama. Em 
casa, estampam tristeza, 
sofrimento, dor... a dor de ter que 
crescer sem fazer por onde... 
merecer. 

 

Finalizo aqui para a gente refletir sobre 
isso, sobre essa hipocrisia que vivemos hoje em 
dia. Está bom? 

Um abraço e muito obrigado, doutor 
Danilo, pelo convite. Estarei sempre ao seu lado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, doutor Fabio 
Marçal, por sua contribuição.  

Realmente, estamos vivendo uma 
sociedade muito complicada, com as famílias 
desestruturadas. Quantas vezes V. Ex.ª, que 
trabalhou comigo na Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo, viu prisões que nós realizamos. 
Às vezes, uma mãe no tráfico e colocando uma 
criança de cinco anos também para traficar. 

Há muito pouco tempo prendi um jovem 
de dezoito anos, fazendo faculdade, filho de pai 
com situação abonada, recebendo uma mesada 
mil reais por semana, além de faculdade paga, 
além de boa moradia, apartamento muito bom 
de frente para a praia, mas aprendeu a usar 
cocaína com a própria mãe, desde idade muito 
tenra, e tornou-se um traficante. Um menino de 
dezoito anos que acabei prendendo uma vez, e 
depois que foi solto acabei prendendo de novo, 
por tráfico. Uma situação, realmente, muito 
lamentável.  

Mas, para encerrar, quero aqui 
agradecer a todos os convidados pela 
contribuição, e dizer que esta comissão está 
atenta à situação das nossas crianças e 
adolescentes. Avançamos bastante durante 
esses dois anos, quase dois anos que estamos à 
frente da comissão, mas muita coisa ainda 
precisa ser feita. E todos os nossos colegas, 
nossos deputados que compõem esta comissão, 
meu vice-presidente, Capitão Assunção, os 
membros, Torino Marques, Luciano Machado e 
Carlos Von, têm contribuído bastante.  

Quero agradecer também aos servidores 
da Casa, agradecer à nossa equipe do gabinete, 

também da comissão: Rafael Moura, Luciana, 
Ana Cléria, Saulo e os demais servidores desta 
comissão.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
ordinária, dia 23 de novembro, quarta-feira do 
corrente, às 14h, de forma híbrida.  

Muito obrigado a todos, que Deus 
continue nos abençoando.  

 
(Encerra-se a reunião às 

15h58min) 
 
___________________________________________ 
 

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO 
DE COOPERATIVISMO, REALIZADA EM 08 DE 
NOVEMBRO DE 2022. 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Bom dia a todos e a todas. É 
uma alegria também poder cumprimentar o 
público da nossa TV Ales que está nos 
acompanhando ao vivo nesta nossa reunião.  

Invocando a proteção de Deus, eu quero 
declarar abertos os nossos trabalhos desta 
manhã. Antes, porém, quero convidar para que 
fiquemos em pé para que a gente possa fazer a 
leitura de um versículo da Bíblia que se encontra 
em Isaías 55:6. 

 
(O senhor deputado Pr. Marcos 

Mansur profere Isaías 55:6) 
 
Vamos nos assentar. Deus abençoe a sua 

palavra. 
Eu quero, antes de mais nada, pedir a 

nossa secretária que possa efetuar a leitura do 
Expediente.  

Quero declarar também lida e aprovada 
a nossa ata conforme já publicada no site desta 
Assembleia. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
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Ofício do gabinete do deputado 
Alexandre Xambinho n.º 110/2022, do 
excelentíssimo senhor deputado 
Alexandre Xambinho, justificando sua 
ausência na reunião ordinária desta 
comissão, realizada no dia 12 de julho de 
2022. 
 

O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Ciente. Inclua-se na 
frequência do parlamentar. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício GDHL n.º 205/2022, do 
excelentíssimo senhor deputado Hudson 
Leal, justificando sua ausência na reunião 
ordinária desta comissão, realizada no 
dia 12 de julho de 2022. 
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Ciente. Inclua-se também 
na frequência do parlamentar. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício GDRL n.º 257/2022, da 
excelentíssima senhora deputada Raquel 
Lessa, justificando sua ausência na 
reunião ordinária desta comissão, 
realizada no dia 31 de maio de 2022. 
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Ciente. Inclua-se também 
na frequência. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício GDRV n.º 105/2022, do 
excelentíssimo senhor deputado Renzo 
Vasconcelos, justificando sua ausência na 
reunião ordinária desta comissão, 
realizada no dia 31 de maio de 2022. 
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Ciente. Inclua-se na 
frequência. 
 

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. 

 
ORDEM DO DIA: 
Distribuir o tema: A importância da 

atualização da Lei Estadual do Cooperativismo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR –  PSDB) –  Obrigado. 

Quero, inicialmente, dizer da nossa 
satisfação, da nossa alegria de estar chegando à 
reta final de mais um ano de trabalho, e, 
provavelmente, esta sendo a nossa última 
reunião da nossa comissão, neste ano de 2022.  

