DIÁRIO OFICIAL
PODER LEGISLATIVO
ANO LVI - VITÓRIA - TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022 - Nº 9414 - 119 PÁGINAS

DPL - Editoração, Composição, Diagramação e Arte-Final
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA
MESA DIRETORA
ERICK MUSSO - REPUBLICANOS
Presidente
DARY PAGUNG
PSB
1º Secretário

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
PDT
2º Secretário
MARCELO SANTOS - PODEMOS
1º Vice-Presidente

RAQUEL LESSA - PP
3ª Secretária

DR. RAFAEL FAVATTO - PATRIOTA
2º Vice-Presidente

ADILSON ESPINDULA - PDT
4º Secretário

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS
CIDADANIA Gandini
PDT - Luiz Durão
DC – Carlos Von

REPUBLICANOS - Hudson Leal

PT - Iriny Lopes

PSB - Bruno Lamas

PATRIOTA - Dr. Rafael Favatto

PODEMOS - Marcelo Santos
PP - Theodorico Ferraço

PL - Capitão Assumção

PSDB - Dr. Emílio Mameri

PTB - Torino Marques

Líder do Governo
DARY PAGUNG (PSB)
Vice Líder do Governo
Marcos Garcia (PP)

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

Esta edição está disponível no site: www.al.es.gov.br
Endereço: Avenida Américo Buaiz - Quadra RC4-B 03 - Enseada do Suá - CEP: 29050-950
Editoração: Simone Silvares Itala - (027) - 3382-3666 e 3382-3665
e-mail: cdpl@al.es.gov.br

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340036003400370034003A00540052004100, Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Assinado digitalmente por THOMAS
BOINA DALVI:12433376726
Data: 17/05/2022 08:58:48

DC
PTB
PATRIOTA
PODEMOS
PP
CIDADANIA
REPUBLICANOS
PSB
PSDB
PSC
PT
PL
PDT

DIÁRIO OFICIAL

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

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, DE
ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA
Presidente: Janete de Sá (PSB)
Vice-Presidente: Marcos Garcia (PP)
Efetivos: Theodorico Ferraço (PP), Engenheiro José Esmeraldo (PDT), Luiz Durão
(PDT), Dr. Emílio Mameri (PSDB), Raquel Lessa (PP), Adilson Espindula (PDT) e Torino
Marques (PTB)
Suplentes: Carlos Von (DC), Dary Pagung (PSB), Luciano Machado (PSB), Renzo
Vasconcelos (PSC), Hudson Leal (REPUBLICANOS), Iriny Lopes (PT), Pr. Marcos Mansur
(PSDB), Freitas (PSB) e Coronel Alexandre Quintino.(PDT)
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE
Presidente: Vandinho Leite (PSDB)
Vice-Presidente: Delegado Danilo Bahiense (PL)
Efetivos: Carlos Von (DC)
Suplentes: Dary Pagung (PSB), Marcos Madureira (PP) e Luiz Durão (PDT)
COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
Presidente: Luiz Durão (PDT)
Vice-Presidente: Coronel Alexandre Quintino (PDT)
Efetivos: Theodorico Ferraço (PP), Delegado Danilo Bahiense (PL), Capitão Assumção
(PL), Luciano Machado (PSB), Freitas (PSB) e Marcelo Santos (PODEMOS)
Suplentes: Alexandre Xambinho (PSC), Marcos Garcia (PP), Raquel Lessa (PP), Hudson
Leal (REPUBLICANOS), Gandini (CIDADANIA), Dary Pagung (PSB), Torino Marques
(PTB) e Adilson Espindula (PDT)
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Carlos Von (DC)
Vice-Presidente: Torino Marques (PTB)
Efetivos:
Suplentes: Coronel Alexandre Quintino (PDT), Marcos Garcia (PP) e Vandinho Leite
(PSDB).
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA.
Presidente: Alexandre Xambinho (PSC)
Vice-Presidente: Janete de Sá (PSB)
Efetivos: Pr. Marcos Mansur (PSDB), Vandinho Leite (PSDB) e Carlos Von (DC).
Suplentes: Capitão Assumção (PL), Delegado Danilo Bahiense (PL), Gandini
(CIDADANIA) e Luciano Machado (PSB)
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE
MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA
Presidente: Marcelo Santos (PODEMOS)
Vice-Presidente: Alexandre Xambinho (PSC)
Efetivos: Marcos Garcia (PP)
Suplentes: Delegado Danilo Bahiense (PL), Dr. Emílio Mameri (PSDB) e Engenheiro
José Esmeraldo (PDT)
COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E DE POLÍTICA SOBRE
DROGAS
Presidente: Delegado Danilo Bahiense (PL)
Vice-Presidente: Capitão Assumção (PL)
Efetivos: Coronel Alexandre Quintino (PDT) e Luciano Machado (PSB).
Suplentes: Iriny Lopes (PT), Pr. Marcos Mansur (PSDB), Gandini (CIDADANIA) e Bruno
Lamas (PSB)
CORREGEDORIA GERAL
Corregedor: Hudson Leal (REPUBLICANOS)
Subcorregedor: Marcelo Santos (PODEMOS)
Membros Efetivos: Alexandre Xambinho (PSC), Marcos Garcia (PP) e Torino Marques
(PTB)
Suplentes: Carlos Von (DC), Luciano Machado (PSB) e Marcos Madureira (PP)

DEPUTADO OUVIDOR:
DEPUTADO OUVIDOR: Renzo Vasconcelos (PSC)

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

e-mail: ouvidoria@al.es.gov.br
Publicação Autorizada
Atos Legislativos
Atos do Presidente
Atos Administrativos
Atas das Sessões e das Reuniões das Comissões Parlamentares
Complemento

pág. 1
pág. 1 a 2
pág. 2 a 6
pág. 7 a 115

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340036003400370034003A00540052004100, Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2022

Diário do Poder Legislativo - 1

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA

ATOS LEGISLATIVOS

PODER LEGISLATIVO

RESOLUÇÕES

DECISÃO DE LÍDERES

RESOLUÇÃO Nº 8.075

As Deputadas e os Deputados infraassinados, Líderes Partidários, nos termos dos
artigos 29, inciso IV e 102 do Regimento
Interno, e considerando o acúmulo de
demandas relacionadas à entrega de ações
orçamentárias referentes às Emendas
Parlamentares, ocasionado pelas restrições
impostas pela pandemia de COVID 19;
considerando também as vedações impostas
pela Legislação Eleitoral para a participação de
parlamentares em determinados eventos de
governo e considerando, por fim, a
necessidade das Deputadas e dos Deputados
coletarem junto às suas bases sugestões para
possíveis propostas ao orçamento do próximo
exercício, DECIDEM que a partir do dia 16 de
maio de 2022, as reuniões das Comissões
Parlamentares sejam no formato híbrido
(Presencial e Virtual) e que as sessões
ordinárias realizadas às quartas-feiras,
também sejam no formato híbrido (Presencial
e Virtual).

Admite na Ordem do Mérito
“Domingos Martins” a ISMAEL
TRESSMANN.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
combinado com os artigos 2º da Resolução
1.390, de 10.10.1984 alterada pela Resolução nº
6.979, de 08.06.2021 e 4º da Resolução nº
1.391, de 17.10.1984, alterada pela Resolução
nº 6.978, de 08.06.2021 promulga a seguinte
Resolução:
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos
Martins” no Grau de “Comendador”, a Ismael
Tressmann, concedendo-lhe as insígnias e o
Diploma do respectivo Grau.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Dirceu Cardoso, em 16 de
maio de 2022.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11
de maio de 2022.

MARCELO SANTOS (PODEMOS)
IRINY LOPES (PT)
BRUNO LAMAS (PSB)
HUDSON LEAL (REPUBLICANOS)
DARY PAGUNG (LÍDER DO GOVERNO)
THEODORICO FERRAÇO (PP)
CAPITÃO ASSUMÇÃO (PL)
DR. RAFAEL FAVATO (PATRIOTAS)
TORINO MARQUES (PTB)
CARLOS VON (AVANTE)
LUIZ DURÃO (PDT)
RENZO VASCONCELOS (PSC)

ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 8.076
Admite na Ordem do Mérito
“Domingos Martins” a JORGE
KUSTER JACOB.
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
combinado com os artigos 2º da Resolução
1.390, de 10.10.1984 alterada pela Resolução nº
6.979, de 08.06.2021 e 4º da Resolução nº
1.391, de 17.10.1984, alterada pela Resolução
nº 6.978, de 08.06.2021 promulga a seguinte
Resolução:
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos
Martins” no Grau de “Comendador”, a Jorge
Kuster Jacob, concedendo-lhe as insígnias e o
Diploma do respectivo Grau.

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2022

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos
Martins” no Grau de “Comendador”, a Lauriete
Rodrigues de Jesus, concedendo-lhe as insígnias
e o Diploma do respectivo Grau.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

RESOLUÇÃO Nº 8.083
Admite na Ordem do Mérito
“Domingos Martins” a LAURIETE
RODRIGUES DE JESUS.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
combinado com os artigos 2º da Resolução
1.390, de 10.10.1984 alterada pela Resolução nº
6.979, de 08.06.2021 e 4º da Resolução nº
1.391, de 17.10.1984, alterada pela Resolução
nº 6.978, de 08.06.2021 promulga a seguinte
Resolução:

ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS DA MESA DIRETORA
ATO Nº 2303
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
TORNAR INSUBSISTENTE, o Ato nº 2285,
publicado em 13/05/2022, que exonerou JOMAS
BARBOSA DE OLIVEIRA, do cargo em comissão de
Assessor Sênior da Secretaria, código ASS, da
Secretaria da Assembleia Legislativa.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
ATO Nº 2304
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
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TORNAR INSUBSISTENTE, o Ato nº 2289,
publicado em 13/05/2022, que exonerou
ARMANDO FONTOURA BORGES, do cargo em
comissão de Supervisor de Interlegis, código
SINTERLEGIS, da Secretaria da Assembleia
Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16
de maio de 2022.
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Ensino Superior
4. VIGÊNCIA:
17.05.2022 a 31.12.2022
5. VALOR MENSAL R$ 1.037,96 (hum mil e
DO CONTRATO:
trinta sete reais e
noventa seis centavos).
6.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.36.00
Secretaria da Assembleia Legislativa, em
13 de maio de 2022.

ERICK MUSSO
Presidente

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria

ATOS DA DIREÇÃO-GERAL
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
2. CONTRATADO:
MARIA
VITÓRIA
COUTINHO KLOSS
3. ESPECIFICAÇÃO:
ESTÁGIO EDUCACIONAL –
Ensino Superior
4. VIGÊNCIA:
20.05.2022 a 19.05.2023
5. VALOR MENSAL R$ 1.037,96 (hum mil e
DO CONTRATO:
trinta sete reais e
noventa seis centavos).
6.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.36.00

ATOS DA DIREÇÃO-GERAL E DA
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 1960

1. CONTRATANTE:

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

A DIREÇÃO GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais, com base nas informações da
CGRH, resolvem:
TRANSFERIR as férias regulamentares
dos servidores abaixo relacionados:
Exercício

Período
marcado

Período
transferido

Quantidade
de dias

2022

06/07/2022 a
21/07/2022

31/05/2022 a
15/06/2022

16(dezessei
s)

207908-01

LUAN
MAGALHAES
ANTUNES

2022

01/12/2022 a
30/12/2022

22/08/2022 a
05/09/2022
e
09/12/2022 a
23/12/2022

30(trinta)

209213-02

RAFAEL
HENRIQUE
GUIMARÃES
TEIXEIRA DE
FREITAS

2020

01/02/2023 a
02/03/2023

18/05/2022 a
16/06/2022

30(trinta)

Matrícula

Servidores

203317-01

JOSE
FRANCISCO
PIMENTEL

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
1. CONTRATANTE:

2. CONTRATADO:
3. ESPECIFICAÇÃO:

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
LEONÍDIO
RICARDO
DONATO MENDONÇA
ESTÁGIO EDUCACIONAL –

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
13 de maio de 2022.
TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº 1961

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

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, considerando que houve a
necessidade do servidor permanecer no
exercício de suas funções, em prol do interesse
público, durante o período de férias
inicialmente marcado, conforme justificativa da
chefia imediata e com base nas informações da
CGRH, resolvem,
TRANSFERIR as férias regulamentares do
servidor abaixo relacionado:
Matrícula

Servidor

208066-01

ANDRE
AUGUSTO
GIURIATTO
FERRACO

Exercício

Período
marcado

Período
transferido

Quantidade
de dias

2021

01/03/2022 a
30/03/2022

01/06/2022 a
30/06/2022

30(trinta)

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
13 de maio de 2022.
TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

ATOS DA SUBDIREÇÃO-GERAL
RESUMO DO 5° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 014/2018
A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão
do Setor de Contratos e Convênios da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo em atendimento ao que dispõe o artigo
61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
torna pública a celebração do Termo Aditivo,
conforme descrito abaixo:
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
CONTRATADA: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do
CONTRATO, por um período de 12 (doze) meses,
com início no dia 01 de junho de 2022 e término
no dia 31 de maio de 2023.

PORTARIA Nº 1962
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais,
RESOLVEM, considerar licenciada a
servidora MARCELLY AMARAL LIMA, matrícula
209959, deste Poder Legislativo, na forma do
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de
31/01/94, por 02 (Dois) dias, com início em
12/05/2022 e final em 13/05/2022, com base
nas informações da Coordenação do Centro de
Saúde e Assistência Social (CCSAS).

VIGÊNCIA: Este TERMO ADITIVO entra em vigor
no dia 01 de junho de 2022.
VALOR: O Valor estimado deste Instrumento é
de R$ 192.144,74 (cento e noventa e dois mil,
cento e quarenta e quatro reais e setenta e
quatro centavos).
PROCESSO: 212110.
Secretaria da Assembleia Legislativa, em
16 de maio de 2022.
LARISSA BATISTA SILVA LIBARDI
Subdiretora-Geral da Secretaria
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ATOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

• TERÇA-FEIRA – 17.05.2022 •
HORA
01h45
03h20
05h10
07h00

PROGRAMAS
Reunião ordinária
Sessão solene
Audiência pública da Comissão
de Cidadania
Memórias

07h30

Dia de Campo na TV

08h00
08h30

Panorama
A Grande Reportagem

09h00
12h00

Reunião ordinária (V)
Com a Palavra

12h30

Conta pra Gente

13h00

Dedo de Prosa

13h30
14h30

Reunião ordinária (V)
Panorama

SINOPSES
Comissão de Saúde
Homenagem ao Aniversário de 189 Anos da Polícia Militar do ES
Policiais Antifacistas e a Perseguição Política: Paz Sem Voz é
Medo
Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem
Especial Tropeirismo
Nessa edição do Dia de Campo na TV você vai conhecer os
Guardiões da Agrobiodiversidade e descobrir como os saberes
tradicionais são importantes para a conservação de nossas
riquezas naturais.
Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba
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.
Comissão de Saúde
O programa Com a Palavra recebe nesta edição o Deputado
Sérgio Majeski/PSDB, natural de Santa Maria de Jetibá, ele foi
professor por mais de 30 anos. É graduado em geografia e
mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito
Santo. Está no segundo mandato na Assembleia Legislativa, e na
última eleição, foi o mais votado entre os deputados estaduais.
O principal tema abordado nos 30 minutos de gravação foi a
Educação, mas o deputado também falou de questões relativas
à pandemia e sobre transparência e combate à corrupção. É
dele a proposta que proíbe condenados por improbidade
administrativa de ocupar diversos cargos no poder público.
A taxa de juros é tema do programa Conta pra Gente. O doutor
em economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, explica como
são definidas as taxas de juros no país e como os juros podem
impactar nossas decisões de consumo.
O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e
Vulcão”, livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a
poesia se apresenta como um ato político, ferramenta de
reflexão e luta.
Comissão de Justiça
Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba
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15h00
18h00

Sessão ordinária (V)
Com a Palavra

18h30

Dedo de Prosa

19h00

Conta pra Gente

19h30

Sabores

20h00
20h30

Parlamento Brasil
Dia de Campo na TV

21h00
21h30

Interesse Público
Conta pra Gente

22h00
22h15

Panorama
Com a Palavra

22h45

Sessão ordinária
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Trabalhos do Legislativo Estadual
O programa Com a Palavra recebe nesta edição o Deputado
Sérgio Majeski/PSDB, natural de Santa Maria de Jetibá, ele foi
professor por mais de 30 anos. É graduado em geografia e
mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito
Santo. Está no segundo mandato na Assembleia Legislativa, e na
última eleição, foi o mais votado entre os deputados estaduais.
O principal tema abordado nos 30 minutos de gravação foi a
Educação, mas o deputado também falou de questões relativas
à pandemia e sobre transparência e combate à corrupção. É
dele a proposta que proíbe condenados por improbidade
administrativa de ocupar diversos cargos no poder público.
O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e
Vulcão”, livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a
poesia se apresenta como um ato político, ferramenta de
reflexão e luta.
A taxa de juros é tema do programa Conta pra Gente. O doutor
em economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, explica como
são definidas as taxas de juros no país e como os juros podem
impactar nossas decisões de consumo.
Você já comeu açaí com peixe frito? E maniçoba, uma espécie
de feijoada indígena, feita com a folha da mandioca que
cozinhou por mais de sete dias? Essas e outras comidas típicas
do Pará, como vatapá paraense, pato no tucupi e tacacá, estão
neste delicioso e emocionante Sabores Comida Paraense.
Descarte de resíduos
Nessa edição do Dia de Campo na TV você vai conhecer os
Guardiões da Agrobiodiversidade e descobrir como os saberes
tradicionais são importantes para a conservação de nossas
riquezas naturais.
Trabalhos do Ministério Público Federal
A taxa de juros é tema do programa Conta pra Gente. O doutor
em economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, explica como
são definidas as taxas de juros no país e como os juros podem
impactar nossas decisões de consumo.
Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba
O programa Com a Palavra recebe nesta edição o Deputado
Sérgio Majeski/PSDB, natural de Santa Maria de Jetibá, ele foi
professor por mais de 30 anos. É graduado em geografia e
mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito
Santo. Está no segundo mandato na Assembleia Legislativa, e na
última eleição, foi o mais votado entre os deputados estaduais.
O principal tema abordado nos 30 minutos de gravação foi a
Educação, mas o deputado também falou de questões relativas
à pandemia e sobre transparência e combate à corrupção. É
dele a proposta que proíbe condenados por improbidade
administrativa de ocupar diversos cargos no poder público.
Trabalhos do Legislativo Estadual

Legenda: (V) – Ao Vivo
OBS.: A programação da TV Assembleia-ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos.