Quero agradecer a todos, agradecer a 
todas pelos temas que aqui debatemos, pela 
dedicação também de cada componente desta 
comissão. Quero agradecer de forma especial à 
OCB, que tem colaborado conosco, estado 
conosco aqui no dia a dia da comissão, trazendo 
as pautas, trazendo os temas que são 
pertinentes e que são importantes.  

Grandes assuntos de extrema relevância 
foram aqui debatidos, estão sendo aqui 
debatidos. Algumas proposições a gente 
conseguiu resolver, solucionar. Outras, a gente 
resolve num período, ela volta na outra. E a 
gente tem que continuar debatendo, tem que 
continuar discutindo sobre os temas. E outras a 
gente continua na luta, continua na briga aqui 
ainda.  

Então, quero agradecer a cada um dos 
senhores e das senhoras que têm sido 
fundamentais para que os trabalhos desta 
comissão aconteçam da maneira positiva como 
têm acontecido aqui. 

E hoje, com satisfação, a gente vai estar, 
como já disse, encerrando a nossa reunião anual 
do cooperativismo aqui, debatendo sobre a Lei 
n.º 8257. Aliás, não é nem lei ainda. É um 
Projeto n.º 8257. Não, não, perdão! Essa é a lei 
que está em vigor e que a gente está debatendo 
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uma revisão dela. Nós estamos discutindo um 
trabalho de revisão desta lei e a gente verificou, 
juntamente com a OCB e também com os 
outros organismos que trabalham aqui no 
cooperativismo estadual, a necessidade de 
modernização, visto que o cooperativismo 
estadual tem ampliado a sua importância 
econômica e social, no PIB capixaba, a 
importância cada vez maior do cooperativismo, 
e a lei precisa ser modernizada.  

Então, temos um projeto de lei que será 
apresentado aqui, porque quero apresentar 
daqui a pouquinho os nossos debatedores, e 
que vai atender para esse tempo novo os 
diversos segmentos do nosso cooperativismo 
capixaba. Certo?  

Quero, com satisfação, apresentar então 
os debatedores, que serão a Juliana, a doutora 
Juliana Marques Linhares, também o doutor 
Thiago, que será também debatedor, tem 
discutido e trabalhado esta lei junto com a OCB; 
e também apresentar os senhores aqui, Renan, 
que é também do Setor de Relações 
Institucionais da nossa OCB, representando aqui 
o Carlão, representando o David, os nossos 
amigos; também aqui apresentar o senhor 
Mário Milton, presidente da Coopprest, que 
está com a gente aqui; e o senhor Gesiel Freire 
Azevedo, diretor também da Coopprest. Então, 
a Coopprest está muito bem representada pelos 
seus principais dirigentes aqui. E também temos 
a presença do deputado Xambinho, que é 
membro efetivo desta comissão, está presente 
aqui conosco para poder fazer os debates desta 
manhã.  
Esta vai ser uma nova lei, uma atualização da lei 
vigente do cooperativismo - que aqui está 
presente -, e a gente se sente honrado. 

Antes de chamar os debatedores, quero 
passar a palavra ao nosso membro efetivo da 
nossa comissão, se não me engano vice-
presidente da comissão, Xambinho. É vice-
presidente da nossa comissão. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 

Obrigado, deputado Pr. Marcos Mansur.  
Cumprimentar a população que nos 

assiste através da TV Assembleia e das redes 
sociais também da Assembleia Legislativa; 

cumprimentar a Juliana; o Renan, em nome da 
OCB; também o senhor Mário Milton, da 
Coopprest-ES, aqui presente também nesta 
manhã de terça-feira; e todos os servidores da 
Assembleia que estão aqui com a gente nesta 
importante comissão.  

Hoje o nosso presidente traz um tema 
importante e uma lei que a gente precisa muito 
atualizar, até mesmo porque nós temos um 
cooperativismo pujante no estado do Espírito 
Santo, que não para de crescer, não para de se 
desenvolver. Nós temos diversas formas de 
empreender na área do cooperativismo e a 
gente vem vendo esse movimento crescer cada 
vez mais no estado do Espírito Santo, 
principalmente no interior do estado, no 
agronegócio. E é importante a gente hoje estar 
aqui debatendo a atualização da lei estadual 
que trata do cooperativismo para que a gente 
possa até levar para o Plenário da Assembleia 
uma lei muito mais atualizada e que possa levar 
benefícios para a população capixaba. 

Muito obrigado! Devolvo a palavra para 
V. Ex.ª para a gente iniciar o debate nesta 
manhã de terça-feira. 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Muito obrigado, deputado 
Xambinho, pela sua participação inicial. 

Não sei como está combinado entre os 
dois debatedores. (Pausa) 

Vai ser o doutor Thiago que vai começar 
falando, então. Quero convidar o doutor Thiago 
para estar aqui. (Pausa) 

 
O SR. THIAGO RODRIGUES ARÊAS – 

Primeiramente, bom dia a todos! Cumprimentar 
o excelentíssimo presidente da Comissão de 
Cooperativismo, deputado Pr. Marcos Mansur, 
também o vice-presidente, deputado Alexandre 
Xambinho. 

Gostaria de abrir a palavra dizendo que 
temos uma lei histórica. É um marco legal do 
ponto de vista da legislação e do microssistema 
cooperativista no estado do Espírito Santo. Isso 
porque a lei anterior, a Lei n.º 8.257, foi 
inaugurada com a ideia de iniciar, estar dando o 
pontapé em todo o sistema cooperativista no 
estado do Espírito Santo. Há uma relação 
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Estado/cooperativas, como o Estado poderia 
intervir para auxiliar e fomentar o crescimento 
do setor, iniciando uma relação que hoje já está 
uma relação bem mais amadurecida. 

E o intuito desse novo projeto é pegar 
todo esse microssistema que já foi construído e 
já foi consolidado e poder amadurecer a ideia 

dessa legislação, fomentando e retirando 
aquilo que ficou de excesso, 
desburocratizando o sistema, do ponto de 
vista para as cooperativas e também para a 
OCB, para todas as entidades do setor, de modo 
que a gente consiga não mais pensar na criação 
de um sistema cooperativista no estado do 
Espírito Santo, ou uma criação de um incentivo 
estatal para o setor, e sim numa criação já 
existente dar um impulsionamento do 
crescimento desse setor. 

Agora, eu gostaria primeiro, antes de 
estar entrando nas palavras daquilo que ficou 
de alteração no nosso sistema legal, eu gostaria 
de convidar, se V. Ex.ª me permitir, convidar a 
doutora Juliana para apresentar a evolução do 
sistema cooperativista, que a gente teve o 
amadurecimento do setor nos últimos tempos. 
Dados do mês passado. 

Com vocês, a doutora Juliana. 

 
A SR.ª JULIANA MARQUES LINHARES – 

Obrigada, doutor Thiago. 
Gostaria de cumprimentar todos os 

presentes, mandar um abraço do doutor Pedro, 
que é o presidente do Sistema OCB, e do diretor 
executivo Carlos André. 

E, antes de começar, não poderia deixar 
de agradecer à comissão, principalmente ao 
deputado Pr. Marcos Mansur porque nós 
tivemos um ano incrível, um ano de diversas 
pautas importantes no cooperativismo; e todos 
os deputados da comissão, deputado Xambinho, 
mostram o tanto que se importam com o 
cooperativismo. Eu não poderia deixar de 
honrar esta comissão, os deputados aqui 
presentes, com tantas pautas levantadas. 

Como o doutor Thiago disse, esse é um 
projeto de lei histórico e que é muito 
importante para o cooperativismo. 

Então, queria agradecer toda a parceria, 
toda atenção ao cooperativismo, todo cuidado. 

Ao Pr. Marcos Mansur, muito, muito 
obrigada por toda parceria, deputado, e por 
todas as ações realizadas. 

Vamos falar um pouquinho aqui, 
pegando o gancho da fala do deputado 
Xambinho, falando sobre o crescimento do 
cooperativismo, de fato, tem sido cada vez mais 
pujante no nosso estado. E aproveitando, a 
gente veio trazer alguns dados do anuário. O 
nosso anuário foi lançado no mês passado, e 
vamos trazer alguns dados do cooperativismo. 

 
(É feita a apresentação de slide 
concomitantemente com a fala) 

 
O cooperativismo no mundo: existem 

cerca de três milhões de cooperativas no 
mundo; o número de cooperados soma mais de 
um bilhão de pessoas, o equivalente a doze por 
cento da humanidade. O cooperativismo 
emprega duzentas e oitenta milhões de pessoas, 
o que representa quatro por cento da 
população mundial. E o faturamento das 
trezentas maiores cooperativas do mundo soma 
cerca de 2,18 trilhões. 

Então, o cooperativismo no Brasil: são 
quatro mil e oitocentas e oitenta cooperativas; 
18,8 milhões de cooperados; quatrocentos e 
noventa e três mil colaboradores. 

E aqui, o cooperativismo no Espírito 
Santo: com a atuação em todos os setenta e 
oito municípios do estado, nossas cooperativas 
contribuem para o desenvolvimento sustentável 
do Espírito Santo. Então, nós temos cento e 
dezenove cooperativas registradas, atualmente, 
no Sistema OCB; uma delas está representada 
aqui, a Coopprest-ES, pelo presidente Mário, 
seiscentos e dez mil, novecentos e sessenta e 
nove cooperados e nove mil, novecentos e 
cinquenta e cinco colaboradores. Outro dado 
interessante: de cada dez capixabas, quatro 
estão conectados com o cooperativismo.  

Então, o cooperativismo no Espírito 
Santo, mesmo com o impacto da pandemia, as 
cooperativas recolheram quinhentos e 
cinquenta e três milhões em tributos aos cofres 
públicos.  