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340036003400370034003A00540052004100, Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2022

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES
SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO
DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E AOS
ANIMAIS, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2022.
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL
FAVATTO – PATRIOTA) – Boa tarde a todos e a
todas presentes que estão nesta reunião da
Comissão de Meio Ambiente, segunda reunião
ordinária da quarta sessão legislativa ordinária
da décima nona legislatura.
Baseado no parágrafo único, art. 75 do
Regimento Interno, e invocando a proteção de
Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda
reunião ordinária da quarta sessão legislativa
ordinária da décima nona legislatura.
Obrigado a todos os presentes, a todas
que estão aqui hoje na nossa reunião! Agradeço
a todas as pessoas que viabilizaram esse
trabalho e registro a presença dos nossos
convidados para essa reunião, que são os
representantes do Córrego Irema. Eu vou pedir
para que a nossa secretária me passe o nome de
cada um de vocês, os nomes estão até em cima
aí, para que a gente possa registrar o nome de
todos de maneira correta aqui.
Obrigado, Ana!
Douglas Oliveira, gerente da PPP da
Cesan; Valdir Antônio, que é diretor executivo
ambiental da Serra Ambiental; Justino Júnior,
diretor ambiental também da Serra; Ângelo
Antônio Campos, engenheiro agrônomo; e o
meu xará Rafael Wolfgramm. Acertei? Viu!
Primeira vez que acerto o nome, mas meu xará
tem que acertar né? É gerente também da
Cesan, da Agerh.
Bem-vinda a presença de todos que
estão aqui hoje para que a gente possa fazer
essa discussão.
Dispenso a leitura da ata da reunião
anterior, conforme o parágrafo quarto do art.
97 do Regimento Interno, e solicito a
publicação da ata taquigráfica desta reunião
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no Diário do Poder Legislativo. Dispenso
também a leitura do Expediente e da Ordem do
Dia.
Passamos, agora, para a fase das
Comunicações, onde ouviremos os nossos
convidados.
Agradeço,
também,
ao
diretor
presidente da Cesan, o Carlos Aurélio; ao
Douglas Oliveira Couzi, gerente da unidade
gestora da PPP; ao Pablo Ferraço Andreão,
diretor de engenharia e meio ambiente, que não
está presente; e ao Thiago José Gonçalves
Furtado, diretor operacional.
Pela Serra Ambiental, o Justino Brunelli
Junior, que é presidente, e o Valdir Alcarde
Junior, diretor executivo. Pelo Seama, o Elias,
que não está aqui presente, Elias Morgan. Pela
Agerh, o Rafael Wolfgramm, que é assessor
especial.
Agradeço ao deputado Bruno, também,
que já se encontra presente na reunião; da
Semma da Serra, não se faz presente; do
Ministério Público, também não se faz presente,
da Serra.
Por sugestão do deputado Bruno Lamas,
hoje, ouviremos e nos informaremos sobre o
programa e o projeto para despoluição do
Córrego Irema, localizado no município de Serra.
Antes de passar a palavra ao nosso
palestrante de hoje, quero ouvir o deputado
Bruno Lamas, proponente desta reunião.
Deputado Bruno Lamas, com a palavra.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Quero
cumprimentar todos com a paz de Cristo;
aqueles nos acompanham através da TV
Assembleia, o deputado presidente desta
comissão Rafael Favatto, todos os servidores da
Assembleia Legislativa e os nossos convidados.
Agradeço muito.
O que nos motivou a esse propósito... A
Serra é uma cidade enorme, uma cidade com
quase seiscentos mil habitantes, uma cidade
responsável por quase trinta por cento do PIB
capixaba. Sempre digo isso, deputado Rafael,
era uma cidade que plantava abacaxi há
algumas décadas, poucas décadas atrás, e
passou a produzir aço, com a vinda da antiga
CST. E aí todos os seus desafios... É uma cidade
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que tem um Plano Municipal de Saneamento
Básico em plena execução, sendo executado de
forma organizada.
Tive a oportunidade de votar o Plano
Municipal porque, naquele momento, eu estava
na Câmara de Vereadores de Serra. Sabemos
que a execução desse plano é através da Cesan.
Naquele momento, o município renova o seu
contrato com a Cesan, a concessão com a Cesan,
e autoriza a Cesan a contratar, através de
parceria público-privada, o executor do Plano
Municipal de Saneamento.
Na bolsa de valores de São Paulo fazendo aqui uma retrospectiva - publica, faz a
licitação e ganha um consórcio que opera no
Brasil inteiro e que, aqui no nosso estado, em
Serra, tem o nome Serra Ambiental, e está aqui
o seu representante, o senhor Justino. Também
sabemos que está executando em Vila Velha, e
não sei se faz em Cariacica... Cariacica também.
Então, a Região Metropolitana... Até
porque em Vitória foi diferente. O Programa
Águas Limpas... Costumo dizer que Vitória foi
privilegiada. O Governo do Estado colocou
recurso, executou; e os municípios de Serra, Vila
Velha, Vitória e Cariacica tiveram que fazer a sua
parte e, em cima de um plano, dizer qual é a
estratégia, qual é o plano de vocês para que
tenhamos a universalização do esgoto na nossa
cidade. Então, a Serra tem o seu plano e está
sendo executado.
Quando vamos para a execução do
plano, observamos uma dimensão muito grande
da rede coletora instalada. Observamos que,
agora, a necessidade... E dentro do cronograma
de construção de novas estações de tratamento
de esgoto, sabemos que, inclusive, a de
Jacaraípe e a de Feu Rosa deixarão de funcionar
para funcionar todas as duas em uma única nas
imediações da Rodovia Audifax Barcelos, isso é
importante. O meu entendimento é que quando
você coleta e trata adequadamente esse
resíduo, você consegue devolver às suas redes,
aos mananciais, uma água tratada. Temos
alguns desafios ainda, e um deles - e aí entro no
foco mesmo, no cerne – é o Córrego Irema, na
chegada de Jacaraípe. Temos dois. Quando
chegamos em Manguinhos pela ES-010 a gente
se depara com o Córrego Laripe, e logo em
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seguida temos o Irema, nas imediações do
bairro Portal de Jacaraípe. É algo que muito nos
incomoda. E como sabemos que a cidade tem o
seu plano, que a rede coletora está instalada, a
gente estranha e começa a se preocupar por
que o Córrego Irema ainda está com aquela
água muito contaminada, muito suja.
Levei, fiz um convite, como membro
desta comissão, presidente, à equipe da Agerh.
Estivemos in loco no córrego, até fizemos outro
percurso, no balneário de Jacaraípe, e ali
tivemos a informação de que a Prefeitura de
Serra, junto com a Serra Ambiental, estava
desenvolvendo um projeto piloto, uma ideia
que precisava, naquele momento, ser apreciada
tanto pela municipalidade quanto pelo próprio
Ministério Público - daí o convite para que o
Ministério Público participasse conosco aqui
hoje -, da instalação de uma rede coletora, algo
inovador. Uma rede coletora de fora a fora, nas
margens do Córrego Irema, para que pudesse
captar todas as ligações e a gente não ter nada
lançado ali. Então, esse foi o propósito, dar luz a
essas ações. Naturalmente, quando realizamos
aqui, através da Comissão de Meio Ambiente,
inclusive com a publicidade que a TV Assembleia
nos dá, isso alcança o cidadão e a gente cumpre
o nosso papel.
Então, além de agradecer a presença de
todos, lamentar algumas ausências, talvez
justificadas ou não, no caso aqui da Prefeitura
de Serra e da Secretaria de Meio Ambiente, que,
aliás, temos lá um competente secretário, o
Cláudio Denicoli. Mas temos os nossos
convidados; então, vamos avançar.
Devolvo a palavra a V. Ex.ª, para que possa
organizar, então, as falas, as explanações.
Obrigado!
São esses os informes iniciais.
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado
Bruno!
Quero registrar também a presença do
Leonardo Monjardim, presidente do Patriotas
aqui de Vitória, e todas as demais pessoas que
estão presentes na nossa reunião.
Gostaria, agora, que o nosso diretorpresidente da Serra Ambiental, o Justino, fizesse
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primeiro a sua apresentação e a apresentação
da sua equipe.
O SR. JUSTINO BRUNELLI JUNIOR – Bom
dia, deputado Rafael Favatto! Bom dia,
deputado Bruno Lamas! É um prazer estar nesta
Casa, novamente, prestando esclarecimentos a
V. Ex.as e a todos os presentes. Bom dia a todos!
Daqui a pouco a gente vai falar um
pouco mais sobre o projeto, como o deputado
Bruno mencionou. É um projeto que a gente
está muito confiante, muito esperançoso com
ele, deputado Rafael, porque ele antecipa um
efeito positivo no meio ambiente, que a gente
vai alcançar ou alcançaria num tempo maior.
Porque o esgoto chega ao córrego muitas vezes
por ligações irregulares, lançando na rede de
drenagem e até mesmo lançamentos industriais
indevidos, enfim. Então, essa obra, como o
Bruno mencionou, intercepta esse esgoto antes
que ele alcance o rio.
Então, ela sendo bem-sucedida, como a
gente pretende fazer, deputado Bruno, a gente
vai eliminar todo lançamento do esgoto,
qualquer que seja, no rio. Então, o rio vai ficar
isento de esgoto, seja ele esgoto bruto e
também esgoto tratado, porque a estação Feu
Rosa vai ser retirada dali, vai ser eliminada essa
estação, e todo o esgoto vai ser tratado na ETE
de Jacaraípe, como o deputado Bruno bem
comentou. Então, o córrego a gente pretende
que fique totalmente blindado de lançamento
de esgoto.
Hoje, o grande desafio que temos na
cidade de Serra, é a adesão dos imóveis. A gente
tem vinte e cinco mil imóveis que têm rede de
esgoto disponível e que ainda não ligaram.
Então, a gente entende que isso é uma coisa
que vai demorar um tempo ainda para a gente
conseguir esse êxito, através da educação
ambiental, o convencimento das pessoas. Tem
imóveis que são de baixa renda, que têm uma
dificuldade financeira também, para fazer essas
ligações. Então, essa obra antecipa esse
resultado positivo para o córrego, mas eu vou
falar um pouco mais detalhadamente na
apresentação.
Só para apresentar a equipe, estou eu
aqui, Justino, diretor-presidente; o Valdir, colega
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também da diretoria, diretor-executivo da
empresa; Ana Paula, ali atrás nos bastidores,
acompanhando também. Estamos à disposição
para a hora em que vocês precisarem de
esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL
FAVATTO – PATRIOTA) – Já agradecendo a
apresentação e fazer um convite para a gente
programar uma sobre Vila Velha. Para a gente
fazer a mesma apresentação aqui referente à
Vila Velha. Já vou deixar a Vanilza a cargo de a
gente agendar a próxima, com os mesmos
atores. Acho que é importante a Cesan, todo
mundo, para fazer a mesma pauta sobre o
andamento da nossa cidade de Vila Velha.
Agora, alguém da Cesan que queira pode
ficar à vontade para se apresentar e depois a
gente passa para a apresentação do projeto.
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI – Bom
dia a todos. Bom dia, deputado Rafael,
deputado Bruno, todos que nos assistem.
Como eu sempre venho aqui convidado,
é sempre uma oportunidade de estar aqui,
nesta Casa, falando sobre saneamento, que,
hoje, é um grande desafio para o Brasil, não só
para o município de Serra, Vila Velha, que é
região, mas para o Brasil.
E, na minha fala aqui representando a
Cesan, destaco o ponto positivo, hoje, do
município de Serra, que já alcançou noventa por
cento de cobertura, sendo que o novo marco
legal do saneamento, que foi a lei federal
promulgada em meados de 2020, que é a Lei n.º
14.026, que é o novo marco legal do
saneamento, ele prevê a universalização, com
noventa por cento de cobertura, somente no
ano de 2033. E Serra, já no ano de 2021, já
alcançou essa cobertura. Então, isso é
superimportante.
E, de acordo com o Instituto Trata Brasil,
em um estudo independente, deputado – o
senhor que é médico –, de 2012 a 2019, um
estudo científico feito pelo Instituto, reduziu em
trinta e nove por cento as internações
hospitalares referentes a doenças de veiculação
hídrica no município de Serra. Para você ver a
importância de quanto mais avançar o
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saneamento, mais recurso vai sobrar para
outras áreas, por conta dessa redução com
custos hospitalares de internação por doenças
de veiculação hídrica.
E aí fica o desafio, que é o que o Justino
falou. Hoje, mesmo com mais de noventa por
cento de cobertura, temos, ainda, vinte e cinco
mil imóveis lançando esgoto in natura,
enquanto poderiam estar lançando direto nas
redes da Cesan, que são coletados, tratados e
devolvidos à natureza com o devido tratamento.
E só para finalizar a fala aqui, a PPP já vai
completar sete anos e meio. Foi a primeira PPP
da Cesan. Logo em seguida, veio a PPP de 2015,
a de Serra. Logo em seguida, veio a de Vila
Velha, que é de julho de 2017. Também já tem
uma idadezinha. E a mais recente agora, que foi
dito, no finalzinho de 2020, que iniciou, há um
ano, que é a de Cariacica, no dia 1.º de abril de
2021. Ela completou um ano recentemente
agora, e os avanços, aqui na região
metropolitana, considerando o Águas Limpas, lá
atrás, que o deputado citou que a Cesan já
atingiu mais de noventa por cento de cobertura,
somando essas três PPPs, e mais os
investimentos com o Banco Mundial tanto em
Cariacica, Vila Velha e Viana também, que as
obras já estão bem avançadas, a Região
Metropolitana da Grande Vitória vai atingir um
nível de excelência na parte de saneamento. Eu
diria despontando com relação ao restante do
país, porque ações sincronizadas, realizadas pela
Cesan e pelo Governo do Estado, já há algum
tempo planejada, hoje, já é realidade com a
implementação dessas obras e do avanço das
PPPs, que é uma forma moderna de
contratação, onde a concessionária não tem só
o compromisso de ali fazer a obra e, muitas
vezes, deixar um asfalto de uma qualidade X ou
Y duvidosa, porque eles vão estar ali por um
contrato
de
trinta
anos.
Então,
a
responsabilidade deles é muito grande de fazer
uma obra com qualidade, uma obra que tenha
durabilidade, porque eles vão estar
responsáveis por ali durante trinta anos. E a
fiscalização em cima desses contratos,
logicamente contando com a Cesan, ela tem
outros diversos atores – Ministério Público,
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Tribunal de Contas, a própria Assembleia, que
nos faz as oitivas.
Enfim, seria essa a minha fala e
agradecer mais uma vez a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, Douglas.
Só alertar também que a Cesan,
deputado Bruno, foi a primeira empresa do país,
quer dizer, a única empresa do país ainda que
atingiu o Marco Regulatório de Saneamento no
caso. Acho que foi a primeira que atingiu, a
única do país que atingiu foi aqui no Espírito
Santo, que cumpriu todas as metas, além da
expectativa do Marco Regulatório do
Saneamento.
Deputado Bruno com a palavra.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) –
Presidente, porque a Cesan fez aqui então a sua
colocação e, antes de assistirmos a
apresentação, eu acho pertinente essa
observação.
Primeiro, meu reconhecimento aos
trabalhos da Cesan, eu já fiz isso publicamente,
reconheço a Cesan com a devida importância
que ela tem, com seus relevantes serviços
prestados. Tem problemas? Temos. Problemas
foram feitos para serem superados. E a
Assembleia Legislativa também, toda vez que a
Cesan precisou, nós estivemos presentes aqui
para aprovar as matérias para poder torná-la
cada vez mais robusta e em condições de
executar suas tarefas.
Mas eu tenho uma sugestão, ou um
questionamento, um encaminhamento a fazer.
Voltando para o Plano Municipal de
Saneamento Básico da Serra. A rede está
praticamente instalada, as estações de
tratamento, elas vão agora para a construção.
Aliás, há uma ansiedade enorme na cidade para
que isso aconteça, porque a impressão que se
passa é que as atuais não tratam
adequadamente, essa é uma fala recorrente na
cidade. Mas, a partir do momento que você tem
uma nova, mais moderna, a Cesan tem estações
que já foram tema de Globo Repórter, que eu
lembro que eu assisti, uma estação aqui de
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Vitória. Então, nós vamos ter as novas estações,
desativando outras, reativando, melhorando.
Nós continuaríamos ainda com a questão
da ligação das residências. Beleza, eu tenho um
plano pronto, eu tenho a rede instalada, eu
tenho novas estações, mas, se a residência não
ligar, continua caindo na rede fluvial, continua
indo para o lugar errado. O presidente aqui bem
disse: os tempos são difíceis, e algumas pessoas
não fazem, porque não têm condições de fazer.
Tanto é que a Cesan tem lá tarifa social, tem o
seu campo social.
Eu cheguei a provocá-los certa vez em
relação à tarifa de disponibilidade. Por que a
Cesan não faz uso da tarifa de disponibilidade
para financiar, para custear a ligação dessas
residências que não fazem a rede coletora? É
esse o meu encaminhamento, o meu
questionamento, a minha sugestão à Cesan.
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL
FAVATTO – PATRIOTA) – Se quiser falar agora,
pode, ou durante a apresentação também. Fica
a seu critério.
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI – Essa
fala do deputado é muito importante, porque
demonstra que a comissão e o próprio
deputado em si têm uma preocupação real com
o meio ambiente, porque, se as pessoas não se
interligarem, os rios, os córregos, mares, enfim,
não vão estar limpos.
A Cesan já colocou na gama de obra dela
futura que essa interligação já vai constar no
plano de obras. Inclusive as obras do Banco
Mundial, que está sendo beneficiado lá agora,
em Cariacica e em Vila Velha, já vão ter mais de
vinte mil imóveis com a ligação intradomiciliar já
prevista na obra. Então, a residência já vai estar
conectada ao final da obra. Isso já é um avanço
muito grande, porque requer inclusive uma
questão social que envolve todo um trabalho,
porque você adentra para dentro da casa da
pessoa muitas vezes, e aí tem todo um
arcabouço social que tem que ser seguido para
evitar diversas questões, que são um pouco
mais complexas, que acho que não cabe nesse
momento a gente entrar nesse assunto aqui.
Inclusive, a gente já aprendeu com o Banco
Mundial, trazido lá da África, até de outro
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continente, porque o Banco Mundial, quando
financia um projeto, ele quer ver o ganho social
também dele. Então, por isso, embutido nesse
programa Águas e Paisagem, a ligação
intradomiciliar, que é como meta.
Então, a Cesan, já copiando esse
desenvolvimento advindo lá do Banco Mundial,
já colocou em novas obras da Cesan não
necessariamente entrar para a casa, mas fazer a
ligação chamada corte-cap, onde você
intercepta a rede de esgoto do cliente que está
interligada na drenagem, coloca a caixinha de
esgoto da Cesan em cima dessa caixa e coloca
uma rede em paralelo já ligando a rede de
esgoto. E aí, ao final da obra, na hora que ela
estiver prontinha para ser usada, a gente só
corta aquela rede antiga da pessoa e tampona
aquele esgoto que estava destinado à drenagem
e vai direto para a rede de esgoto. É o chamado
ligação corte-cap. Ela foi denominada assim lá
na Cesan.
Agora, com relação a esse
passivo, deputado, podemos, sim, levar essa
proposta lá para a diretoria da Cesan e estudar
com relação à tarifa de disponibilidade, até
envolvendo junto a ARSP, porque a questão
tarifária a gente envolve a ARSP.
Eu já aproveito para destacar que
a Cesan tem dois tipos de Tarifa Social, uma que
dá até sessenta por cento e outra até setenta
por cento de desconto para famílias de baixa
renda, para que possam as pessoas estar
conectadas e conseguindo pagar a conta de
esgoto.
Então, é superimportante também esse
projeto da Cesan, logicamente chancelado pela
ARSP, porque quem determina a tarifa através
de estudos é a Agência Reguladora. Então, nós
temos lá, hoje, essas duas tarifas de sessenta e
setenta e cinco por cento.
Estamos à disposição para fazer uma
reunião, de repente para tratar disso e tudo
mais.
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL FAVATTO –
PATRIOTA) – Obrigado.
Agora vamos para a nossa apresentação.
A primeira apresentação é do Douglas.
(Pausa)
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Do Justino? (Pausa)
Então, vamos com o Justino.
O SR. JUSTINO BRUNELLI JUNIOR – Vou
falar um pouco aqui, então, prezados Bruno,
Rafael e demais colegas aqui da Agerh.
(São
exibidas
simultaneamente
pronunciamento)