As cooperativas capixabas registraram 
despesas com pessoal de 424,6 milhões e 
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sessenta por cento referentes ao pagamento de 
salários. E o faturamento das cooperativas 
capixabas registrou o crescimento de 26,7 % em 
2021, atingindo 8,4 bilhões. E nós temos uma 
participação no PIB nacional de 5,5%, que tem 
aumentado cada vez mais. 

Outro dado muito importante, o 
cooperativismo está entre as duzentas maiores 
e melhores empresas no Espírito Santo, o que 
significa que dez por cento são cooperativas. 
Dados que saíram agora do anuário do IEL. 

Esses dados todos estão no anuário do 
cooperativismo. Inclusive, o próximo slide tem o 
QR Code. São dados muito importantes. Fiz 
apenas um pequeno briefingzinho aqui do tanto 
que o cooperativismo cresceu e ainda tem para 
crescer. 

Aqui é o QR Code. 
E a gente vai para a pergunta: Mas, 

afinal, qual a importância da atualização da Lei 
n.º 8.257/2006 para o cooperativismo? 

O cooperativismo está cada vez maior, só 
que ele pode crescer muito mais. Então, o 
cooperativismo pode contribuir ainda mais para 
a retomada da economia, para o crescimento, 
para mais distribuição de renda, mais pessoas 
empregadas. E a importância da atualização 
dessa lei é exatamente esta: para o crescimento 
do Cooperativismo, dada tanta importância no 
nosso município, no nosso estado, Brasil, etc. 

Eu vou passar a palavra agora para o 
doutor Thiago, que a gente vai intercalando 
alguns temas muito importantes dessa 
atualização. 

 
O SR. THIAGO RODRIGUES ARÊAS – 

Retomando a palavra, como bem disse a 
doutora Juliana, precisamos dar 
impulsionamento ao setor. E o primeiro passo 
para isso é poder fazer as reformas legislativas 
pertinentes.  

Primeiramente nós temos, na nossa 
Constituição Estadual já, no art. 225, o ideal de 
impulsionamento do setor cooperativista; e 
também a legislação, Lei n.º 8.257, que 
estabelece em seus objetivos uma série de 
objetivos para a Política Estadual de 
Cooperativismo, que nada mais é do que a 
relação do Estado com as cooperativas, como o 

Estado vai fomentar o crescimento do setor. E 
para isso nós precisamos mudar o ideal que até 
então estava estabelecido, que era um ideal de 
iniciar o crescimento do setor; e, a partir de 
agora, nós vamos desburocratizar e fomentar o 
crescimento do setor.  

Dentre as alterações, a primeira delas 
que a gente pode elencar é já colocar, na 
própria legislação, a OCB como órgão consultivo 
de Governo, que é o que já está na legislação 
federal, só que, na nossa legislação estadual, 
não tinha isso muito claro. Então a gente já alça 
a OCB como órgão consultivo de Governo, o que 
proporciona que ela esteja mais integrada à 
tomada de decisões dos secretários de Estado, 
do governador. Isso provoca mais integração 
entre as decisões do Estado e aquelas decisões 
econômicas que impactam o setor 
cooperativista. 

A segunda delas está na integração 
também do planejamento estratégico, 
elaborado pelo órgão consultivo de Governo, 
com o próprio planejamento estratégico do 
Estado. A partir de agora, a OCB também 
poderá ter um papel de, através do seu próprio 
planejamento estratégico, sugerir ao Estado, 
para que isso seja integrado com o 
planejamento estratégico estatal, de forma que 
ela possa receber mais recursos do que 
atualmente tem recebido, que ela possa estar 
mais no miolo do orçamento do Estado e 
também das decisões políticas. 

Já no inciso III, nós colocamos como 
objetivo a criação de um ambiente negocial, o 
favorecimento de um ambiente negocial e 
mercadológico das sociedades cooperativas. O 
que é isso? É a elevação do índice, por exemplo, 
de incentivos tributários, incentivos fiscais, 
direcionados ao setor. A gente pode ampliar. A 
partir da criação dessa alteração legislativa nós 
pretendemos ampliar o incentivo fiscal e a 
desburocratização de normas internas, de 
decretos. Temos decreto estadual, que também 
regulamenta a lei estadual, que também tem 
disposições que serão alteradas. 

Então a gente vai favorecer um ambiente 
negocial do ambiente cooperativista. Isso 
envolve também ações estratégicas. Por 
exemplo, se você tem uma cooperativa de 
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grande porte que está em uma região onde 
ela não tem favorecimento do escoamento da 
sua produção, a própria alteração da 
legislação permitirá que o Estado insira isso no 
seu planejamento estratégico e coloque isso 
como um crescimento estratégico do Estado, 
pavimentar uma rodovia, que liga até aquela 
cooperativa, porque ela também cria uma 
arrecadação para o Estado. Então é uma 
atuação estratégica o crescimento do setor de 
maneira estratégica. 