imagens
ao

Ontem, a gente esteve lá na Agerh
conversando com o presidente da Agerh
justamente, Bruno, sobre a questão da
celeridade nos processos de autorização das
novas estações. Então, a gente deu entrada em
meados do ano passado – não é, Valdir? – com
toda a documentação ambiental, técnica, para
poder a gente ter autorização ambiental do
Iema e da Agerh para a gente poder fazer essas
obras nas estações, como a gente precisa fazer e
quer fazer e que a população e o meio ambiente
anseiam por isso.
A gente tem consciência de que, por ser
um projeto diferente, um projeto piloto – não é,
Bruno? –, um projeto inovador, vai precisar ter
uma colaboração entre vários entes.
O Ministério Público é um órgão que
acompanha de perto a questão ambiental lá da
cidade; a Câmara Municipal, a prefeitura, a
própria Assembleia, vocês acompanham muito
de perto a questão ambiental da cidade; nós; e
Cesan.
Então, a gente vai precisar fazer um
esforço em conjunto, que, mais na frente, eu
vou comentar a questão documental desse
projeto. Porque ele é uma obra dentro de uma
área ambiental, uma área em que, a princípio,
não poderia ter edificação, e também tem uma
dificuldade técnica de você fazer uma obra junto
de um córrego. Então, tem algumas
especificidades políticas e ambientais que a
gente tem que tomar cuidado para poder fazer
essa obra de forma que ela seja sustentável e
que fique amparada legalmente.
Aqui,
rapidamente,
contextualizando, o município de Serra teve
uma explosão populacional muito forte a partir
da década de oitenta, da década de setenta, em

que a gente observa uma média de crescimento
de cem mil pessoas a cada dez anos, em média.
Então, todo esse crescimento populacional na
cidade, motivado pelas indústrias, enfim, ele
tem alguns reflexos, inclusive, para o meio
ambiente.
Os principais reflexos que a gente
observa: edificação em áreas de inundação e
susceptíveis a deslizamento, regiões de risco
ambiental, junto a córrego, junto a encosta; e
ocupação
urbana
desordenada,
sem
infraestrutura. A pessoa, por falta de recursos,
acaba ocupando regiões que não têm, muitas
vezes, água potável, não têm esgoto, não têm
energia elétrica. E, para sobreviver, ela acaba
destinando os seus resíduos, muitas vezes in
natura, no meio ambiente.
Desmatamento e poluição ambiental,
que também geram um transtorno muito
grande a todo o meio ambiente.
Os principais desafios da questão do
esgoto. Os desafios são comuns a várias cidades
do Brasil e, na Serra, fica bem claro isso. Então,
quando a gente olha uma foto como essa da
esquerda, para a gente que está acostumado
com as questões técnicas, a gente vê uma
manilha de cimento, que é uma infraestrutura
usada para drenagem de água de chuva. No
esgoto, são utilizadas tubulações de PVC, de
plástico.
Então, esse esgoto que está chegando à
tubulação de água de chuva está sendo lançado
por uma residência que, até para detectar de
onde está vindo, isso é complicado. Por
exemplo, você pega um bairro como o Feu Rosa,
que é um bairro gigantesco, então, como é que
você detecta qual imóvel que está jogando esse
esgoto dentro da rede de drenagem? Isso é
possível ser feito, mas, muitos anos de trabalho,
muita pesquisa, muita investigação.
E esse projeto que a gente vai apresentar
aqui, agora, intercepta esse esgoto. Essa
tubulação vai captar esse esgoto e vai resolver o
problema de chegar o esgoto ao córrego. A casa
continua ainda lançando, indevidamente, na
rede de drenagem. Mas isso, a gente acredita
que, com o tempo, a gente vai resolver também.
Mas, a preservação do córrego, a gente
consegue fazer num curto espaço de tempo.
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Então, hoje, em Serra, a gente tem cinco,
vamos dizer assim, principais vilões, vamos
chamar assim, da questão ambiental, no que diz
respeito ao esgoto. A não adesão à rede de
esgoto disponível; como a gente comentou, a
gente tem vinte e cinco mil imóveis na cidade
que têm a rede disponível que ainda não
conectaram na rede, por diversas razões. Parte
delas não tem esse fator econômico, mas
também parte independe, porque tem regiões
de classe média alta, indústrias, inclusive, que
não se conectaram ainda.
Então, para isso, a gente usa o apoio da
prefeitura, da fiscalização da Secretaria de Meio
Ambiente, Ministério Público, que a gente faz
muitos registros, para que, de fato, consiga
conexão do maior número de imóvel possível.
Só para vocês terem noção, nesses seis
anos e meio de PPP, a gente dobrou o número
de ligações na rede de esgoto na cidade de
Serra. Em 2015, eram setenta e duas mil – não
é, Valdir? – setenta e dois mil imóveis ligados.
Hoje, a gente tem cento e quarenta e dois,
cento e quarenta e três mil.
O SR. VALDIR ANTONIO ALCARDE
JUNIOR – Cento e quarenta e oito.
O SR. JUSTINO BRUNELLI JUNIOR –
Cento e quarenta e oito, Bruno. Superamos cem
por cento de adesão à rede coletora em seis
anos. Não é, Douglas? Seis anos. Então, isso
demonstra um avanço muito grande na questão
da conexão e esse efeito é validado por esse
relatório.
Eu até trouxe alguns exemplares que o
Douglas comentou, que é a apuração feita pelo
Instituto Trata Brasil, da redução das doenças
através de dados públicos, de Datasus, dos
dados que estão alimentados pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.
O segundo item são as ocupações
irregulares. Tanto o córrego... Do córrego
Laripe, deputado Bruno, foi feito um estudo
pelo Ministério Público, juntamente com a
Secretaria de Meio Ambiente de Serra, e a
conclusão foi que a poluição do córrego está
muito fortemente ligada ao lixo e às ocupações
que estão em volta daquele córrego, porque os
dois córregos são bem semelhantes.
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Ele tem uma vazão de água baixa, então
esse esgoto fica parado ali naquele espaço, e,
quando chove, todo esse esgoto, vamos chamar
assim, envelhecido ou apodrecido, ali dentro do
córrego, vai tudo para a praia de Manguinhos.
Então, por isso que, de vez em quando, a gente
acaba sendo surpreendido: Ah, apareceu uma
mancha escura na praia. Todos esses casos,
quando aparecem, são depois de alguns dias de
chuva. Então, a chuva lava o córrego, que fica
esse esgoto parado com o lixo apodrecendo, e
vai tudo para a praia.
Então, como que a gente resolve isso?
Retirando as casas, que é uma coisa mais difícil
de ser feita, ou fazendo essa obra que a gente
pretende fazer, que ela antecipa o resultado.
O terceiro ponto é o que a gente chama
de mau uso da rede coletora. A gente tem uma
dinâmica diária de execução. Quanto que a
gente executa, Valdir, mais ou menos, em
média, de desobstrução por mês?
O SR. VALDIR ANTONIO ALCARDE
JUNIOR – Desobstrução, hoje, em Serra, cerca
de mil e oitocentos serviços mês.
O SR. JUSTINO BRUNELLI JUNIOR –
Praticamente, dois mil serviços, deputado
Rafael, que são feitos por destinação de lixo
dentro da rede de esgoto. Plástico, absorvente,
embalagem de cigarro, gordura usada que vira
pedra dentro da rede. Aí você tem bloco de
tijolo, liquidificador, tem uma série de objetos.
Isso é todo dia.
Então, esse dinheiro é dinheiro público
que poderia estar sendo usado em outras áreas,
não é?
Então, a gente tem esse trabalho de
desentupir, mas o desentupir é a remediação, o
que a gente precisa fazer é investir... Não o
entupimento, que é uma educação ambiental,
um trabalho de conscientização das pessoas.
Então, a gente tem algumas ações ambientais.
Este ano, a gente vai começar um trabalho nas
escolas municipais, deputado Bruno, com as
crianças. A gente já está planejando essas ações
lá com a Secretaria de Educação, com gincana
de coleta de óleo, gincana de reciclagem, para
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poder ir, aos poucos, formando novos cidadãos
com essa consciência ambiental mais forte.
As ligações clandestinas de esgoto, que
são aqueles imóveis que, de acordo com as
legislações ambientais, mesmo que o imóvel
não tenha rede de esgoto disponível, ele não
poderia lançar esse esgoto na rede de
drenagem. Isso é proibido por lei. Isso é crime
ambiental.
Mas, a gente entende que muitas
pessoas não têm esse conhecimento e acabam
fazendo essa ação para poder destinar o esgoto
para longe do seu imóvel. E isso tudo acaba
chegando ao córrego.
E por último, o vandalismo dos
equipamentos. Vou chamar a ajuda do Valdir,
de novo, aqui, se a gente bate recorde de
número de depredação, deputado Bruno, as
unidades de bombeamento. Então, muitas
vezes, são equipamentos que têm alta tensão, o
risco de acidente grave elevado, mas, as pessoas
usuárias de droga acabam adentrando, furtando
equipamento, cabo, enfim.
O SR. VALDIR ANTONIO ALCARDE
JUNIOR – Hoje, o município de Serra possui
cerca de cento e oitenta e quatro elevatórias de
esgoto. Nós temos um índice de furto nas
unidades, são cerca de trinta a quarenta furtos
que acontecem por mês.
Então, toda vez que acontece esse furto,
tem todo o trabalho da equipe se deslocar até o
local, fazer aquisição de material, isso gera um
impacto significativo para a operação.
O SR. JUSTINO BRUNELLI JUNIOR – Aí
tem o impacto tanto financeiro quanto o
ambiental. Porque o equipamento para de
funcionar e o esgoto acaba parando de ser
bombeado para tratamento.
Aqui, deputado, são algumas fotos que
caracterizam essa questão do lançamento.
Essa foto da esquerda, essa rua tem rede de
esgoto, e os imóveis lançam o esgoto todo
direto no córrego, sem tratamento. Então, isso é
uma ação que... Você veja que a infraestrutura
está colocada. Você tem uma rua que foi
recentemente repavimentada e as ligações,
muitas foram mantidas lançando direto no
córrego.
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A foto da direita é uma lavanderia lá em
Serra, que lava toda a roupa que ela faz, é uma
lavagem industrial, e ela deságua essa água suja
com sabão, com poluentes, direto no córrego. E
isso vai somando. Quer dizer, é uma lavanderia,
é uma tinturaria, são os imóveis que parece que
é pouco esgoto, mas quando você soma
milhares de cidadãos lançando esse esgoto
direto no córrego, isso vai ficando decantado,
parado ali. E isso fica com a situação
insuportável, como acontece hoje no córrego.
Esse caso também é lançamento de
tinta. Deságue de tinta de empresa de tinta
também no município de Serra, que lança isso
na rede de drenagem. Então, azul, branco,
vermelho, amarelo. Vai de acordo com a cor da
tinta que estão fabricando. Isso vai tudo para o
meio ambiente.
Esse caso, a gente já mandou para o
Ministério Público, para a Secretaria de Meio
Ambiente, já estão tomando as providências,
mas esses são os casos que a gente vê, e o que
fica dentro da tubulação, que ninguém está
observando, que acaba fazendo esse estrago no
sistema.
E, lamentavelmente, a gente, como a gente
opera o sistema de esgoto, sempre que
acontece alguma coisa inesperada ou estranha,
a gente acaba sendo apontado como os
primeiros suspeitos, não é? Porque a gente que
opera o sistema. Mas, muitas das vezes, a gente
também acaba sendo vítima de terceiros.
O SR. VALDIR ANTONIO ALCARDE
JUNIOR – Justino, só um comentário. Essas fotos
são no sistema de drenagem que passa paralelo
à estação de tratamento. E essa drenagem
encontra com o efluente tratado da estação. Ou
seja, a pessoa, quando vê aquela mancha
colorida, com aspecto de poluição industrial,
vincula que a estação de tratamento não trata
adequadamente, mas nada mais é do que o
encontro dessa drenagem com lançamento
clandestino, dando esse impacto visual horrível
aí.
O SR. JUSTINO BRUNELLI JUNIOR – É, e o
impacto químico também. Porque, com certeza,
o poluente químico é muito mais danoso ao
meio ambiente do que um esgoto doméstico.
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Isso aí, são mais, só para finalizar, são
também outros dois descartes irregulares. Esse
descarte da esquerda é um caminhão particular
de limpa fossa, que está destinando o efluente,
que é altamente concentrado – ele é um esgoto
doméstico, mas muito concentrado. Ele abre
simplesmente ali, porque o que é o correto? Ele
coletar esse esgoto em regiões onde não tem
rede e levar isso para um aterro sanitário,
Marca Ambiental, CTRVV, algum aterro
sanitário, que é preparado para tratar esse
resíduo. Só que isso custa dinheiro, deputado
Bruno!
Então, o que as empresas fazem? Abrem
a tampa de um poço de visita de drenagem e
descarregam o caminhão, e isso vai para o
córrego. E cobra da pessoa! Chega lá, deputado
Bruno... Custa lá... Sei lá. Oitocentos reais, para
eu limpar aqui, a fossa do seu edifício! E te
cobra esse dinheiro. Ele gastaria, sei lá,
duzentos, trezentos, quinhentos reais para
destinar isso corretamente no aterro; ele não
faz isso, ele joga em qualquer esquina. E aí o
meio ambiente que depois se recupere.
A gente também fez um pedido à
Secretaria de Meio Ambiente: que ela avalie as
empresas que são cadastradas para coletar esse
resíduo, para que elas apresentem a
documentação de que estão de fato lançando
isso no aterro sanitário. Esse outro caso, da
direita, tem um resíduo oleoso, muito
provavelmente também coleta de posto de
gasolina, retífica, oficina mecânica, que também
não foi destinado corretamente.
Essa aí foi uma foto do córrego, se eu
não me engano, que sai do Maringá, deputado
Bruno, junto a um condomínio, de que eu não
vou me lembrar do nome agora. Mas, na
ocasião, teve até algumas mortes de peixes. A
gente foi chamado lá, porque estava tendo
morte de peixes no córrego. E aí tinha esse
resíduo de óleo e graxa dentro do córrego.
Aqui é só uma foto para ilustrar as
ocupações ao longo dos córregos – isso é
comum nos córregos de Serra. E a nossa
intenção não é fazer esse projeto apenas no
Irema, mas também fazer no Laripe, Jacaraípe...
Enfim, a gente enxerga isso como uma solução
para todos os córregos do município.
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Então, em linhas gerais, indo mais agora
direto ao projeto: o que projeto prevê? A
construção de rede coletora ao longo do
córrego, que é, mais ou menos, um quilômetro
e duzentos metros. São cento e noventa e sete
pontos de lançamento de esgoto, dentre eles
residências e tubulações de drenagem, que têm
diâmetros gigantescos – um esgoto jogando
vinte e quatro horas dentro do córrego –, pelo
sistema tempo seco.
O que é o sistema tempo seco? Aquela
tubulação, que eu mostrei lá atrás, é uma
tubulação, salvo engano, de quinhentos
milímetros de diâmetro, que traz uma lâmina de
esgoto. Então, o que é o projeto? A tubulação
de esgoto passaria e coletaria essa faixa de
material que está chegando à rede de
drenagem, que é o esgoto que está poluindo o
córrego, e levaria isso para tratamento.
No momento de chuva, essa tubulação
vai vir cem por cento cheia de água de chuva,
misturada com um pouco de esgoto. Nesse
momento, a tubulação de esgoto não captaria,
porque, afinal de contas, se a tubulação de
esgoto coletar água de chuva, aí você perde a
funcionalidade do sistema, porque vem areia,
vem pedra, vem lixo. Aí você para a bomba. Isso
não pode ser feito.
Então, em momentos de chuva, que são
momentos específicos, pontuais, esse efluente,
com água de chuva, ele iria para o córrego.
Então, esse sistema tempo seco prevê isso. Isso
não é uma inovação nossa, isso é feito em vários
lugares do Brasil e até do mundo, porque ele dá
uma... Em noventa e cinco, noventa e oito por
cento dos casos, ele coleta o esgoto em cem por
cento e trata. Esses dois por cento, no momento
de chuva, em que o esgoto é muito diluído, aí
vai para o córrego.
E aí que começa, deputado Bruno, a
questão de amarrar os fios do bigode. Nós
vamos fazer essa obra, que é uma obra, vamos
dizer assim, com um escopo além do que prevê
o contrato, porque eu estou fazendo uma obra
na beira do córrego, não é. Então, eu preciso de
algumas autorizações ambientais para poder ter
essa política. Porque, depois que a gente fizer
isso, muda a gestão, muda secretário, mudam as
pessoas, aí, o risco de um processo de crime
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ambiental ou de ter feito algo que não deveria
ter sido feito, ele acaba recaindo sobre a gente.
Então, por isso que é importante a gente
ter o enlace jurídico e documental, para que de
fato seja autorizado esse tipo de intervenção e
que todos os órgãos estejam cientes de que o
ótimo é inimigo do bom. E, com essa obra, a
gente consegue eliminar ou resolver, em
noventa por cento do tempo.
O segundo passo seria interceptar todas
as tubulações que chegam ao córrego, das casas
e da rede de drenagem, para coletar cem por
cento do esgoto, antes que ele alcance o
córrego; e também licenciar a obra – como eu
falei – junto aos órgãos competentes, o que
requer uma regulamentação específica.
Aqui, por exemplo, deputado Bruno,
uma pessoa que está construindo, por exemplo,
uma casa daquela ali, ela avança um pouquinho
mais no enxadão ali – estou brincando com o
enxadão, porque a gente vai fazer uma obra,
inclusive, encapsulada com concreto para evitar
acidente, mas o cara pega uma reta ali que
estoura a tubulação e o esgoto vaza para dentro
do córrego.
Hoje, do jeito que as normativas
ambientais da cidade de Serra estão colocadas,
é uma multa e um crime ambiental no meu CPF,
do meu colega Valdir ali e até do Douglas
inclusive. Porque, hoje, a gente faz esse trabalho
nas vias públicas, que o acesso é mais fácil, que
é visual você captar vazamento de esgoto.
Agora, no momento que eu estou com a
tubulação na beira de um córrego, com mato e
que acontece um acidente como esse, a gente
tem que ter um entendimento, vamos dizer
assim, do órgão de fiscalização um pouco
diferente. Já que eu estou propondo uma
solução além, eu também tenho que ter uma
forma de tratar isso diferente.
Quando o tubo entupir, nessa
tubulação?
A
gente
comentou,
de
entupimentos. Vai entupir porque, infelizmente,
a gente não vai conseguir convencer ou
sensibilizar as pessoas, no curto espaço de
tempo, em relação ao lixo. Quando essa
tubulação entupir e vazar para dentro do
córrego, como é que eu vou fazer? Qual é o
tempo que eu vou ter para correr lá e já
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resolver? Hoje, a gente tem vinte e quatro horas
na via pública. Mas um acesso de um caminhão
na beira de um córrego não é tão fácil como
numa via pública. Então, tem que ter um enlace
de procedimento um pouco mais especial, nesse
caso, entendendo que é um projeto também
diferente.
Aqui é um levantamento que foi feito pela
equipe do Valdir. A gente fez um levantamento,
deputado Bruno, com drone e com levantamento
de planemetria. Então, a gente tem mapeado
todos os pontos de lançamento dentro do
córrego, diâmetro, lançamento, altura, distância,
todos os dados de engenharia necessários para a
gente poder fazer a obra. São cento e noventa e
sete pontos que nós levantamos para esse
trabalho.
Então, são várias plantas. Vocês veem aí
que, vou aproximar um pouco aqui. Por que a
gente escolheu o Irema? Além desse apelo
ambiental, ele está facilitado, do ponto de vista de
espaço físico, porque eu tenho uma face do
córrego que não tem edificação muito próxima.
Então, eu consigo passar a tubulação aqui nessa
linha sem muita interferência.
O Laripe já é um pouco mais complicado. O
Laripe tem partes que você tem casas dos dois
lados e não tem muito onde passar. Então, talvez,
a obra vai ter que ser feita dentro da calha do rio,
o que é um pouco mais complexo.
Então, por isso que o Irema foi o escolhido,
porque ele está mais simples, entre aspas, de ser
feito esse projeto.
Os outros são consequência. Aqui já é a
estação de tratamento que vai ser desativada,
deputado Bruno, que é Feu Rosa. Aqui já está
chegando já a orla. Aqui tem uma espécie de
lagoa que fica depositado esse esgoto que vem
vindo, que é onde eu falei que isso aqui fica
parado, apodrecendo e degradando, e aí,
quando chove, isso tudo vai para a praia.
Então, isso tudo também seria eliminada
a chegada de esgoto, e aí, junto com a
prefeitura, talvez, dê para fazer uma dragagem,
urbanização, construir ciclovia, dê para fazer
uma série de uma série de intervenções ali para
beneficiar a população ao redor.
Também, o finalzinho, o final da história,
onde chega à praia, que é o aspecto que você
comentou.
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O SR. VALDIR ANTONIO ALCARDE
JUNIOR – Justino, acho legal voltar à foto
anterior, que dá para ver bem ali o impacto na
praia.
O SR. JUSTINO BRUNELLI JUNIOR – Pode
voltar, por favor.
O SR. VALDIR ANTONIO ALCARDE
JUNIOR – Então, ali nós temos a praia. Aquela
mancha preta é o lançamento do córrego. Com
toda essa obra de engenharia que nós estamos
propondo, teoricamente, o córrego secaria e
funcionaria ali como uma calha de drenagem
pluvial, mesmo quando tiver chuva. Então,
teoricamente, toda essa mancha deixa de
existir.
O SR. JUSTINO BRUNELLI JUNIOR – É, o
córrego hoje, na prática, ele é um córrego de
esgoto. Ele é um córrego de esgoto. Então, à
medida que a gente coletar tudo, o córrego não
vai existir mais, a não ser quando chover, ele vai
virar um canal de condução de água de chuva.
Mas, assim, até onde a gente levantou, nos
trabalhos, não existe nascente mais ali. Então,
ele vai acabar secando.
A Estação de Feu Rosa está, mais ou
menos, no meio do curso do rio. Então, o que
está para cima da estação vai vir para ela, o que
está abaixo dela, vai ser bombeado para...
Você sabe qual é a estação, Valdir?
(Pausa)
É que são vinte e uma lá, Bruno. Então, à
vezes, a gente... (Pausa)
Vai ser bombeada, acredito que para
Jacaraípe.
A de Feu Rosa, a nossa intenção é
desativá-la daqui há dois ou três anos, no
máximo. Que é o tempo que a gente tem, até
por obrigação contratual, e o Douglas está ali,
olha lá, está bem em cima da gente, para a
gente correr com as obras.
Então, assim, o que a gente prevê é que,
nos próximos dois ou três anos, tirar essa
estação dali, e aí fica totalmente livre essa
questão do córrego em relação ao esgoto.
Aí os próximos passos que a gente tem
com o projeto. A gente está elaborando esse
termo de cooperação que a gente está
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chamando..., que é o documento que vai ter um
enlace com a prefeitura, com o Ministério
Público e com a Cesan. Se vocês acharem por
bem, também vamos participar. Esse
documento já está em fase final de elaboração
jurídica. É um documento que dá essa, vamos
dizer assim, essa autorização, para a gente fazer
esse procedimento ali, e, também, de forma a
garantir que a gente não seja penalizado, ou, no
futuro, tenha algum tipo de consequência
ambiental ou criminal. Até porque, como eu
comentei, essa obra está além do escopo
técnico tanto da Cesan quanto nosso. Então, é
uma obra que a gente está fazendo para poder
melhorar o meio ambiente. A gente não pode
fazer uma obra a mais e puxar um problema,
ainda mais um problema ambiental, que a gente
sabe do rigor que é.
A gente brinca que, hoje, a única coisa
que prende, de verdade, é pensão alimentícia e
crime ambiental. Então, a gente tem uma
preocupação muito grande com isso e, também,
pela responsabilidade que a gente tem em
relação à cidade e em relação ao nosso
contrato.
A criação, eu chamei de termo aditivo,
mas é mais um enlace entre nós e a Cesan,
porque a gente não tem autorização no
contrato para fazer essa obra de tempo seco,
como a gente chama.
Licenciar as obras com a prefeitura,
enfim.
E aí a execução propriamente dita, que é
uma obra relativamente... não vamos falar
simples, não é, Valdir? Mas tem algumas
vantagens: não tem asfalto, não tem trânsito. É
uma obra que vai ter que ser feita manual, ao
longo do córrego, mas ela não é uma obra
complexa de ser feita. Então, no prazo de um
ano, a gente a conclui.
Neste momento, a gente está
terminando a documentação. O Ministério
Público pediu para submetê-la, para ele
reavaliar a questão da documentação do termo
de cooperação. Isso, depois dali, vai para a
prefeitura. E, aí, se a prefeitura... O secretário
Claudio Denicoli está ciente deste projeto, a
gente apresentou para ele. Isso tudo correndo
bem, a gente está esperançoso de, ano que

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340036003400370034003A00540052004100, Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

18 - Diário do Poder Legislativo

vem, já executar essa obra. Tudo depende dessa
parte aí.
O mais difícil é a parte documental,
deputado Rafael. A parte física da obra tem os
meandros, mas como a gente já tem muito
tempo de experiência no assunto é, de certa
forma, facilitado.
É isso o que eu queria trazer para os
senhores e estou à disposição, se tiverem
dúvidas.
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL
FAVATTO – PATRIOTA) –
A gente quer
agradecer, Justino, e passar para a próxima
apresentação. Depois a gente faz os
questionamentos, até no final.
Vai ser o Douglas ou o Rafael? (Pausa)
Vamos lá, Rafael? Meu xará. Da Agerh.
O SR. RAFAEL WOLFGRAMM – Obrigado.
Cumprimentar vocês, boa tarde. Reunião na
hora do almoço é novidade.
Vou explicar, de forma simples. Justino
já falou bastante, aqui, da situação do córrego.
A gente foi depois, na verdade, até com a
presença do deputado Bruno, aqui, em janeiro,
e, basicamente, nós vistoriamos seis pontos
mais de perto, próximos ao rio.
Eu vou explicar da vistoria primeiro;
depois, eu contextualizo algumas informações.
(São exibidas imagens simultaneamente
ao pronunciamento)
No ponto um de vistoria, é próximo à
foz. É exatamente o que ele falou: a gente tem
um rio, então, com as margens assoreadas, sem
proteção auxiliar. Aqui tem umas fotos que vão
ilustrar melhor tudo isso que a gente está
vendo, para quem não conhece a situação lá.
E a água é, de fato, turva, e muito
escura. Nas bordas do rio, matéria orgânica
sempre muito acumulada, um lodo que mostra
que esse rio já não está na qualidade adequada.
Num segundo ponto de vistoria, também
a mesma situação. No caso, é a ponte que vai
para Jacaraípe. Mesma condição.
Aí, no caso, o ponto da ETE. A gente não
conseguiu alcançar lá, o rio.
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Agora, eu começo a chamar mais a
atenção. Olha a diferença da cor, após a ETE, da
água. Após a ETE e antes da ETE. Então, aqui, a
gente já vê, praticamente, preta a água do rio, e
a vazão bem mais reduzida do que
anteriormente.
Aqui é a mesma coisa: é o que ele falou,
é o quinto ponto de vistoria. Então, começam a
aparecer as tubulações de drenagem. Chamo a
atenção aqui: olha a bolhazinha saindo. É
interessante que, deste ponto ali, é muito
nítido. Olha a cor da água, um pouco acima
daquela drenagem e após aquela drenagem.
Então, a gente vê que, realmente, é
visual, sem análise nenhuma, que a drenagem
contribui muito para a poluição do rio. Ou seja,
ela está trazendo todas as ligações clandestinas
que estão acontecendo ali junto com o que
deveria ser só água da chuva, né?
Aqui é a mesma coisa, diversas ligações,
e aqui então é o nosso último ponto que a gente
alcançou porque ele começa a ficar debaixo ali,
soterrado.
Então aqui no final a gente já tem uma
água um pouco mais transparente, para não ser
exagerado. Só que o que chamou a atenção
para a gente aqui nesse ponto é que do que
seria a nascente do rio que deveria vir dessa
direção, não tem água mais limpa. Então é o que
ele falou. Não existe mais nascente. O que
alimenta o rio nesse ponto é o esgoto. No caso,
a água vem de onde eu pintei de laranja ali,
naquela parte azul mais escuro que deveria ser
a nascente do rio, não existe mais correnteza
nenhuma. Então, na verdade, eu não sei qual é a
característica do rio no passado, qual foi, mas
hoje ele já é um rio intermitente, ou seja, só
tem água quando chove.
As conclusões da nossa vistoria foram
basicamente as mesmas que ele falou. Nos
lançamentos industriais, no momento da
vistoria, não tinha nenhuma irregularidade que
a gente constatou e nem é passível de
regularização se tiver. Em um rio que não tem
água, eu, empresa, não tenho como regularizar
um lançamento porque se pressupõe que o rio,
contextualizando todo o lançamento de
efluente, ele tem que ser tratado. Então,
primeiramente, não é outorgável o lançamento
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doméstico em rio porque não é uma água
tratada. Segundo, esse rio precisa ter uma
capacidade de diluir a água de efluente que ele
está recebendo. Se o rio não tem água, como é
o caso desse, não tem como jogar nele, certo?
Então basicamente a conclusão foi que
não existe nenhum lançamento. Se existir é
esporádico, então aconteceu fora de um
momento de vistoria. É muito observado que a
estação de tratamento tem uma função
importante ali para garantir uma água chegando
à foz. Então do ponto de vista, talvez social,
histórico e cultural que o córrego tem cumprido
ali na região da foz, a falta dessa água da ETE no
futuro pode trazer talvez alguma certa
preocupação. Porque uma vez que o efluente
for transferido para outra estação, a gente vai
perder a água que chega ao mar. Só em
momentos de chuva.
Enfim, parâmetros da ETE a gente não
acessou, não teve acesso. Enfim, concluindo o
que basicamente todos nós já sabíamos. O
principal problema do rio é a falta de
saneamento básico. Só que o segundo principal
problema é que quando acontecer o
saneamento, o rio vai secar, infelizmente. Aí
toda a questão de falta de impermeabilização
na nascente...
Essa região aqui em cima, é evidente
que ela está toda urbanizada. Então, no caso,
aqui que seria digamos assim o local de
absorção da nascente que também é muito
pequena. É uma área de drenagem bem
pequenininha. Já está ocupada, já está
urbanizada. Então essa é a importância
também de a gente ter áreas permeáveis na
cidade que vão garantir que esses pequenos
riozinhos continuem existindo. Mas, de fato,
hoje, em uma opinião agora pessoal, é muito
difícil enxergar uma recuperação dessa
nascente. A área já está bem consolidada.
Então acho que o passo mais importante
agora é conseguir eliminar o esgoto e
descobrir como fazer isso da melhor forma,
certo?
A gente está à disposição na Agerh
para qualquer coisa. Eles estiveram lá ontem
com o Fábio, para acelerar esse processo e, de

Diário do Poder Legislativo - 19

fato, para continuar esse trabalho em outros
locais. A gente está lá sempre à disposição da
melhor forma que for. Certo?
Obrigado, gente.
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, Rafael, da
Agerh.
Mais alguém?
Bruno, com a palavra, se você tiver
algum questionamento.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Bom, de
trás para frente, o trabalho na hora do almoço
aqui é sempre, né? Segunda-feira, presidindo a
Comissão de Educação, às 12h. Hoje, quartafeira, Comissão de Meio Ambiente, 12:15,
12:10. Na Comissão de Cidadania não é
diferente. É o nosso trabalho aqui que a gente
faz com muita convicção para o bem dos
capixabas, né?
Presidente, eu entendo que o objetivo
foi cumprido. Inclusive, esse projeto sendo
executado, e aí nós temos que colaborar, a
Assembleia precisa também dar a sua
contribuição no que tange acelerar essas
aprovações junto ao Iema, junto a quem precisa
autorizar.
É um projeto que pode se expandir para
diversas regiões do nosso estado e ser copiado
para o Brasil. Porque otimiza ali, né? Você
concentra. Você retira. A tendência é termos
realmente o Córrego do Irema seco. Só quando
chover. Em algumas gestões já se falaram até
em aterrar, chegaram até, para mostrar, assim,
dramático, né? Dizer assim: O rio morreu. Ou
quando falam assim: Vamos aterrar, vamos
aterrar. É porque não tem mais o sentido. A não
ser, e não estou defendendo aqui que seja
aterrado, que fique registrado aí, mas ele
depende agora de água de chuva e hoje é
alimentado pelo esgoto que é lançado. Eu
entendo ali que o esgoto vem das residências,
que lançam e vem da própria estação de
tratamento de Feu Rosa, que está praticamente
no meio do caminho ali, pelas imagens, que
trata e devolve ali para ser lançado no mar.
A nossa expectativa agora é dar
publicidade a isso, à população, à sociedade. É
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importante que todos saibam que esse projeto
está acontecendo. E tão logo seja instalado, que
a gente possa ter essa região aí. Ficaria o Laripe,
mas pelo menos o Córrego do Irema, que é algo
que incomoda demais. E mais, é a chegada ao
nosso Balneário de Jacaraípe, você se depara
com aquela praia linda ali da Curva da Baleia,
aquela vista, você passa em Manguinhos, Curva
da Baleia, mas aí você já chega, chega a
estranhar as pessoas, né? Lembro que nossa
vistoria lá, a pessoa chegou a estranhar aquela
situação, o odor que é lançado ali, tem uma
floricultura do lado. E ainda mais agora ali com a
região toda urbanizada, nós temos uma nova
avenida, empreendimento chegando, um
grande supermercado atacadista se instalando
ali.
Então, entendo que nós cumprimos a
nossa responsabilidade aqui, hoje. Eu peço que
esta comissão possa monitorar e, de alguma
forma ajudar na aprovação para a celeridade e
aprovação desses procedimentos. E eu fico feliz
em poder dar essa notícia, dar essa
contribuição. São essas as nossas colaborações à
Cesan, à Agerh e à Serra Ambiental.
Nós estamos aqui com resiliência. Nós
sabemos que as críticas, quando elas vêm,
quando elas são construtivas, a gente tem que
assimilar as críticas construtivas, né?
Infelizmente, as críticas também vêm daqueles
que nada entendem ou pouco entendem ou
acham que entendem, de forma agressiva. Nós
precisamos é de solução.
Temos um plano para isso. Temos a
Cesan coordenando, temos um consórcio que
tem expertise no Brasil inteiro. O que nós
precisamos é terminar essa execução. Só
reforçando aqui, a construção da estação de
tratamento tem previsão de início, a da Audifax
Barcelos, com conclusão quando, Justino?
O SR. JUSTINO BRUNELLI JUNIOR –
Deputado Bruno, a gente tem que reformular
todas as estações de Serra para 2025 em diante,
estar tudo funcionando cem por cento, todas as
novas estações.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Até
2025?
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O SR. JUSTINO BRUNELLI JUNIOR – Isso.
Então a gente vai reduzir as vinte e uma
estações. Vão ficar apenas nove. Então, todo
esse trabalho de desativação e construção das
novas ETEs, a gente tem que começar,
praticamente, imediatamente, não é? Então,
como a gente está preparado? A documentação
ambiental foi apresentada aos órgãos, no meio
do ano passado. A gente tem feito reuniões de
esclarecimento, de pedido de prioridade. Assim
que for aprovado isso nos órgãos ambientais, a
gente dá início às obras. São obras de,
aproximadamente, dois anos.
Isso seria concluído, então, na virada,
2024 para 2025. Então, os próximos dois, três
anos de obra aí, para poder reformatar toda a
questão das estações.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Ok.
E, como encaminhamento, presidente,
eu já agradeço a presença de todos vocês, dos
servidores aqui da Comissão de Meio Ambiente,
ao nosso presidente. Como encaminhamento,
eu deixo dois aqui para apreciação.
O primeiro, que a comissão pudesse
oficiar, então, à Cesan, sobre a possibilidade de
usar a Tarifa de Disponibilidade como
instrumento para ligação de residências à rede
coletora. Nós estamos falando de pessoas que
não têm a condição de fazer. E não vão fazer
mesmo!
Gasolina chegando a dez reais, o gás a
cento e trinta, a economia do Brasil de mal a
pior. A gente imaginar que uma pessoa que está
lutando para comer, para sobreviver, vai
comprar um pedaço de cano, vai cortar, vai
comprar o cimento. Ela não vai fazer! Ela não
tem condições de fazer. Eu repito, ela está
lutando para sobreviver, para poder comer e
manter a sua família. Ela não vai fazer! Então,
cabe ao poder público fazer essa execução para
que a gente possa cumprir o papel ambiental.
O outro, é que nós pudéssemos,
presidente, diante desse projeto que é piloto,
que pode ser uma referência para esta comissão
e para o Estado, que nós pudéssemos,
mensalmente, através da Comissão de Meio
Ambiente, acionar o Iema, todos aqueles que
vão participar do licenciamento desse projeto
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piloto, sobre a tramitação. É uma forma de a
comissão estar atualizada e a gente ajudar,
também, a acelerar o processo.
São esses os encaminhamentos.
Eu agradeço. Devolvo a palavra a V. Ex.ª.

principalmente essa desse rio, do Irema, para que
possa ser feito o mais breve possível.
Agora eu vou franquear a palavra final
para os nossos convidados.

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado
Bruno!
Quero agradecer aqui ao Rafael, que é
gerente da Agerh; o Justino, pela sua
apresentação, Justino Brunelli Junior, que é
diretor da Serra Ambiental; o Douglas Oliveira
Couzi, gerente da PPP, representando a Cesan; o
Valdir Antonio Junior, que é diretor executivo
também da Serra Ambiental; o Angelo Campos,
que é engenheiro agrônomo, que está aqui
presente, da Agerh também.
E a apresentação de vocês e dizer o
seguinte: estão acolhidas as duas propostas do
deputado Bruno, a Vanilza já tomou nota.
A nossa apresentação também em
relação à Vila Velha, acho que o desafio é muito
grande. É um campo de atuação muito grande
em Vila Velha. Nós temos diversos rios na
mesma situação. Ali é Rio Marinho, Rio do
Congo, são cinco hidrobacias que nós temos ali,
a cidade de Vila Velha foi construída em cima
das cinco.
Acho que temos um desafio grande
também, a empresa tem um desafio grande
em Vila Velha, para poder não só fazer a
drenagem, mas até devolver algum desses
canais, desses rios, para a população de Vila
Velha o mais breve possível também.
Fiquei preocupado com o tempo,
porque o tempo que eles têm é até 2025. Eles
apresentaram os projetos no ano passado, são
dois anos de obra, e nós estamos já no ano de
2022. Dois anos, 23, 24, então não vai ter
tanto tempo assim. Ou você vai ter que
encurtar a obra ou alargar esse tempo. E obra,
a gente sabe, chove, é tempo, é tudo isso.
A gente pede que realmente os órgãos, o
Ministério Público, a Semma, o Iema, corram
com esse tempo de aprovação ou de adequação
desse projeto, para que a obra comece o mais
rápido possível, o mais breve possível,

O SR. JUSTINO BRUNELLI JUNIOR – Só
complementando, deputado, e deixando um
pouco mais de segurança. A obra de estação
de tratamento é uma obra um pouco mais
facilitada, porque é uma obra com um espaço
fechado, não está na rua, enfim, a gente
consegue trabalhar vinte e quatro horas. As
estações, hoje, têm tecnologia que você
compra módulos já pré-prontos. Então, a
parte que demanda a construção com
concreto é reduzida, você consegue fazer
muita coisa compactada, com equipamentos
modernos.
Então, esses dois anos é um tempo
relativamente folgado. Só que tudo depende
da questão documental. A gente só pode
botar a mão assim que estiver tudo certo.
Então, a gente está preparado para poder
entrar com a obra, mas temos que seguir o
procedimento cara/crachá direitinho na parte
ambiental.