Além disso, no inciso V, nós temos o 
fomento da cultura e da doutrina cooperativista, 
que nada mais é do que... A gente vem dizendo 
isso há muito tempo, e esta própria comissão 
vem como uma das formas de espalhar o 
pensamento dos ideais cooperativistas, o que 
tem sido cada vez mais levantado, estado em 
voga, na economia global. E por quê? Porque a 
própria evolução econômica do mundo hoje se 
pauta na ideia de um capitalismo mais 
responsável, um capitalismo sustentável. Então 
é o ideal que já vem lá de trás, desde o 
crescimento do cooperativismo; já cresceu, já se 
iniciou com esse ideal, então ele já se integra a 
esse novo modelo da economia global. 

Nós temos, por exemplo, o grande Fundo 
Econômico BlackRock, que gera um recurso na 
casa de quarenta e um trilhões de dólares, que é 
o maior fundo econômico do mundo, que ele já 
vem dizendo em seus relatórios recentes que 
não vai mais investir em empresas, em 
organizações que não tenham investimentos na 

área de ESG. Que é mais atrelada ao 
organismo de responsabilidade com o meio 
ambiente, com o social e, também, com a 
governança. E esses ideais, eles já estão 
incorporados no próprio DNA cooperativista.  

Eu e a doutora Juliana vínhamos 
conversando sobre isso ontem, que até o 
próprio presidente, o diretor Carlão, ele vem 
sempre dizendo isso: Olha, a economia global 
está caminhando para um caminho que o setor 
cooperativista já tem inaugurado há bastante 
tempo. São ideais que o próprio setor 
cooperativista já nasceu com eles, já está no 
DNA deles. Então, já estamos também 
direcionando as políticas públicas para esse 

setor, já pensando nessa adaptação da 
economia global. 

Nós temos, também, a consagração no 
inciso IX de uma questão que ela vem sendo 
fundamental e muito debatida dentro do 
cooperativismo. Inclusive já foi tema aqui de 
reunião da Comissão de Cooperativismo; que foi 
a participação de cooperativas dentro de 
certames licitatórios. 

 Então, como tinha uma grande questão, 
grande celeuma jurídica - como a gente usa o 
termo na área do direito - entra a participação 
ou não de cooperativas no setor. Até teve uma 
súmula do Tribunal de Contas da União, que ela 
nasceu obsoleta. Então, a gente já tinha por sua 
vez uma Legislação Federal que consagrava essa 
possibilidade. Mas diante dessa súmula muitas 
prefeituras e as próprias secretarias do Estado 
têm tido dificuldade de aceitar. Por quê? Porque 
diante de uma discussão jurídica interna isso 
pode travar a licitação.  

Então, diante desse cenário, a gente veio 
trazer mais segurança jurídica para o setor. 
Então, nós estamos colocando, por exemplo, no 
próprio inciso IX, do art. 3.º essa possibilidade.  

Então, esse é o primeiro, o art. 3.º, as 
principais alterações do art. 3.º que são os 
objetivos. 

Diante disso, a gente passa para as 
próximas alterações que a doutora Juliana vai 
falar um pouquinho para vocês.  

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento)  

 
A SR.ª JULIANA MARQUES LINHARES – 

Perfeito, doutor Thiago. Obrigada. 
 Essas alterações que o doutor Thiago 

apresentou aqui são muito importantes; e aqui 
nós colocamos alguns temas, alguns tópicos e as 
alterações relacionadas. Um deles é a legislação 
e políticas públicas de apoio e incentivo ao 
cooperativismo.  

Então, como o doutor Thiago bem 
explanou aqui no art. 3.º, está na lei. São 
objetivos da política estadual do 
cooperativismo. No inciso III está: Criar políticas 
públicas e fomento ambiência negocial 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370034003200390036003A00540052004100, Documento 

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



40 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 16 de novembro de 2022 

mercadológica das sociedades cooperativas, 
visando sempre o desenvolvimento econômico 
do sistema cooperativista do Estado Espírito 
Santo.  

Ou seja, nós temos hoje a participação 
do PIB de 5,5%, mas pode crescer muito mais. 
Então, a lei, ela está estimulando e apoiando; 
possibilitando a criação de políticas públicas e 
fomento a essa ambiência negocial.  

E no VI, apoiar o desenvolvimento do 
cooperativismo no Estado do Espírito Santo 
incentivando e viabilizando ações estratégicas 
do poder público, bem como parcerias visando o 
fortalecimento do modelo cooperativista. 

Outro ponto muito importante é a 
preservação da identidade cooperativista, igual 
doutor Thiago também explanou aqui. 

A lei traz a OCB como órgão técnico e 
consultivo de Governo. Nós já temos essa 
previsão na Lei Federal n.º 5764. E, aqui, 
também, tem a possibilidade da Junta Comercial 
firmar parceria com a OCB Espírito Santo, assim 
como solicitar documentações que julgar 
pertinente ao registro do empreendimento 
cooperativo.   