Justino.

O SR. VALDIR ANTONIO ALCARDE
JUNIOR – Complemento o que o Justino falou.
Nós já fizemos obra do mesmo porte já dentro
da Aegea, que está no Brasil como um todo.
Uma obra dessas é em questão de oito meses.
Então é obra que, com um efetivo bem
grande, consegue-se executar de forma
rápida.
O SR. PRESIDENTE – (DR RAFAEL
FAVATTO – PATRIOTA) – Muito bom saber.
Por isso que a PPP, a parceria, é muito
importante para o Estado, até com empresas
respaldadas que têm conhecimento. Parabéns
pela gestão!
Deputado Bruno quer?
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Sim. É
possível essas apresentações serem fornecidas
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para a Comissão de Meio Ambiente? E se a
Serra Ambiental pode disponibilizar para a
Comissão de Meio Ambiente os projetos, o
cronograma das construções e a ampliação das
novas estações de tratamento.
O SR. VALDIR ANTONIO ALCARDE
JUNIOR – Perfeito, deputado.
O SR. PRESIDENTE – (DR RAFAEL
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado!
Obrigado a todos os presentes, aos
nossos colaboradores da Comissão de Meio
Ambiente, às pessoas que compõem a
comissão, à equipe da TV Assembleia.
Nada mais havendo a tratar, dou
encerrada a presente reunião e convido a todos
para a próxima reunião, dia 11 de maio, neste
mesmo local.
Muito obrigado!
(Encerra-se
13h26min.)

a

sessão

às

TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA,
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA,
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA
EM 10 DE MAIO DE 2022.
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, registraram
presença em plenário os
senhores deputados Adilson
Espindula, Alexandre Xambinho,
Bruno Lamas, Capitão Assumção,
Carlos Von, Dary Pagung,
Delegado
Danilo
Bahiense,
Doutor Hércules, Dr. Emílio
Mameri, Dr. Rafael Favatto,
Engenheiro José Esmeraldo, Erick
Musso, Freitas, Gandini, Hudson
Leal, Iriny Lopes, Janete de Sá,
Luciano Machado, Luiz Durão,
Marcelo Santos, Marcos Garcia,
Marcos Madureira, Pr. Marcos
Mansur, Raquel Lessa, Renzo
Vasconcelos, Sergio Majeski,

Theodorico
Ferraço,
Torino
Marques e Vandinho Leite)
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG –
PSB) – Boa tarde a todos e a todas.
Havendo quorum e invocando a proteção
de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o
deputado Danilo Bahiense a proceder à leitura
de um versículo da Bíblia.
(O senhor deputado Delegado
Danilo Bahiense profere Lucas
6:31)
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG –
PSB) – Amém. Fica dispensada a leitura da ata
da sessão anterior, mas a declaro aprovada
conforme foi disponibilizada no site da
assembleia.
Pergunto aos deputados e às deputadas
se tem algum registro? Tudo tranquilo, hoje?
Que bom.
Primeira fase do Expediente, para
simples despacho.
1. Ofícios n.os 13/2022 – 128/2022, do
deputado
Engenheiro
José
Esmeraldo,
justificando sua ausência na sessão ordinária
realizada no dia 04 de maio de 2022.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=141212&arquiv
o=Arquivo/Documents/OJAP/141212202205051455203884-assinado.pdf#P141212
Justificada a ausência.
À secretaria.
2. Mensagem n.º 10/2022, do
governador do Estado, encaminhando veto
parcial ao Projeto de Lei n.º 129/2020, de
autoria do deputado Capitão Assumção, que
dispõe
sobre
a
obrigatoriedade
de
estabelecimentos que fornecem alimentos
para consumo no local disponibilizar solução
de álcool em gel, no âmbito do Estado do
Espírito Santo.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=141584&arquiv
o=Arquivo/Documents/MV/141584202205091645092457-assinado.pdf#P141584
Ciente.
À Comissão de Justiça.
3. Mensagem n.º 11/2022, do
governador do Estado, encaminhando veto
parcial ao Projeto de Lei n.º 44/2020, de
autoria do deputado Vandinho Leite, que
obriga a afixação da relação dos direitos do
idoso hospitalizado nos estabelecimentos
hospitalares no âmbito do Estado do Espírito
Santo.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141588&arquivo=Arquiv
o/Documents/MV/141588-202205091650378089assinado.pdf#P141588

Ciente.
À Comissão de Justiça.
4. Mensagem n.º 12/2022, do
governador do Estado, encaminhando veto
total ao Projeto de Lei n.º 962/2019, de autoria
do ex-deputado Enivaldo dos Anjos, que obriga
os responsáveis pelas edificações, cujas
estruturas não estiverem de acordo com as
normas em vigor de afastamento, a construir
laje de proteção por toda a extensão de suas
calçadas e dá outras providências.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=141590&arquiv
o=Arquivo/Documents/MV/141590202205091655280908-assinado.pdf#P141590
Ciente.
À Comissão de Justiça.
5. Mensagem n.º 13/2022, do
governador do Estado, encaminhando veto
total ao Projeto de Lei n.º 451/2019, de autoria
do ex-deputado Delegado Lorenzo Pazolini,
que dispõe sobre a proibição de renovação
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automática de contrato de prestação de
serviços por assinatura sem a expressa
anuência do consumidor.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=141594&arquiv
o=Arquivo/Documents/MV/141594202205091702294668-assinado.pdf#P141594
Ciente.
À Comissão de Justiça.
6. Mensagem n.º 14/2022, do
governador do Estado, encaminhando veto
total ao Projeto de Lei n.º 16/2019, de autoria
do deputado Sergio Majeski, que regulamenta
placa informativa colocada em obras públicas
realizadas, diretamente, pela administração
pública direta e indireta do Estado do Espírito
Santo ou, indiretamente, por empreiteiras
contratadas ou pelas suas concessionárias de
serviço público.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141600&arquivo=Arquiv
o/Documents/MV/141600-202205091711221086assinado.pdf#P141600

Ciente.
À Comissão de Justiça.
7. Mensagem n.º 15/2022, do
governador do Estado, encaminhando veto
total ao Projeto de Lei n.º 905/2019, de autoria
do deputado Vandinho Leite, que determina o
pagamento de indenização por danos materiais
às vítimas de crimes contra o patrimônio
dentro dos transportes coletivos no âmbito do
Estado do Espírito Santo.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141601&arquivo=Arquiv
o/Documents/MV/141601-202205091715472967assinado.pdf#P141601

Ciente.
À Comissão de Justiça.
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8. Mensagem n.º 16/2022, do
governador do Estado, encaminhando veto
total ao Projeto de Lei nº 83/2019, de autoria
do ex-deputado Euclério Sampaio, que
estabelece diretrizes para a instituição de
programas de reciclagem de resíduos sólidos
nas redes pública e privada de educação básica
em todo o Estado do Espírito Santo.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=141602&arquiv
o=Arquivo/Documents/MV/141602202205091719430941-assinado.pdf#P141602
Ciente.
À Comissão de Justiça.
9. Mensagem n.º 483/2022, do
governador do Estado, encaminhando Projeto
de Lei n.º 143/2022, que introduz alterações na
Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001
(ICMS), que concede benefício tributário de
isenção para as operações internas de saídas
de pedra britada.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=137896&arquiv
o=Arquivo/Documents/PL/137896202203241713208316-assinado.pdf#P137896
Após o cumprimento do art. 120, do
Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de
Finanças.
Do item 10 dez ao item 109, trata-se de
mensagens governamentais respondendo a
requerimentos de informação das senhoras
deputadas e dos senhores deputados.
10. Mensagem n.º 778/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 259/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141575&arquivo=Arquiv
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o/Documents/MR/141575-202205091617093200assinado.pdf#P141575

11. Mensagem n.º 779/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 260/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141576&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141576-202205091620371018assinado.pdf#P141576

12. Mensagem n.º 780/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 261/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141577&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141577-202205091628073371assinado.pdf#P141577

13. Mensagem n.º 781/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 262/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141579&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141579-202205091632136189assinado.pdf#P141579

14. Mensagem n.º 782/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 250/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141580&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141580-202205091637275884assinado.pdf#P141580

15. Mensagem n.º 783/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 251/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
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Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141582&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141582-202205091639139638assinado.pdf#P141582

16. Mensagem n.º 784/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 252/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141585&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141585-202205091645570740assinado.pdf#P141585

17. Mensagem n.º 785/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 253/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141587&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141587-202205091648330118assinado.pdf#P141587

18. Mensagem n.º 786/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 330/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141589&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141589-202205091655047158assinado.pdf#P141589

19. Mensagem n.º 787/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 295/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141591&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141591-202205091656534973assinado.pdf#P141591

20. Mensagem n.º 788/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
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ao Requerimento de Informação n.º 297/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141592&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141592-202205091700074508assinado.pdf#P141592

21. Mensagem n.º 789/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 298/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141596&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141596-202205091702405918assinado.pdf#P141596

22. Mensagem n.º 790/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 258/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141569&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141569-202205091532343297assinado.pdf#P141569

23. Mensagem n.º 791/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 257/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141567&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141567-202205091529353762assinado.pdf#P141567

24. Mensagem n.º 792/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 256/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141565&arquivo=Arquiv
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25. Mensagem n.º 793/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 166/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141559&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141559-202205091503520602assinado.pdf#P141559

26. Mensagem n.º 794/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 29/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141544&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141544-202205091429433369assinado.pdf#P141544

27. Mensagem n.º 795/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 28/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141532&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141532-202205091412273658assinado.pdf#P141532

28. Mensagem n.º 796/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 267/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
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ao Requerimento de Informação n.º 265/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141513&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141513-202205091340310021assinado.pdf#P141513

30. Mensagem n.º 798/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 331/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141345&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141345-202205061513535388assinado.pdf#P141345

31. Mensagem n.º 799/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 332/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141392&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141392-202205061604032956assinado.pdf#P141392

32. Mensagem n.º 800/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 227/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141395&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141395-202205061622423293assinado.pdf#P141395

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141522&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141522-202205091402148957assinado.pdf#P141522

33. Mensagem n.º 801/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 228/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):

29. Mensagem n.º 797/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141400&arquivo=Arquiv

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340036003400370034003A00540052004100, Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
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o/Documents/MR/141400-202205061625263765assinado.pdf#P141400

34. Mensagem n.º 802/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 333/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141407&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141407-202205061626484704assinado.pdf#P141407

35. Mensagem n.º 803/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 229/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141409&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141409-202205061629186114assinado.pdf#P141409

36. Mensagem n.º 804/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 230/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141413&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141413-202205061632228463assinado.pdf#P141413

37. Mensagem n.º 805/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 231/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141414&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141414-202205061634334246assinado.pdf#P141414

38. Mensagem n.º 806/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 239/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
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Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141115&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141115-202205041018159000assinado.pdf#P141115

39. Mensagem n.º 807/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 232/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141416&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141416-202205061635514873assinado.pdf#P141416

40. Mensagem n.º 808/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 233/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141417&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141417-202205061638020969assinado.pdf#P141417

41. Mensagem n.º 809/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 237/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141426&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141426-202205061655487400assinado.pdf#P141426

42. Mensagem n.º 810/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 338/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141116&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141116-202205041020541192assinado.pdf#P141116

43. Mensagem n.º 811/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
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ao Requerimento de Informação n.º 151/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141432&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141432-202205061703211472assinado.pdf#P141432

44. Mensagem n.º 812/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 238/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141116&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141116-202205041020541192assinado.pdf#P141116

45. Mensagem n.º 813/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 266/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141145&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141145-202205041505012824assinado.pdf#P141145

46. Mensagem n.º 814/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 339/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141438&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141438-202205061705509601assinado.pdf#P141438

47. Mensagem n.º 815/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 249/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141146&arquivo=Arquiv
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o/Documents/MR/141146-202205041508566580assinado.pdf#P141146

48. Mensagem n.º 816/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 157/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141223&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141223-202205051603598664assinado.pdf#P141223

49. Mensagem n.º 817/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 340/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141444&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141444-202205061713463205assinado.pdf#P141444

50. Mensagem n.º 818/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 158/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141224&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141224-202205051607117887assinado.pdf#P141224

51. Mensagem n.º 819/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 159/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141225&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141225-202205051611416174assinado.pdf#P141225

52. Mensagem n.º 820/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
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ao Requerimento de Informação n.º 321/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141448&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141448-202205061717577273assinado.pdf#P141448

53. Mensagem n.º 821/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 160/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141226&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141226-202205051614011803assinado.pdf#P141226

54. Mensagem n.º 822/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 161/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141227&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141227-202205051619404310assinado.pdf#P141227

55. Mensagem n.º 823/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 152/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141454&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141454-202205061721508060assinado.pdf#P141454

56. Mensagem n.º 824/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 163/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141229&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141229-202205051622054001assinado.pdf#P141229
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57. Mensagem n.º 825/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 322/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141458&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141458-202205061721340872assinado.pdf#P141458

58. Mensagem n.º 826/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 153/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141459&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141459-202205061723424000assinado.pdf#P141459

59. Mensagem n.º 827/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 154/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141464&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141464-202205061727570099assinado.pdf#P141464

60. Mensagem n.º 828/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 164/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141230&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141230-202205051625414318assinado.pdf#P141230

61. Mensagem n.º 829/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 165/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141231&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141231-202205051628478697assinado.pdf#P141231

62. Mensagem n.º 830/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 175/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141245&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141245-202205051749345056assinado.pdf#P141245

63. Mensagem n.º 831/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 254/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141244&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141244-202205051744422393assinado.pdf#P141244

64. Mensagem n.º 832/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 167/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141232&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141232-202205051632557297assinado.pdf#P141232

65. Mensagem n.º 833/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 168/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
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ao Requerimento de Informação n.º 169/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141238&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141238-202205051721262518assinado.pdf#P141238

67. Mensagem n.º 835/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 170/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141239&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141239-202205051733225347assinado.pdf#P141239

68. Mensagem n.º 836/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 171/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141240&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141240-202205051735407225assinado.pdf#P141240

69. Mensagem n.º 837/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 172/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141241&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141241-202205051737587228assinado.pdf#P141241

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141234&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141234-202205051638289492assinado.pdf#P141234

70. Mensagem n.º 838/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 174/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):

66. Mensagem n.º 834/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141243&arquivo=Arquiv
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o/Documents/MR/141243-202205051742308640assinado.pdf#P141243

71. Mensagem n.º 839/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 296/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141246&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141246-202205051752446779assinado.pdf#P141246

72. Mensagem n.º 840/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 255/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141259&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141259-202205061115008973assinado.pdf#P141259

73. Mensagem n.º 841/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 202/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141269&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141269-202205061335448538assinado.pdf#P141269

74. Mensagem n.º 842/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 289/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141263&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141263-202205061211011392assinado.pdf#P141263

75. Mensagem n.º 843/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 176/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
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Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141271&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141271-202205061349306837assinado.pdf#P141271

76. Mensagem n.º 844/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 178/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141274&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141274-202205061353196373assinado.pdf#P141274

77. Mensagem n.º 845/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 208/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141276&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141276-202205061353435592assinado.pdf#P141276

78. Mensagem n.º 846/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 182/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141278&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141278-202205061355594814assinado.pdf#P141278

79. Mensagem n.º 847/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 218/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141279&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141279-202205061357375441assinado.pdf#P141279
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80. Mensagem n.º 848/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 224/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141280&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141280-202205061404270294assinado.pdf#P141280

81. Mensagem n.º 849/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 279/2022,
de autoria do deputado Bruno Lamas.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141286&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141286-202205061426077823assinado.pdf#P141286

82. Mensagem n.º 850/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 183/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141289&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141289-202205061429406578assinado.pdf#P141289

83. Mensagem n.º 851/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 341/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141303&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141303-202205061448026603assinado.pdf#P141303

84. Mensagem n.º 852/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 184/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141306&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141306-202205061456236145assinado.pdf#P141306

85. Mensagem n.º 853/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 187/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141307&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141307-202205061502100997assinado.pdf#P141307

86. Mensagem n.º 854/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 223/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141308&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141308-202205061505478971assinado.pdf#P141308

87. Mensagem n.º 855/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 225/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141309&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141309-202205061509222883assinado.pdf#P141309

88. Mensagem n.º 856/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 226/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141320&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141320-202205061522251493assinado.pdf#P141320

89. Mensagem n.º 857/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
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ao Requerimento de Informação n.º 235/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141420&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141420-202205061640114879assinado.pdf#P141420

90. Mensagem n.º 858/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 337/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141422&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141422-202205061637291595assinado.pdf#P141422

91. Mensagem n.º 859/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 324/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141467&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141467-202205061728176818assinado.pdf#P141467

92. Mensagem n.º 860/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 156/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141470&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141470-202205061730026508assinado.pdf#P141470

93. Mensagem n.º 861/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 326/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141475&arquivo=Arquiv
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o/Documents/MR/141475-202205061731495261assinado.pdf#P141475

94. Mensagem n.º 862/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 281/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141479&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141479-202205061736537611assinado.pdf#P141479

95. Mensagem n.º 863/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 294/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141480&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141480-202205061738554645assinado.pdf#P141480

96. Mensagem n.º 864/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 282/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141481&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141481-202205061739539490assinado.pdf#P141481

97. Mensagem n.º 865/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 283/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141483&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141483-202205061743024963assinado.pdf#P141483

98. Mensagem n.º 866/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
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ao Requerimento de Informação n.º 287/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141501&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141501-202205091123563744assinado.pdf#P141501

99. Mensagem n.º 867/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 286/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141500&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141500-202205091120007332assinado.pdf#P141500

100. Mensagem n.º 868/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 285/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141499&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141499-202205091115399514assinado.pdf#P141499

101. Mensagem n.º 869/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 293/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141498&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141498-202205091106414815assinado.pdf#P141498

102. Mensagem n.º 870/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 292/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141496&arquivo=Arquiv
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o/Documents/MR/141496-202205091051428388assinado.pdf#P141496

103. Mensagem n.º 871/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 291/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141494&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141494-202205091042253376assinado.pdf#P141494

104. Mensagem n.º 872/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 290/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141484&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141484-202205061742284494assinado.pdf#P141484

105. Mensagem n.º 873/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 284/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141506&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141506-202205091151230343assinado.pdf#P141506

106. Mensagem n.º 874/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 263/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141509&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141509-202205091306278257assinado.pdf#P141509

107. Mensagem n.º 875/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 264/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
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Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141512&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141512-202205091331283290assinado.pdf#P141512

108. Mensagem n.º 876/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 288/2022,
de autoria do deputado Capitão Assumção.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141262&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/141262-202205061157559343assinado.pdf#P141262

109. Mensagem n.º 877/2022, do
governador do Estado, encaminhando resposta
ao Requerimento de Informação n.º 319/2022,
de autoria do deputado Bruno Lamas.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=141599&arquiv
o=Arquivo/Documents/MR/141599202205091707409988-assinado.pdf#P141599
Ciente.
Ao autor e à autora dos requerimentos,
por cópia eletrônica.
110. Projeto de Lei n.º 197/2022, da
deputada Raquel Lessa, que fica assegurado ao
Policial Penal fardado o transporte gratuito em
ônibus de transporte coletivo intermunicipal,
no Estado do Espírito Santo.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
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Único da Lei n.º 11.212 de 29 de outubro de
2020, incluindo no Calendário Oficial do Estado
do Espírito Santo o “Dia Estadual do Terço dos
Homens”, a ser celebrado anualmente no
último sábado do mês de maio.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=141515&arquiv
o=Arquivo/Documents/PL/141515202205091352413632-assinado.pdf#P141515
À Comissão de Justiça, na forma do art.
276, do Regimento Interno.
112. Projeto de Lei n.º 199/2022, da
deputada Iriny Lopes, que acrescenta item ao
Anexo Único da Lei n.º 11.212, de 29 de
outubro de 2020, instituindo a “Semana do
Namoro Sem Violência”, de prevenção e
conscientização nas relações afetivas de
namoro entre adolescentes, no âmbito do
estado do Espírito Santo.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=141523&arquiv
o=Arquivo/Documents/PL/141523202205091403450834-assinado.pdf#P141523
À Comissão de Justiça, na forma do art.
276, do Regimento Interno.