Por que isso é importante? Nós sabemos 
que a OCB, ela tem uma preocupação muito 
grande com a regularidade das cooperativas. 
Nós somos órgão técnico consultivo de Governo 
e, também, nos preocupamos com a 
conformidade: conformidade técnica, 
conformidade administrativa, conformidade 
jurídica. Então, a OCB é o órgão que presta esse 
serviço para as cooperativas.   

Então, a ideia que todas as cooperativas 
sejam regulares e esse acompanhamento é 
realizado pelo sistema OCB.  

Qual a importância dessa parceria com a 
Junta? Com a parceria com a Junta podemos ter 
acesso a dados de cooperativas, novas 
cooperativas e saber se elas estão na legalidade 
pedir documentos, ver o interesse da OCB  estar 
acompanhando. E nós tivemos em 2021 um 
precedente muito interessante, uma decisão 
monocrática do ministro Gilmar Mendes, no 
caso em que a ANTT pediu, ela exigiu, que a 
cooperativa fosse registrada no sistema OCB. E, 
na decisão, o ministro falou que poderia pedir 
esse registro: não seria ilegal, não iria atrapalhar 

a atividade do exercício da cooperativa, não iria 
ferir a liberdade econômica.  

Então, foi um precedente excelente para 
nós, que nos permitiu.  Então, além de termos 
esse precedente, nós temos, também, agora, na 
nossa lei estadual, assim como federal, a OAB 
como órgão técnico consultivo de Governo, e o 
cooperativismo, em busca de tratamento 
igualitário com outros modelos societários.  

É muito importante essa explanação 
porque, como na licitação em que o doutor 
Thiago falou aqui, o cooperativismo não quer 
privilégio, o que quer é um tratamento 
igualitário, seja para participar de licitação, seja 
tratamento igualitário com empresas de 
pequeno porte. Então, aqui nós temos, no art. 
3.º, também: 

 
IX - garantir a participação 

das Cooperativas em certames 
públicos da administração pública 
estadual por meio de normativos 
vigentes ou que venham a ser 
criados, assim como potencializar 
o debate junto ao poder público 
municipal do ES, para que 
também criem normativos que 
garantam essa participação.  

 
Ou seja: nós queremos a participação 

das cooperativas. O restante é do jogo, não é, 
presidente Mário? Queremos mostrar que as 
cooperativas são capazes de ganhar, têm 
qualidade técnica, andam em conformidade. 
Então, este é o nosso pedido: um tratamento 
igualitário. Inclusive, quando a gente fala de 
licitação na administração pública, um dos 
princípios é a igualdade. Então, se a 
administração pública não conferir esse 
tratamento para as cooperativas, já está sendo 
ferido um princípio da administração.  

 
Art. 9º Fica assegurada às 

cooperativas regulares com a 
OCB/ES, e que atendam as 
demais exigências legais e 
regulamentar vigentes, a 
consignação em folha de 
pagamento das contribuições 
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estatutárias e demais débitos de 
servidores públicos estaduais, 
civis e militares, ativos, inativos e 
pensionistas.  

 
Por que não conferir? É o mesmo 

tratamento para as nossas cooperativas de 
crédito, que estejam em dia com a OCB, 
cooperativas sérias. Hoje nós temos instituições 
muito grandes: Sicoob, Sicredi, plenamente 
capazes de conferir, igual os bancos tradicionais 
conferem, também, essas atividades.  

 
Art. 11º A Administração 

Pública direta e indireta Estadual 
poderá conceder tratamento 
diferenciado para as 
cooperativas de pequeno porte, 
equiparadas a micro e pequenas 
empresas, que atuem com os 
segmentos mais frágeis da 
economia, priorizando-as no 
acesso a recursos públicos e de 
crédito, e simplificando as  
exigências contábeis para o 
exercício de suas atividades.  

 
É novamente o tratamento igualitário. E 

a nossa lei estadual está permitindo, e não só: 
está incentivando esse tratamento.  

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
Aqui, também, cooperativas em 

licitações, o tema que nós falamos. E também já 
lemos os artigos.  

E tem o artigo 10: 
 

Art. 10º Deverá a 
Administração Pública direta e 
indireta Estadual em seus 
processos licitatórios, convênios, 
termos de parceria, e cessões, 
exigir das cooperativas, além de 
garantir a sua participação em 
igualdade de condições e a 
evidenciação dos demais 

documentos comuns a todos os 
demais licitantes, convenentes, 
parceiros e cessionários, a 
apresentação de comprovação da 
plena regularidade na OCB/ES, na 
forma do artigo 107 da Lei 
Federal nº 5.764, de 1971, e da 
Lei Estadual do cooperativismo 
vigente, assim como os 
normativos internos do Sistema 
OCB.  