Após o cumprimento do art. 120, do
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de
Mobilidade Urbana, de Segurança e de Finanças.

113. Projeto de Lei n.º 200/2022, da
deputada Iriny Lopes, que acrescenta item ao
Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de
outubro de 2020, instituindo o Dia Estadual de
Mulheres e Meninas na Ciência, a ser
comemorado, anualmente, no dia 11 de
fevereiro, no âmbito do Estado do Espírito
Santo.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=141518&arquiv
o=Arquivo/Documents/PL/141518202205091358525515-assinado.pdf#P141518

111. Projeto de Lei n.º 198/2022, do
deputado Freitas, que acrescenta ao Anexo

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141508&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/141508-202205091239299470assinado.pdf#P141508
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114. Projeto de Lei n.º 201/2022, da
deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre o
descarte de embalagens de medicamentos
vazias ou vencidas no âmbito do estado do
Espírito Santo.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=141539&arquiv
o=Arquivo/Documents/PL/141539202205091423438829-assinado.pdf#P141539
Junte-se ao Projeto de Lei n.º 437/2019.
115. Projeto de Lei n.º 202/2022, do
deputado Delegado Danilo Bahiense, que
dispõe sobre a imposição de sanções e medidas
administrativas em face de atos contra o
sentimento religioso e dá outras providências.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141550&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/141550-202205091450049646assinado.pdf#P141550

Após o cumprimento do art. 120 do
Regimento Interno, às Comissões de Justiça,
Cidadania, Segurança e de Finanças.
Item 115.A – Referente ao aditivo do
Expediente de hoje.
115 - A - Projeto de Resolução n.º 07/2022,
do deputado Marcelo Santos, que dispõe sobre a
elaboração e o arquivamento de documentos
digitais no âmbito do Poder Legislativo Estadual.

Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proce
sso2/Digital.aspx?id=141078&arquivo=Arquivo/Documen
ts/PR/141078-202205031648467791assinado.pdf#P141078

Após o cumprimento do art. 120 do
Regimento Interno, às Comissões de Justiça,
Cidadania, Segurança e de Finanças.
Estou aqui retificando, que também nós
encaminhamos para a de Ciência e Tecnologia;
então, Justiça, Ciência e Tecnologia e de
Finanças.

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2022

Estamos retirando a Comissão
Cidadania e a Comissão de Segurança.

de

116. Projeto de Decreto Legislativo n.º
033/2022, do deputado Alexandre Xambinho,
que acrescenta item ao Anexo Único do
Decreto Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro
de 2018, concedendo Título de Cidadão
Espírito-Santense ao senhor Tiago Henrique De
Oliveira Camilo.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=141528&arquiv
o=Arquivo/Documents/PDL/141528202205091407346464-assinado.pdf#P141528
Às Comissões de Justiça e de Cidadania,
na forma do art. 276 do Regimento Interno.
117. Projeto de Decreto Legislativo n.º
034/2022, do deputado Dary Pagung, que
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de
2018, concedendo Título de Cidadão EspíritoSantense ao doutor Ricardo José Ferreira.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=141586&arquiv
o=Arquivo/Documents/PDL/141586202205091646220896-assinado.pdf#P141586
Às Comissões de Justiça e de Cidadania,
na forma do art. 276 do Regimento Interno.
Do item 118 aos 138, trata-se de
requerimentos de informação, de autoria do
deputado Capitão Assumção.
118. Requerimento de Informação n.º
767/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
secretário de Estado da Segurança, solicitando
informações acerca da Portaria n.º 018-R, de 06
de maio de 2022, que estabelece a
Descentralização da Execução de Créditos
Orçamentários, através do Termo de
Cooperação n.º 004/2022, no valor de R$
11.053,20 (onze mil e cinquenta e três reais e
vinte centavos).
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Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141548&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141548-202205091440549790assinado.pdf#P141548

119. Requerimento de Informação n.º
768/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
secretário de Estado da Educação, solicitando
informações acerca do processo de n.º 202259GX2, que contratou a Empresa Artdeco
Construtora E Incorporadora Ltda, no valor de
R$ 200.676,27 (duzentos mil, seiscentos e
setenta e seis reais e vinte e sete centavos),
para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva no CEEFMTI Francisco
Coelho Ávila Júnior, com fornecimento de
materiais e mão de obra.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141547&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141547-202205091439370726assinado.pdf#P141547

120. Requerimento de Informação n.º
769/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
secretário de Estado da Educação, solicitando
informações acerca do processo de n.º 2021N6WCB, que contratou a Empresa Urbys
Solucoes Urbanas Ltda, no valor de R$
1.547.000,00 (hum milhão, quinhentos e
quarenta e sete mil reais), para aquisição de
conjuntos escolares modelo individual CJA04B
e CJA06B, para atendimento as escolas da Rede
Pública Estadual.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141546&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141546-202205091438118224assinado.pdf#P141546

121. Requerimento de Informação n.º
770/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
secretário de Estado da Educação, solicitando
informações acerca do processo de n.º 2022H4L08, contratou a Empresa Construtora
Schmidt EIRELI, no valor de R$ 44.582,60

Diário do Poder Legislativo - 37

(quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e
dois reais e sessenta centavos), para
manutenção na EEUEF Córrego das Araras.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141545&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141545-202205091436404628assinado.pdf#P141545

122. Requerimento de Informação n.º
771/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
secretário de Estado da Educação, solicitando
informações acerca do processo de n.º 20213M0CB, contratou a Empresa Potens
Engenharia E Serviços EIRELI, no valor de R$
2.458.028,24 (dois milhões, quatrocentos e
cinquenta e oito mil e vinte o reais e vinte
quatro centavos), Tem por objeto a
contratação de empresa especializada para
execução de obra de reforma na SEDU central
localizada no município de Vitória.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141543&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141543-202205091429261493assinado.pdf#P141543

123. Requerimento de Informação n.º
772/2022, do deputado Capitão Assumção, à
secretária de Estado de Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento
Social,
solicitando
informações acerca do processo de n.º 2021BP9BX, contratou a Empresa Comercial e
Grafica Dantas EIRELI, no valor de R$ 6.457,50
(seis mil e quatrocentos e cinquenta e sete
reais e cinquenta centavos), para aquisição de
Material Gráfico.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141542&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141542-202205091427430553assinado.pdf#P141542

124. Requerimento de Informação n.º
773/2022, do deputado Capitão Assumção, à
secretária de Estado de Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento
Social,
solicitando
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informações acerca do processo de nº 2022DCRM0, contratou a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, no valor de R$
104.679,37 (cento e quatro mil, seiscentos e
setenta e nove reais e trinta e sete centavos),
para prestação de serviços e venda de
produtos postais.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141541&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141541-202205091426145864assinado.pdf#P141541

125. Requerimento de Informação n.º
774/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
Secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações acerca do processo de
nº 2021-MHK12, contratou a Empresa XCMG
Brasil Indústria Ltda, no valor de R$ 66.000,00
(sessenta e seis mil), para aquisição 01 secador
cilíndrico rotativo para pimenta do reino de
3.300 litros.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141540&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141540-202205091425038206assinado.pdf#P141540

126. Requerimento de Informação n.º
775/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
Secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações acerca do processo de
nº 2021-VMCWQ, contratou a Empresa XCMG
Brasil Indústria Ltda, no valor de R$ 368.990,00
(trezentos e sessenta e oito mil e novecentos e
noventa reais), para aquisição de 01
Retroescavadeira.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141538&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141538-202205091423366798assinado.pdf#P141538

127. Requerimento de Informação n.º
776/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
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Secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações acerca do processo de
n.º 2021-8G46N, contratou a Empresa Muller
Indústria De Máquinas De Construção Ltda, no
valor de R$ 436.500,00 (quatrocentos e trinta e
seis mil e quinhentos reais), para aquisição de
01 rolo compactador.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141537&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141537-202205091422070858assinado.pdf#P141537

128. Requerimento de Informação n.º
777/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações acerca do processo de
n.º 2021-3JC43, contratou a Empresa Autoviva
Caminhões e Ônibus Ltda, no valor de R$
335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais),
para aquisição de 01 caminhão carroceria tipo
Baú.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141536&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141536-202205091420201950assinado.pdf#P141536

129. Requerimento de Informação n.º
778/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações acerca do processo de
n.º 2022-13H5M, contratou a Empresa
Pinhalense S/A Máquinas Agrícolas, no valor de
R$ 70.539,00 (setenta mil, quinhentos e trinta e
nove reais), para aquisição de 01 descascador
conjugado para beneficiamento a seco de café.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141535&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141535-202205091418089447assinado.pdf#P141535

130. Requerimento de Informação n.º
779/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
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Secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações acerca do processo de
nº 2022-WCN5N, contratou a Empresa XCMG
Brasil Indústria Ltda, no valor de R$ 368.990,00
(trezentos e sessenta e oito mil e novecentos e
noventa reais), para aquisição de 01
Retroescavadeira.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):

secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações acerca do processo de
n.º 2021-0GCSD, contratou a Empresa XCMG
Brasil Indústria Ltda, no valor de R$ 368.990,00
(trezentos e sessenta e oito mil e novecentos e
noventa reais), para aquisição de 01
Retroescavadeira.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141534&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141534-202205091414206473assinado.pdf#P141534

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141530&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141530-202205091409519123assinado.pdf#P141530

131. Requerimento de Informação n.º
780/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações acerca do processo de
nº 2021-2WJSG, contratou a Empresa XCMG
Brasil Indústria Ltda, no valor de R$ 368.990,00
(trezentos e sessenta e oito mil e novecentos e
noventa reais), para aquisição de 01
Retroescavadeira.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):

134. Requerimento de Informação n.º
783/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações acerca do processo de
n.º 2021-Z3TFD, contratou a Empresa
Autobahn Caminhões e Ônibus Ltda, no valor
de R$ 279.900,00 (duzentos e setenta e nove
mil e novecentos reais), para aquisição de 01
caminhão carroceria de madeira.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141533&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141533-202205091412431783assinado.pdf#P141533

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141529&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141529-202205091409157091assinado.pdf#P141529

132. Requerimento de Informação n.º
781/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações acerca do processo de
nº 2022-92N34, contratou a Empresa XCMG
Brasil Indústria Ltda, no valor de R$ 368.990,00
(trezentos e sessenta e oito mil e novecentos e
noventa reais), para aquisição de 01
Retroescavadeira.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):

135. Requerimento de Informação n.º
784/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações acerca do processo de
n.º 2021-L0F5R, contratou a Empresa Autobahn
Caminhões e Ônibus Ltda, no valor de R$
403.900,00 (quatrocentos e três mil e
novecentos reais), para aquisição de 01
caminhão Pipa.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141531&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141531-202205091411046781assinado.pdf#P141531

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141527&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141527-202205091406295056assinado.pdf#P141527

133. Requerimento de Informação n.º
782/2022, do deputado Capitão Assumção, ao

136. Requerimento de Informação n.º
785/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
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secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações acerca do processo de
n.º 2022-29F0X, contratou a Empresa M&A
Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, no valor
de R$ 24.062,00 (vinte e quatro mil e sessenta
e dois reais), para aquisição de 01 Carreta
Basculante.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):

Passamos para segunda parte do
Expediente, sujeito à deliberação, e há quorum
– dezesseis deputados presentes.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141524&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141524-202205091404400054assinado.pdf#P141524

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA)
– Antes de passar para a segunda parte, eu
requeiro de V. Ex.ª, um minuto de silêncio, pelo
falecimento de dona Tereza Leão. Faleceu
ontem, na Barra do Jucu, e foi sepultada, agora,
11h. Eu estive presente ao enterro. Uma pessoa
muito conhecida; a família Leão, na Barra, é
uma família tradicional. Eu estive lá, e, requeiro,
então, um minuto de silêncio.

137. Requerimento de Informação n.º
786/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações acerca do processo de
n.º 2021-5M5FG, contratou a Empresa
Autobahn Caminhões e Ônibus Ltda, no valor
de R$ 279.900,00 (duzentos e setenta e nove
mil e novecentos reais), para aquisição de 01
caminhão carroceria de madeira.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141521&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141521-202205091403348177assinado.pdf#P141521

138. Requerimento de Informação n.º
787/2022, do deputado Capitão Assumção, ao
secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações acerca do processo de
n.º 2022-557CX, contratou a Empresa
Autobahn Caminhões e Ônibus Ltda, no valor
de R$ 279.900,00 (duzentos e setenta e nove
mil e novecentos reais), para aquisição de 01
caminhão carroceria de madeira.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141520&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/141520-202205091402363488assinado.pdf#P141520

Oficiem-se.

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA)
– Presidente, pela Ordem!
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG –
PSB) – Pela Ordem, deputado Doutor Hércules.

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG –
PSB) – Com a palavra, também, o deputado Luiz
Durão.
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Senhor
presidente, eu peço um minuto de silêncio, pelo
falecimento de Luciene Trindade dos Santos.
De família tradicional do distrito de
Bebedouro, Linhares.
À família, os meus mais sinceros
sentimentos.
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG –
PSB) – Então vamos fazer um minuto de
silêncio, por solicitação do deputado Doutor
Hércules e do deputado Luiz Durão.
Um minuto de silêncio.
(A Casa presta a homenagem)
Segunda fase do Expediente,
sujeito à deliberação.
139. Requerimento de Urgência
n.º 093/2022, do deputado Dary Pagung, líder
do Governo, ao Projeto de Lei n.º 143/2022,
oriundo da Mensagem Governamental n.º
483/2022, que introduz alterações na Lei n.º
7.000, de 27 de dezembro de 2001 (ICMS), que

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340036003400370034003A00540052004100, Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2022

concede benefício tributário de isenção para as
operações internas de saídas de pedra britada.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=139487&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/139487-202204121323119911assinado.pdf#P139487

Em votação.
As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como estão; os
contrários se manifestem. (Pausa)
Aprovado.
140. Requerimento de Urgência n.º
104/2022, do deputado Capitão Assumção,
líder do Partido Liberal - PL, ao Projeto de
Resolução n.º 006/2022, de sua autoria e
outros, que cria a Comenda do Mérito
Legislativo
“Edward
Hemming
Dodd”,
destinada a contemplar os membros da Igreja
Cristã Maranata do Estado do Espírito Santo.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=141133&arquiv
o=Arquivo/Documents/RU/141133202205041220462603-assinado.pdf#P141133
Em votação.
Os deputados que o aprovam
permaneçam como estão; os contrários se
manifestem. (Pausa)
Aprovado.
Do item n.º 141 ao item n.º 145, trata-se
de requerimentos das senhoras deputadas e dos
senhores deputados de realização de sessões
solenes e especiais para os eventos que
especificam.
141. Requerimento n.º 046/2022 de
transferência de sessão solene, do deputado
Capitão Assumção, para entrega da medalha
Alferes Tiradentes, em homenagem ao
aniversário de 110 anos do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo,
que seria realizada no dia 25 de agosto de
2022, às 19h, para o dia 30 de junho de 2022,
às 19h.
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Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=135259&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/135259-202202211356143191assinado.pdf#P135259

142. Requerimento n.º 094/2022 de
sessão solene, da Mesa Diretora em
homenagem aos 50 anos da FAESA –
Faculdades Integradas Espírito-Santenses, a
realizar-se no dia 22 de junho de 2022 às 19h.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141242&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/141242-202205051742510984assinado.pdf#P141242

143. Requerimento n.º 095/2022 de
transferência de sessão solene, do deputado
Marcelo Santos, em homenagem ao
aniversário do município de Cariacica, que seria
realizada no dia 26 de maio de 2022, às 19h,
para o dia 09 de junho de 2022, às 19h.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141572&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/141572-202205091602162556assinado.pdf#P141572

144. Requerimento n.º 096/2022 de
cancelamento de sessão solene, do deputado
Gandini, em homenagem Dia Mundial do Meio
Ambiente, que seria realizada no dia 09 de
junho de 2022, às 19h.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141566&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/141566-202205091522573909assinado.pdf#P141566

145. Requerimento n.º 097/2022 de
sessão especial, do deputado Gandini, com o
tema “Jardim Camburi”, a realizar-se no dia 26
de maio de 2022, às 19h.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141574&arquivo=Arquiv
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Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, em
votação.
Os deputados e as deputadas que os
aprovam permaneçam como estão; os
contrários se manifestem. (Pausa)
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) –
Presidente!
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG –
PSB) – Aprovado.
Com a palavra o deputado Marcos
Garcia.
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Senhor
presidente, gostaria de pedir a V. Ex.ª que o
senhor pudesse fazer a inversão da fase das
Comunicações.
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG –
PSB) – Assim que nós terminarmos a leitura do
Expediente, nós iremos colocar em votação.
Requerimento n.º 046/2022.
Os deputados e as deputadas que o
aprovam permaneçam como estão; os
contrários se manifestem. (Pausa)
Aprovado.
Requerimento n.º 094/2022.
Em votação.
Os deputados que o aprovam
permaneçam como estão; os contrários se
manifestem. (Pausa)
Aprovado.
Do item n.º 146 ao item n.º 161, trata-se
de indicações das comissões parlamentares dos
senhores e das senhoras deputadas.
146. Indicação n.º 2842/2022, da
deputada Raquel Lessa, ao governador do
Estado, que por intermédio da Secretaria de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura e Pesca (SEAG), promova
investimentos
através
do
Programa
Calçamento Rural para pavimentação da
Comunidade de Santana, no Município de
Marilândia.
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Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=140920&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/140920-202205021015564281assinado.pdf#P140920

147. Indicação n.º 2843/2022, do
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao
prefeito municipal de Vitória, para retificação
da indicação 2812/2022 – Isenção de
Pagamento de Estacionamento Rotativo a
maiores de 60 anos de idade e pessoas
portadoras de deficiência”.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141136&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/141136-202205041402308052assinado.pdf#P141136

148. Indicação n.º 2844/2022, do
deputado Gandini, ao governador do Estado,
que em parceria com a CETURB-ES, solicitamos
que a linha do ônibus 211 (Jardim Camburi Santo André) que faz o itinerário na Av. Beira
Mar que tal linha passa dentro de Jardim
Camburi, possa ser integrada ao trajeto do
Parque Fazendinha. Moradores do bairro
reclamam da dificuldade deste ônibus não
passar lá.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141143&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/141143-202205041456331874assinado.pdf#P141143

149. Indicação n.º 2845/2022, do
deputado Doutor Hércules, ao governador do
Estado, que seja realizada requisição
administrativa e transforme a Santa Casa de
Cachoeiro em Hospital Geral no Sul do Estado.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141148&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/141148-202205041520129563assinado.pdf#P141148

150. Indicação n.º 2846/2022, da
deputada Raquel Lessa, ao governador do
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Estado, para aquisição de escavadeira
hidráulica para atender o município de Alto Rio
Novo.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141192&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/141192-202205051111172021assinado.pdf#P141192

151. Indicação n.º 2847/2022, da
Comissão de Proteção à Criança e do
Adolescente e de Política sobre Droga, ao
deputado Federal Paulo Roberto Foletto, para
criação de núcleo de atendimento de
denúncias de violação aos direitos e garantias,
violência e abusos contra a criança e aos
adolescentes.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141165&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/141165-202205041746202103assinado(52711)(52710).pdf#P141165

152. Indicação n.º 2848/2022, da
Comissão de Proteção à Criança e do
Adolescente e de Política sobre Droga, ao
deputado Federal Neucimar Ferreira Fraga,
para criação de núcleo de atendimento de
denúncias de violação aos direitos e garantias,
violência e abusos contra a criança e aos
adolescentes.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141160&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/141160-202205041711387681assinado(52708)(52707).pdf#P141160

153. Indicação n.º 2849/2022, da
Comissão de Proteção à Criança e do
Adolescente e de Política sobre Droga, ao
deputado Federal Josias Mario da Vitória, para
criação de núcleo de atendimento de
denúncias de violação aos direitos e garantias,
violência e abusos contra a criança e aos
adolescentes.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
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/Processo2/Digital.aspx?id=141159&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/141159-202205041709391272assinado(52704)(52703).pdf#P141159

154. Indicação n.º 2850/2022, do
deputado Capitão Assumção, ao governador do
Estado, para que sejam realizadas melhorias no
abrigo de ônibus localizado na Rodovia ES-010,
no bairro de Manguinhos, no Município de
Serra.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141172&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/141172-202205050927062193assinado.pdf#P141172

155. Indicação n.º 2851/2022, do
deputado Dary Pagung, ao governador do
Estado, para Incluir no Programa Calçamento
Rural a Comunidade de Córrego Santo Antônio,
na localidade do Pico Colossus, localizado no
município de Iúna.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141254&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/141254-202205060919310068assinado.pdf#P141254

156. Indicação n.º 2852/2022, do
deputado Sergio Majeski, ao governador do
Estado, para implantação de laboratórios de
ciências e de informática, para dar suporte aos
cursos técnicos em redes de computadores e
em manutenção e suporte em informática na
EEEFM Maria de Lourdes Poyares Labuto,
localizada no município de Cariacica. Ainda,
contratação de mais 03 (três) coordenadores
escolares, a instalação de energia solar na
escola e de ar-condicionado nas 17 salas de
aula, ampliação da sala de recursos, realização
de melhorias na internet e disponibilização de
vigilantes para que promovam a segurança da
escola em tempo integral.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141236&arquivo=Arquiv
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157. Indicação n.º 2853/2022, do
deputado Bruno Lamas, ao governador do
Estado, para instalação de academia popular,
no bairro de Balneário de Carapebus, na Av.
beira mar, próximo ao Quiosque Mar & Sol, no
município de Serra.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141193&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/141193-202205051114039837assinado.pdf#P141193

158. Indicação n.º 2854/2022, do
deputado Bruno Lamas, ao governador do
Estado, para que seja realizada a
manutenção/limpeza, (capina, poda de
arvores) em todos os Terminais do Transcol, e
em seu entorno.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141349&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/141349-202205061547013401assinado.pdf#P141349

159. Indicação n.º 2855/2022, do
deputado Alexandre Xambinho, ao governador
do Estado, para realização de serviços de
manutenção de bocas de lobo, canteiro central,
meio fio e de recapeamento asfáltico da
Rodovia ES-010 correspondente ao trecho de
2,5 km, Iniciando-se no entroncamento da Av.
Norte Sul até o entroncamento da Av.
Industrial, no município da Serra.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141556&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/141556-202205091452371837assinado.pdf#P141556

160. Indicação n.º 2856/2022, do
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado,
para pavimentação do trecho que liga Divino
de São Lourenço ao Patrimônio da Penha,
numa extensão de 10 quilômetros.
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Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141608&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/141608-202205091734323148assinado.pdf#P141608

161. Indicação n.º 2857/2022, do
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado,
para aquisição de um secador de café de 120
sacas, para a Associação de Vista Alegre,
município de Jerônimo Monteiro.
Documento na íntegra localizado no
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=141610&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/141610-202205091743544255assinado.pdf#P141610

*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem os queira discutir,
em votação.
Os deputados que os aprovam
permaneçam como estão; os contrários se
manifestem. (Pausa)
Aprovados.
Deputado Danilo.
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE –
(PL) – Justificar, meu presidente!
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG –
PSB) – Antes de justificar, vou colocar em
votação o requerimento do deputado Marcos
Garcia da inversão da pauta, mantendo a fase
das Comunicações.
Os deputados e as deputadas que o aprovam
permaneçam como estão; os contrários se
manifestem. (Pausa)
Aprovado.
Para justificar voto, deputado Danilo
Bahiense e deputado Doutor Hércules.
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE –
(PL) – Boa tarde presidente, boa tarde senhores
deputados e deputadas, todos que nos assistem
pela TV Assembleia e aos servidores desta Casa.
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Presidente,
primeiramente
quero
parabenizar os colegas pelas indicações feitas, e
também agradecer pela votação à unanimidade
das nossas indicações. Indicação 2.843/2022 ao
prefeito municipal de Vitória, no sentido de que
haja isenção do pagamento de estacionamento
rotativo a maiores de sessenta anos. É uma
reivindicação que nós temos recebido de muitas
pessoas aqui de Vitória, porque em Vila Velha já
é autorizado o estacionamento. Basta só colocar
o cartão no veículo e o estacionamento é de
graça. Então, nós fizemos essa indicação
também com relação à Vitória.
Deputado Vandinho também parece que
quer ser beneficiado com essa indicação, não é
deputado Vandinho?
Outra indicação, presidente, mais três
indicações da Comissão de Proteção à Criança e
ao Adolescente, todas para a criação do Núcleo
de Atendimento de Denúncias de Violação de
Direitos e Garantias e Abusos Contra Crianças,
Adolescentes no interior do estado. As nossas
crianças, como nós sabemos, têm sofrido muitas
violências aqui na Grande Vitória. Somente nos
dois últimos anos, mais de três mil e quinhentas
ocorrências de violências, sem contar os
duzentos e vinte seis partos que ocorreram de
janeiro a setembro do ano passado. Isso
contando somente criança, meninas de dez a
quatorze anos, o que é muito grave.
E, por fim, nós apresentamos, também,
hoje, o Projeto de Lei n.º 202/2022, que dispõe
sobre a imposição de sanções e medidas
administrativas em face de atos contra o
sentimento religioso, e dá outras providências.
Nós temos visto ai templos evangélicos,
templos católicos, templos espíritas sendo
invadidos por vândalos. Então, nós fizemos esse
projeto no sentido de que as pessoas sejam
responsabilizadas.
Muito obrigado, presidente!
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG –
PSB) – Com a palavra o deputado Doutor
Hércules.
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA)
– Senhor presidente, prezados colegas
deputadas e deputados, quero justificar o meu
voto ao item 149, Indicação n.º 2.845/2022,

Diário do Poder Legislativo - 45

portanto. Uma sugestão que tenho feito aqui, e
vou continuar insistindo, é que o Governo do
Estado possa fazer a requisição administrativa
da Santa Casa de Cachoeiro, porque o plano que
foi apresentado, que eu participei lá em
Cachoeiro e mais uns deputados do Sul do
estado, eu não acredito naquele plano de
recuperação financeira em dez anos. Não vai
recuperar coisa nenhuma! Daqui a dez anos
estarão, ou muito antes disso, discutindo a
mesma coisa.
Então a nossa indicação, a minha
indicação é esta, que o Estado faça requisição
administrativa. Eu tenho certeza absoluta de
que não foi o Estado que criou essa dívida, mas
quando fechar a Santa Casa de Cachoeiro vai
cair no colo do Governo. Então é a nossa
preocupação. Antes que isso aconteça e que
morra tanta gente no Sul do estado e que não
venham pessoas transferidas de Cachoeiro,
onde se faz a melhor medicina do interior do
estado, possa, naturalmente, requisitar esse
nosocômio e modernizar todo o trabalho, toda a
tecnologia da Santa Casa de Cachoeiro.
É a minha indicação. Obrigado!
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG –
PSB) – Obrigado, deputado Doutor Hércules!
Passamos à fase da Ordem do Dia.
Discussão única, nos termos do art. 66, §
6.º da Constituição Estadual, do veto total ao
Projeto de Lei n.º 86/2022, de autoria do
deputado Luiz Durão, que institui no estado do
Espírito Santo o Fundo Estadual de Recursos da
venda dos produtos oriundos dos trabalhos dos
detentos do estado, e dá outras providências.
Publicado no Ales Digital do dia 22/02/2022.
Mensagem de Veto n.º 04/2022, publicada no
Ales Digital do dia 05/04/2022. Na Comissão de
Justiça, o relator deputado Gandini se
prevaleceu do prazo regimental para relatar a
matéria na trigésima quinta sessão ordinária do
dia 09/05/2022. Prazo até o dia 16/05/2022.
Convoco o presidente da Comissão de
Justiça, deputado Gandini. (Pausa)
Deputado Gandini mantém o prazo na
forma do art. 66, § 6.º da Constituição Estadual.
Ficam sobrestadas as demais matérias
constantes da pauta.
Passamos à fase das Comunicações.
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Com a com a palavra o deputado Doutor
Hércules.
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA)
– Falei agora para a comunidade surda,
inspirado nos ensinamentos da Eliana Burgarelli,
que está ali agora transmitindo a nossa fala para
a comunidade surda. É uma inclusão muito
importante que nosso presidente fez e que há
muitos anos vinha pedindo, e ele atendeu.
Obrigado, presidente Erick Musso.
Hoje é dia 10, terça-feira. Portanto o
jornal on-line Folha Vitória comemora 15 anos
de existência nesta data de hoje. Ao longo desta
década e meia, o veículo on-line cumpre o
compromisso de manter o capixaba bem
informado. Com um jornalismo de boa
qualidade e conteúdo gratuito, veículo
integrante do jornalismo da Rede Vitória, o
Folha Vitória se adaptou no decorrer desses
quinze anos às tendências da forma de se
comunicar com o seu público e insere-se nas
principais plataformas digitais.
Quero parabenizar pelo brilhante
trabalho realizado o presidente do Grupo Buaiz,
Américo Buaiz Filho, o superintendente de
conteúdo da Rede Vitória, Alexandre Carvalho, o
diretor-executivo da Rede Vitória, Geraldo
Vimercati, e a chefe da redação Daniella Zanotti.
E parabenizo, também, o meu amigo pessoal,
Helio Dórea, pelos 15 anos de sua coluna na
Folha Vitória. Helio, você é um amigo de longa
data. Parabéns, então.
Agora há pouco, pedi um minuto de
silêncio pelo falecimento de dona Tereza Leão,
ocorrido ontem na Barra do Jucu, e que deixou a
comunidade daquele bairro tão importante,
onde estou sempre presente. É um dos bairros
onde Vila Velha tem a inteligência, a cultura, a
arte, está ali na Barra do Jucu. Então, fui ao
enterro da dona Tereza agora às 11h30min, que
deixou a comunidade bastante triste. Quero
abraçar a Glória, Maria Luiza, Geórgia, também
seu esposo, o filho, e todos aqueles amigos que
estiveram hoje junto comigo também na Barra
do Jucu dando o último adeus à dona Tereza
Leão.
Eu já falei, justifiquei o meu voto sobre a
indicação que fiz com relação à aquisição
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administrativa da Santa Casa de Cachoeiro.
Quero repetir que não é culpa do Governo, nem
do Governo estadual, nem federal, nem
municipal, a condição a que a Santa Casa de
Cachoeiro chegou, devendo cento e trinta
milhões na praça. Devendo cento e cinquenta
milhões, e não tem como pagar isso de jeito
nenhum.
Foi apresentada uma recuperação
financeira
que,
disseram
os
ilustres
economistas, em dez anos pagaria isso. Eu não
acredito nisso. Não vai pagar. E não vai nem
esperar 10 anos o pessoal estar lá reclamando e
pedindo a mesma coisa. Muito antes de 10 anos
vai ver que não tem condição dessa
recuperação.
E, na verdade, mais uma vez eu insisto, a
única saída seria o Governo assumir esta dívida
e a Santa Casa poder continuar fazendo o papel
que sempre fez. Santa Casa é o para-raios do Sul
do estado. A Santa Casa de Cachoeiro, todos os
acidentes, especialmente os acidente mais
graves da BR, ou das estradas que circundam
Cachoeiro, vão para a Santa Casa de Cachoeiro.
Então, trabalhei vinte anos na Santa
Casa. Conheço a Santa Casa desde lavar
o chão, até chegar a ser contador da
Santa Casa e também auxiliar a direção e
administração. E fico muito triste vendo
neste momento aquele nosocômio com
tanta dificuldade, e se não tomarem
providência, vai fechar a Santa Casa de
Cachoeiro. E nós não podemos ficar de
braços cruzados.
Obrigado, presidente.
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO –
PDT) – Próximo orador, deputado Sergio
Majeski.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Meus
cumprimentos ao deputado Luiz Durão, que
preside a sessão neste momento, aos deputados
presentes aqui no plenário, aos funcionários
desta Casa e àqueles que nos assistem pela TV
Assembleia.
A gente tem observado, assim, como eu
visito escolas permanentemente, que muitos
problemas, com este retorno agora, muitos
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problemas que já existiam se agravaram. Mas
me parece que não é só nas escolas. Nós
estamos num ano eleitoral novamente e os
problemas que afligem a sociedade deveriam
estar na ordem do dia no Congresso, na
Assembleia, nos partidos políticos.
E um desses problemas que parece
bastante agravado neste pós-pandemia é a
questão da violência em todos os níveis. A gente
tem observado em muitos estados, às vezes tem
matérias mostrando alunos se agredindo, se
batendo na frente das escolas. Mas a gente tem
observado nos telejornais, nos jornais, o
aumento de violências gratuitas.
Chocou a história, neste final de semana,
de uma pessoa em São Paulo que estava no
McDonald's, e que ali com o atendente teve
uma
discussão
por
causa
de
um
pseudodesconto que ele teria direito. E esta
pessoa, além de ter dado um murro no
funcionário, entrou na lanchonete e disparou
tiros contra ele. Esse rapaz acabou perdendo um
rim, parte do intestino.
E a gente fica pensando assim: De onde
vem essa violência toda? Por que uma pessoa,
por causa de uma discussão de um desconto, e
provavelmente de algo irrisório, porque
tratava-se de uma lanchonete, por que uma
pessoa pega a arma e dispara na outra dessa
forma? E, teoricamente, uma pessoa que
deveria estar preparada para conduzir arma,
porque me parece que é alguém que faz parte
do Corpo de Bombeiros, alguma coisa assim.
A gente viu, recentemente, um exministro num aeroporto, ali para entregar a
arma, a arma disparou acidentalmente.
A gente tem visto o tempo inteiro. Ah,
porque Fulano surtou e disparou contra
sicrano. E aí a gente entra nesta questão da
defesa do armamento da população. Da
ampliação da posse e porte de arma. Numa
sociedade que me parece bastante doente,
bastante estressada, será que é razoável a
gente continuar achando que porte de arma
aumenta a segurança ou diminui a violência?
Será que não é exatamente o contrário disso?
Porque agora, por exemplo, essa pessoa lá em
São Paulo disse que foi um tiro acidental.
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Acidental? Ele saiu do carro, entrou na
lanchonete com o propósito de atirar na pessoa.
A gente tem visto constantemente o
aumento da violência contra as mulheres
também. A gente tem visto constantemente os
assaltos. Recentemente a gente viu em São
Paulo a pessoa atirando do nada porque a
pessoa se recusou a entregar um celular.
Isso é normal? E essa quantidade de armas que
estão aí para lá e para cá o tempo inteiro, a
facilidade com que se consegue uma arma de
fogo?
Acho que este ano, que é um ano
eleitoral, essas questões precisam estar à tona.
E acho que ao invés da gente ficar procurando
cabelo em ovo com discussões sobre segurança
de urna e não sei mais o quê, deveríamos estar
mostrando propostas para a redução da
violência. Propostas efetivas para reduzir
aqueles problemas que nos afligem. E aí, com
essas discussões inúteis que se causam em nível
nacional, nós vamos empurrando para debaixo
do tapete questões sérias como essa questão do
aumento da violência gratuita no país.
Porque fica parecendo que questões
como essa são secundárias, que o importante é
estar discutindo coisas completamente inúteis,
como segurança ou não de urnas eletrônicas, e
não sei mais que polêmica inútil que se inventa
todos os dias para acobertar os reais problemas
que nos afligem.
Então, a questão da segurança é uma
questão, a questão da violência, na verdade,
não é a questão apenas da política de segurança
pública; é como a violência gratuita tem
aumentado no país e até que ponto
determinados discursos não estão estimulando
esse aumento da violência gratuita também.
Muito obrigado, deputado Luiz Durão!
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO - PDT)
– Próximo orador, Capitão Assumção.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) Graças ao senhor Renato Casagrande, é mais
provável você encontrar um policial trabalhando
em outra atividade paralela à Polícia Militar,
para tentar complementar o salário, porque não
há dignidade neste estado.
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As três associações, as principais
associações que envolvem Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros e até mesmo associação dos
aposentados... Aí eu faço referência à
Associação dos Sargentos, sob a presidência do
capitão Amorim; Associação dos Cabos e
Soldados, sob a presidência do cabo Eugênio; e
também dos Oficiais, sob o comando do coronel
Augusto; e da Aspomires, que representa os
aposentados da Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros e pensionistas, sob a batuta do
capitão Thompson; sem falar dos sindicatos da
Polícia Civil e as categorias da Polícia Penal, a
associação que representa a Polícia Penal e as
demais categorias componentes do quadro da
segurança pública.
O que nós vemos hoje, e até o final do
Governo eu vou falar sobre isso, é o descaso
que o governador está fazendo com as
categorias, largando ao relento, sem ao mínimo
tratar com eles com respeito, chamando as
categorias para decidir sobre o que vai
acontecer na questão da valorização salarial.
O que a gente tem assistido aí nas
propagandas do Governo do Estado são a coisas
que não têm nada a ver com segurança pública.
Reformar um destacamento, pintar um
batalhão, isso vai melhorar em que a qualidade
de vida do povo capixaba?
O que vai realmente proporcionar uma
redução, uma paz social satisfatória para o povo
capixaba, é ver policiais trabalhando com muita
determinação. E a gente tem observado o
contrário, no que se refere ao Governo do
Estado. Ele não está nem um pouco preocupado
com os policiais, muito pelo contrário; não
cansa de fazer propaganda comprando viaturas
novas.
Eu moro perto a uma Companhia
Independente da Polícia Militar, em Jardim
Camburi. É impressionante a quantidade de
viaturas que ficam dentro do pátio da
companhia e em volta da sede da companhia.
Viaturas novas, que não têm como sair porque
não tem efetivo. Não existe efetivo. E o pouco
contingente que tem em todas as repartições da
Polícia Militar, quer seja nos seus batalhões, nas
suas companhias, subunidades, subunidades
independentes, o problema é gravíssimo.
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Porque, em decorrência dessa falta de
efetivo, que nós temos cobrado desde o começo
da gestão do senhor Casagrande, para que
houvesse um planejamento estratégico sobre
isso, e tanto que o secretário de Segurança, os
dois secretários correram, literalmente, do pau
e não quiseram prestar contas à Comissão de
Segurança, não foi apresentado até hoje para
nós um planejamento no que se refere a
contingente que tem que ser reposto,
primeiramente. Isso não foi explicado.
Eventualmente, vem alguém aqui e fala alguma
coisa: Vai contratar mil! Vai contratar... Isso não
interessa para nós. Nós queremos saber é de
planejamento.
Eventualmente, eu venho falar um
pouquinho aqui, porque parece que a equipe do
senhor Renato Casagrande não entende nada de
planejamento. Não deve ter estudado
nenhum... Não deve ter ninguém ligado a algum
administrador que possa dar essa orientação
para ele. Tudo na vida a gente faz com
planejamento, na medida em que nós não
sabemos o que nós vamos ter daqui a dois anos,
três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos.
Então, quer dizer que estão brincando com
segurança pública.
Em decorrência desse baixo efetivo,
nossos policiais estão sobrecarregados. E eu
eventualmente
tenho
falado
aqui
–
eventualmente
não,
quase
que
costumeiramente – sobre o número acentuado
de militares que estão se suicidando. É outro
fator – para encerrar, senhor presidente –
gravíssimo, que a própria estrutura da
segurança pública não quer dar conta de tratar,
que é a saúde mental do nosso policial. Baixos
salários, excesso de trabalho e nenhum
acompanhamento para quem está passando por
essa situação triste, que é a saúde mental do
nosso policial.
Obrigado, presidente.
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO –
PDT) – Próximo orador, deputado Delegado
Danilo Bahiense.
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE –
(PL) – Boa tarde, presidente Luiz Durão. Boa
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tarde, senhores deputados e deputadas, todos
que nos assistem pela TV Assembleia e
servidores desta Casa.
Primeiramente, quero parabenizar o
Doutor Hércules pela sua fala com relação à
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de
Itapemirim. A situação, realmente, é deplorável.
E me somo, Doutor Hércules, com
relação às nossas emendas. Eu estive agora, na
última quinta-feira, na Apae de Muniz Freire. Fui
ali muito bem recebido, vários amigos. O Júnior
me recebeu lá e outros amigos. Uma reunião
muito boa. O presidente reclamando da
situação que aquela Apae vem passando, sem
recursos, tendo que recorrer à população, aos
comerciantes, para ajudar a pagar as contas,
conta de luz, conta de água, e também o salário
dos funcionários, que não são poucos os
funcionários que atendem ali um volume muito
grande de pessoas.
Infelizmente, nós fizemos ano passado
uma série de indicações, de emendas, várias
emendas, no valor de um milhão e meio, e o
governador não teve a sensibilidade para pagar
essas emendas. Emendas para Apae, para
Crefes, para outros órgãos, vários hospitais. E
não está nos prejudicando, deputado Torino,
está prejudicando toda uma população. As
Apaes passando por uma situação muito ruim e os
demais órgãos, que fazem um trabalho
brilhantíssimo, não estão recebendo essas
emendas.
Então, eu conclamo o Governo do Estado
para que se sensibilize e faça o pagamento dessas
emendas a esses órgãos tão importantes.
O segundo ponto, presidente, que eu
gostaria de falar neste momento é com relação à
instrução de serviço, que falei isso ontem, do
Detran, do ex-diretor-geral do Detran que, no
apagar das luzes, taxou as placas, a estampagem
de placas, mas taxou para cima, Luiz Durão.
Deputado Luiz Durão, taxou para cima! Como se
fosse um cartel.
Eu quero parabenizar a iniciativa do líder
do Governo nesta Casa, deputado Dary Pagung,
que, na tentativa de solucionar o problema,
marcou uma reunião hoje no gabinete dele com o
diretor-geral do Detran e sua equipe. Nós
estivemos
ali
conversando
por
aproximadamente uma hora.
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Muita coisa já foi regularizada e muitas coisas
não, mas o diretor do Detran está aberto ao
diálogo para nós acharmos um meio para
resolver essa situação. Na conversa que nós
tivemos ali hoje, ele muito sensível aos nossos
questionamentos, mas uma conversa de
gabinete está completamente diferente do que
está acontecendo na rua.
Inclusive, liguei para um despachante de
Guarapari, despachante esse dizendo que tem
uma loja de estampagem de placas a vinte
metros da concessionária Volkswagen de
Guarapari. E para colocar a placa no veículo,
quarenta reais, deputado. Além dos cento e
oitenta e um reais, que foi taxado para cima
porque custava cento e cinquenta, agora tem
que pagar mais quarenta reais para
estampagem.
Eu perguntei a ele se havia sido
regularizado, porque a semana passada o
despachante me ligou dizendo que foi vendido
um veículo para uma pessoa ali, um veículo
zero, e a placa foi estampada em Marataízes,
porque o sorteio é feito pelo Detran. E hoje eu
perguntei se a situação havia sido sanada, e o
que ele me disse foi: doutor Danilo, hoje mais
um veículo foi vendido aqui e nós tivemos que
levar o veículo para Marataízes para colocar
placa. Olha que absurdo, deputado Luiz Durão.
Mas eu creio que nós acharemos uma solução
para esse problema já que o diretor do Detran
está sensível, inclusive aberto ao diálogo, nos
passou o número do telefone dele. Autorizou
porque nós vamos visitar, de hoje até sextafeira, pelo menos cinquenta concessionárias ou
lojas de automóveis e despachantes também,
mais uns vinte ou trinta despachantes. Aqui no
estado do Espírito Santo nós temos, Luiz Durão,
mais de trezentos despachantes, mais de três
mil lojas de automóveis e são mais de dois
milhões de veículos, ou seja, de capixabas que
estão sendo prejudicados.
Então, ele nos autorizou a passar o telefone dele
no momento que nós estivermos conversando
com essas pessoas, tanto lojistas quanto
despachantes, para que faça o contato com ele,
para que nós possamos achar uma solução para
esse problema, porque do jeito que está não
pode ficar!
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Muito obrigado, presidente.
Retorno a palavra a V. Ex.ª.