 
Justamente.  
Hoje nós temos diversas cooperativas 

que participam de licitações. Infelizmente, 
existem alguns municípios que ainda proíbem, o 
que é tamanha ilegalidade! Na nossa própria 
Constituição, nós temos o incentivo, a lei fala 
que a lei vai incentivar e apoiar o 
cooperativismo, também a Súmula n.º 281, do 
TCU, que o doutor Thiago explanou aqui, ela 
precisa ser revisada.  

A OCB Nacional está com as atividades 
voltadas para isso até porque depois teve a Lei 
n.º 12.690, que tirou todas as dúvidas possíveis, 
garantindo a participação das nossas 
cooperativas em licitação.  

A Importância da Gestão e Governança 
nas Cooperativas.  Como o doutor Thiago 
explanou também, hoje nós temos uma grande 
preocupação. Muitas empresas estão 
começando a se preocupar agora com o lado 
social, com o lado da governança e com o lado 
do meio ambiente, porque perceberam que sem 
esses três pilares a empresa não se torna 
sustentável; uma ora ela acaba, uma ora ela fere 
a sociedade.  

Hoje, nós temos novos consumidores. 
Hoje, nós temos novos empregados no 
mercado, e novos consumidores são novas 
exigências.  

Eu tenho irmãos mais novos. Meus 
irmãos mais novos já têm uma prática de olhar, 
no supermercado, o produto, se aquele produto 
fere algum animal, qual é a origem desse 
produto.  

Nós sabemos, por exemplo, que algumas 
empresas tiveram grandes problemas, porque 
tinha trabalho análogo ao de escravo.  
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Então, diversas empresas hoje estão com 
esse olhar voltado para a sociedade. Só que o 
cooperativismo não está com esse olhar voltado 
para a sociedade agora, ele já nasceu com esse 
olhar voltado para a sociedade. Cooperativismo 
é de pessoas para pessoas.  

Então, quando a gente fala do ESG, a 
gente fala de meio ambiente, sociedade, 
governança, já existe no nosso DNA.  Nós já 
estamos voltados para isso. Claro que podemos 
sempre amadurecer, melhorar as práticas. Mas 
é algo que o cooperativismo não precisa 
aprender, ele já vive.  

E aí, na lei estadual traz também a 
preocupação com a gestão, governança nas 
cooperativas. As escolas integrantes do Sistema 
Estadual de Ensino poderão incluir em seus 
currículos conteúdos e atividades relativas ao 
cooperativismo e à cultura da cooperação. 
Porque, hoje, um dos grandes problemas é a 
falta de conhecimento da população.  

Eu fui descobrir o que era 
cooperativismo, de verdade, muitos anos depois 
de formada. Na faculdade era um tema rápido, 
sendo que o cooperativismo, hoje, a gente tem 
grandes números e que, de fato, faz diferença 
na vida de milhares de cooperados, milhares de 
famílias e no nosso município e estado.  

Obrigada, doutor Thiago.  
 
O SR. THIAGO RODRIGUES ARÊAS – 

Antes de a gente partir para o encerramento da 
exposição, tem outras disposições na própria 
legislação que se tornaram obsoletas.  

Quando a gente vê a teoria pura do 
Direito elaborada por Hans Kelsen, que ele cria 
o que é o ordenamento jurídico perfeito, o que 
é um sistema de normas perfeitas, ele disse que 
qualquer ordenamento jurídico tem que ter três 
características: unidade, coerência e 
completude.  

Qualquer ordenamento jurídico que não 
tem essas três características não pode sequer 
ser considerado um ordenamento jurídico.  

Enquanto a gente trabalha, por exemplo, 
quando os legisladores, que são os deputados, 
trabalham a criação de normas, eles trabalham 
sobre esses três pilares. Eles trabalham para 
criar esses três pilares. Dentre eles está retirar 

normas que são conflitantes, uma norma que 
diga uma coisa e outra norma que diga outra.  

Então nós tínhamos, por exemplo, uma 
legislação federal que dizia que as cooperativas 
que trabalham no âmbito social teriam que ter o 
nome cooperativa na frente, o prenome 
cooperativa; já na legislação estadual o nome 
cooperativa social.  

E aí, qual das duas você vai seguir?  
É uma das dificuldades que o empresário 

brasileiro, que o cooperativista brasileiro tem 
quando ele vai criar sua empresa, vai criar sua 
cooperativa, ele vai criar uma associação. Tudo 
isso são dificuldades do dia a dia; então, 
facilitando e buscando desburocratizar e trazer 
unidade, coerência e completude para o 
ordenamento jurídico capixaba na legislação 
nossa.  

Nós retiramos esse artigo que tinha uma 
antinomia com o artigo da legislação federal, 
que são os arts. 5.º e 7.º dessa lei, e também a 
partir dos arts. 12 a 17, que criam o Conselho 
Estadual de Cooperativismo, o Conecoop. Por 
quê? Porque foi um conselho estadual que, 
como muitos outros conselhos do estado, não 
foi implementado. É um conselho que no papel, 
ali, ele está criado, mas não foi implementado.  

O próprio Ministério Público de São 
Paulo fez um rastreamento, ele fez uma análise 
de todos os conselhos em nível de Brasil. Quatro 
mil conselhos, somente nos municípios, são 
dedicados à saúde, mais de dois mil deles 
sequer tem nomeação das pessoas, ou seja, 
trata-se de uma das formas de enxugar o setor e 
trazer mais eficiência. É a consagração do 
princípio da eficiência da administração pública, 
que está na art. 37 da Constituição, e a gente 
retira esse conselho e dá um papel maior, um 
papel melhor para quem tem atendido com 
mais eficiência esse papel. 

Então, a gente traz, por exemplo, um 
papel mais protagonista para a OCB, diante 
desse cenário, e retira aqueles atores que 
sequer existem, sequer estão colaborando com 
o cooperativismo. E isso faz com que a gente 
tenha um maior norteamento de nosso 
investimento estatal, uma política pública do 
setor cooperativista mais eficiente, e também 
que visa trazer mais investimentos para o setor. 
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O objetivo é transformar o estado do Espírito 
Santo num hub de negócios do setor 
cooperativista em nível nacional. 

Então, esse é o primeiro passo. Nós 
estamos mudando a legislação para poder 
fomentar o setor cooperativista aqui e fazer 
com que as cooperativas existentes cresçam 
muito mais e que novas cooperativas também 
sejam fundadas não em quantidade, mas 
principalmente em qualidade.  

E é isso aí, excelência, estão 
apresentadas as principais alterações. 
Esperamos que causem o impacto social que a 
gente gostaria, né doutora? 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Quer tecer as últimas 
considerações também?  

 
A SR.ª JULIANA MARQUES LINHARES – 

Só queria novamente agradecer, deputado, e 
dizer o tanto que o trabalho aqui da comissão, 
o trabalho do doutor Thiago, essa parceria, é 
importante para o cooperativismo. Não 
poderia deixar de honrá-lo e agradecer por 
todas as reuniões, todas as pautas, todos os 
bastidores, não é doutor Thiago? E, assim, 
dizer que realmente é uma lei que será 
histórica. E me colocar à disposição, colocar o 
sistema OCB à disposição, agradecer por tanta 
parceria de vocês. Obrigada! 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Eu que agradeço ao 
doutor Thiago, à doutora Juliana. Podem 
sentar um aqui, um à esquerda e outro à 
direita, para a gente terminar, caminhar para 
o final.  

Eu quero exaltar, continuando aí as 
palavras de vocês, sobre a importância desse 
Projeto de Lei n.º 426/2022, que está sendo 
construído a várias mãos, várias ideias, várias 
cabeças. E Salomão já dizia, que é na multidão 
dos conselhos, das opiniões, das ideias, que a 
gente constrói as melhores coisas, que vem a 
sabedoria. 

Então, eu quero parabenizar também 
vocês por esse brilhante trabalho; parabenizar 
o nosso gabinete, porque é preciso também 
fazer um trabalho; parabenizar o Cícero, que 
tem comandado ali juntamente com o doutor 
Thiago e toda a equipe lá; o Davi, que não 
pode estar aqui nesta manhã; o Carlão, o 
superintendente Carlão; o presidente Pedro, 
pela confiança que tem tido tanto no gabinete 
quanto na comissão. E está aí um robusto 
trabalho, um belíssimo trabalho esse projeto 
de lei, que vem trazer para esse tempo, agora, 
o cooperativismo dentro de um trilho para os 
tempos modernos, um caminho para a gente 
poder trilhar a partir daqui.  

E, quando for preciso, a gente vai estar 
sempre evoluindo, sempre atualizando 
também, isso é muito importante a gente 
dizer, que o Projeto de Lei n.º 426/2022 não é 
ainda um trabalho acabado, ele vai ficar 
aberto porque ele precisa estar sendo 
confrontado pela própria evolução que o 
mercado impõe e que a nossa geração impõe. 

 Então, a gente fica feliz de poder estar 
apresentando aqui. Agora, é fazer um trabalho 
no Plenário, fazer um trabalho junto ao 
Governo, para que a gente possa tramitar e 
colocar em regime de urgência, conversar com 
a Casa Civil para a gente poder, o mais rápido 
possível, quem sabe até este ano ainda, o final 
do ano, se Deus quiser, a gente entrega de 
presente esse belíssimo trabalho, esse 
belíssimo projeto para todo o setor 
cooperativista do Estado do Espírito Santo. 

Então, eu quero agradecer vocês! 
E, nada mais havendo a tratar, eu 

quero declarar encerrados os trabalhos desta 
comissão no dia de hoje, e a gente vai estar, 
se for necessário, convocando para outros 
momentos. Mas a gente espera que neste ato, 
aqui, a gente esteja encerrando, pelo menos 
neste ano, os trabalhos desta comissão.  

Um abraço grande, uma excelente 
tarde para cada um de nós. Um abraço! 

 
(Encerra-se a reunião às 
11h45min.) 
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