que o setor vem enfrentando nos últimos dois
anos, se mantêm firmes na atividade.
Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO –
PDT) – Próximo orador, deputado Freitas.
(Pausa)
Ausente.
Próximo orador, deputado Bruno Lamas.
(Pausa)
Declinou.
Próximo orador, deputado Theodorico Ferraço.
(Pausa)
Ausente.
Próximo orador, deputado Adilson Espindula.
Com a palavra.
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) –
Cumprimento
o
excelentíssimo
senhor
deputado Luiz Durão, que preside a sessão
neste momento, a todos os servidores deste
Poder Legislativo, aos senhores e as senhoras
deputadas. Na semana passada comemoramos
o aniversário de trinta e quatro anos de Santa
Maria de Jetibá e também a trigésima terceira
festa pomerana.
Isso me deixa muito feliz e muito
orgulhoso da população santa-mariense. E para
mostrar ao Brasil inteiro a força que Santa Maria
de Jetibá tem, foi exibida uma reportagem no
Globo Rural, no último domingo, sobre a
produção de ovos e aproveitamento de esterco
na produção agrícola.
A reportagem tem mais de quinze
minutos e mostra a trajetória do seu Erasmo
Berger, o primeiro produtor de ovos do Espírito
Santo. Em homenagem a ele, foi instituído o Dia
Estadual do Produtor de Ovos por meio da Lei
n.º 11.407, de minha autoria, que se comemora
no dia 2 de março, aniversário do seu Erasmo.
Por sua grande produção, Santa Maria de
Jetibá recebeu o título de Capital Nacional do
Ovo. Queria convidar os colegas, aqueles que
não assistiram, que não viram, que
acompanhem o trecho da reportagem.
(É exibido o vídeo)
Eu parabenizo o senhor Erasmo Berger,
todos os nossos avicultores e todos os nossos
produtores rurais que, mesmo nas dificuldades

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO PDT) – Senhores deputados, a Faculdade
visitante de hoje, por meio do projeto
Universitário no Parlamento, é a Faculdade
Multivix, de Cachoeiro de Itapemirim.
Responsável, Lorena Fonseca Dadalto. Catorze
universitários.
Sejam bem-vindos a esta Casa!
Peço ao deputado Freitas para assumir,
enquanto eu faço uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS - PSB) –
Assumo esta liderança.
Estamos no tempo das Lideranças
Partidárias.
Concedo a palavra ao deputado Luiz
Durão, pela liderança do PDT, por quinze
minutos.
Deputado Luiz Durão.
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Deputadas,
deputados, servidores desta Casa, imprensa e
público que nos assiste, uma boa tarde a todos!
A Seccional Regional de Linhares do
Instituto Histórico e Geográfico do Espírito
Santo, a Serlihges, comemorou trinta anos no
último dia 29 de abril. É um orgulho muito
grande fazer parte dessa jornada de sucesso!
A Serlihges é guardiã do patrimônio
histórico e cultural da nossa querida Linhares,
cuidando da divulgação de dados preciosos
sobre o município. Um trabalho feito com
competência, excelência, exatidão e que reserva
as nossas memórias carinhosas, como os
principais acontecimentos daquela terra.
Aproveito para parabenizar o novo
diretório da Serlihges, que tem o querido
Reuber da Costa Nascimento como
presidente e Júlio César Durão de
Almeida na vice-presidência.
Falando da Serlihges, quero aproveitar
meu tempo hoje, como líder do PDT, para falar,
em especial, da querida Therezinha Durão
Costa, autora do livro Resenhas: Futebol em
Linhares, que faleceu há cerca de um ano por
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complicações cardíacas. O livro foi lançado pelos
seus filhos: Teca, Chico e Branco. É um resgate
às memórias históricas e anedotas do esporte
linharense, preservando esse patrimônio
cultural tão importante, que é o futebol da
nossa cidade.
Deixo aqui os meus parabéns aos três,
por levarem adiante o sonho da mãe. O esporte
e o município de Linhares ganharam um
presente que ficará eternizado em nossa
memória.
Para quem não sabe, Therezinha
dedicou uma vida inteira à educação é à história
da cidade e foi a primeira professora a atuar na
área deficiência intelectual, no Colégio
Bartouvino Costa, também foi
uma das
fundadoras da Serlihges e da Associação
Pestalozzi de Linhares.
Muito à frente do seu tempo, Therezinha
também fundou o Jardim de Infância Santa
Terezinha, primeira escola de educação infantil
de Linhares, e teve ao seu lado, nesse projeto, a
também querida Dulce Campos Pestana. Além
disso, dirigiu o Jardim de Infância Menino Jesus,
da rede municipal de ensino.
Sabemos que a educação é a arma mais
poderosa que podemos usar para mudar o
mundo, e, em nome da Therezinha, deixo aqui o
meu reconhecimento em homenagem a todos
os integrantes da Serlihges.
A memória é um alicerce que dá sentido
à vida, e, com o lugar onde vivemos, não é
diferente: preservar a memória de Linhares e
manter viva a história do nosso povo fortalece a
nossa base para que as futuras gerações saibam
as suas raízes e valorizem.
Quero passar o restante do meu tempo
ao meu amigo, deputado José Esmeraldo.
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –
(PDT) – Agradeço ao meu amigo Durão, líder do
PDT, pela divisão do tempo. Muito obrigado.
Estamos juntos aí, com certeza.
Senhor presidente, senhores deputados
e deputadas, público que nos assiste através da
TV Assembleia por meio do canal digital aberto
3.2, internautas do site da Assembleia e do
canal do YouTube, boa tarde!
Hoje vou me pronunciar sobre o
município de Alegre. A boa notícia que trago é
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que tenho uma tamanha satisfação em anunciar
hoje, desta tribuna, o que diz respeito a mais
uma conquista para o nosso município. Ontem,
09 de maio, segunda-feira, foram entregues à
Prefeitura de Alegre - E aqui estão as fotos. Eu
mato a cobra e mostro o pau - dois veículos
utilitários, zero quilometro - estão os veículos aí
-, para otimizar o transporte de pacientes do
município que realizam algum tipo de
tratamento médico, sendo um veículo Spin,
Spin, de sete lugares, e um Fiat Mobi.
Para aquisição desses veículos ao
município, destinei uma emenda parlamentar,
de minha autoria, no valor de cento e setenta
mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta
e sete centavos, com a contrapartida da
Prefeitura de Alegre de trinta e três mil,
trezentos e trinta e três. Trinta e três mil,
trezentos e trinta e três! Eu repassei cento e
setenta e o nosso prefeito Nirrô, trinta e três.
O pedido do recurso me foi solicitado
por lideranças do município, entre elas, dois
amigos, vereadores Xodó e Willian Bestete,
junto ao prefeito Nirrô, que apresentaram a
necessidade dos veículos para o transporte de
pacientes, que são assistidos, frequentemente,
com algum tempo de atendimento médico.
Fico feliz em ver um recurso de minha
autoria sendo tão bem utilizado no município e
que de fato irá atender a necessidade da
população
numa
área
tão
essencial,
indispensável, que é a da saúde.
Já firmei o compromisso para que ainda este
ano, o município vai receber mais dois outros
veículos. O recurso já está garantido. Acredito
que nas próximas semanas chegará à prefeitura
mais dois veículos, que também estão sendo
destinados por este deputado.
Agradeço, não poderia deixar de
agradecer aqui ao meu amigo Davi Diniz,
secretário-chefe da Casa Civil.
É importante citar aqui e frisar, que os
deputados, eles têm uma verba pequena. A
verba dos deputados. Mas elas são muito bem
dimensionadas. Se nós fizermos um paralelo
entre a verba federal e a verba do estado,
estadual, dos deputados estaduais, o nosso
valor é ínfimo em relação a eles. Mas é
importante frisar que as nossas emendas
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chegam. As nossas emendas vão para o
município.
Ontem, mesmo, eu estava num
determinado local, que havia emenda de
deputado federal, que tinha quatro anos.
Chegou agora. Agora que chegou. Então, é
importante frisar isso.
E, aliás, eu tenho até dificuldade de estar
em todos os municípios no qual eu tenho
repassado as minhas emendas, no que tange às
prefeituras,
às
várias
instituições,
às
comunidades, associações. Que bom! Nós
temos quarenta e seis municípios do estado do
Espírito Santo, quarenta e seis, mesmo, não é
conversa-fiada não, que nós damos cobertura,
que pega de Vila Pavão e vai até Ibitirama.
São equipamentos que chegam. E eu
tenho certeza absoluta que a população está
alegre, feliz e satisfeita. Porque isso nunca
aconteceu, está acontecendo de uns tempos
para cá. Graças ao bom Deus falamos e
cumprimos. O importante é isso aí. Falar e
cumprir. Chegar. Eu faço exatamente o
contrário que muitos fazem. Vão lá, promete e
não chega nada. E eu só vou depois que chega.
Haja vista a região de Irupi e vários outros, de
Ibitirama, Alegre, Muqui e vai embora.
Então, que bom que a gente tenha
trabalho prestado, tenha lá a nossa digital, a
digital está lá, a digital do trabalho, a digital da
palavra, a digital daquele cara que vai para cima
e resolve. Porque se você mandar assessor, com
certeza, o resultado será diferente. Será
diferente.
Todos os deputados que estão aqui são
trabalhadores, são batalhadores, são guerreiros,
têm as suas dificuldades, mas se não for o
próprio deputado, com certeza, o resultado não
é o esperado. Infelizmente, é isso aí.
E a nível federal é muito pior.
Quinhentas vezes pior. Porque o prefeito de
quatro anos atrás achava que o equipamento ia
chegar e não chegou. Chegou agora. O
equipamento chegou agora. O prefeito nem
mais está lá, já saiu, já é outro prefeito. Aqui
não. Aqui é no ano mesmo. Falou, cumpriu,
chega; fala e cumpre. Está aqui, oh, a Spin, nós
estamos vendo aqui, Nirrô, William Bestete,
Xodó e outro amigo junto, feliz, alegre e
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satisfeito. Veículo de alta importância, uma
Spin, um veículo importantíssimo para qualquer
região.
E nós vai levar um também, para Região
de Irupi, para a Apae de Irupi. Nós vamos levar
um veículo para região da Apae, um povo que
trabalha, trabalhador, lutador e nós falamos e
vamos levar esse veículo de alta importância.
Quero aqui agradecer, mais uma, vez ao
Luiz Durão, nosso amigo, batalhador, guerreiro,
líder do PDT; quero agradecer aqui ao amigo
Sérgio Vidigal, porque foi muito difícil nós
conseguirmos nos encaixar no partido; ninguém
queria a gente; eu não sei por quê: Ah, não; José
Esmeraldo, não! José Esmeraldo não pode!
Inclusive, presidente de partido, que
falou: Não vou botar não, porque você tem voto!
Não tenho voto não, tenho trabalho! Eu tenho
trabalho; essa que é a verdade. Eu vou dar o
nome desses caras daqui da tribuna, vou dar o
nome deles aqui. Não tenho medo de cara feia,
não sou filho de pai assustado. Esses caras têm
que ser identificados, frouxos e covardes!
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –
Passamos à fase dos Oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao deputado Sergio Majeski,
pelo tempo de dez minutos.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Meus
cumprimentos ao deputado Freitas, que preside
a sessão neste momento; aos demais
deputados, que estão presentes aqui no
plenário; aos funcionários da Casa e àqueles que
nos assistem pela TV Assembleia.
Existem conquistas da humanidade, que
ocorreram no processo de séculos e séculos,
que não foi uma conquista que se deu do dia
para a noite. Se a gente pensar nos sistemas
políticos existentes no mundo, hoje, e boa parte
dos países do mundo são democracias, que
adotam a chamada tripartição de poderes.
Todos nós aprendemos na escola, ou na
faculdade, ou em algum momento da nossa
vida; se a gente imaginar como é que era o
sistema de poder de grande parte dos países há
duzentos, trezentos, quatrocentos anos, boa
parte dos países eram monarquias, eram
monarquias lideradas por um rei, ou por um
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imperador, ou por um sultão, ou por um czar,
seja lá que nome que se dava ao imperador, ao
mandatário do país. Que então, era o poder
único concentrado na mão apenas desta pessoa;
não havia Judiciário, não havia Ministério
Público, não havia Legislativo.
Então, por exemplo, o que o rei
determinava, estava determinado. O rei fazia a
lei, ele mesmo mandava cumprir a lei, ele
extinguia a lei, ele que condenava ou perdoava,
enfim.
A criação dos três poderes se dá a partir
principalmente, das ideias do pensador francês
Montesquieu; mas, antes dele, o inglês John
Locke, já tinha pensado sobre isso; e, antes,
muito antes, Doutor Hércules, quase dois mil
anos atrás, ou cerca de dois mil anos atrás, os
pensadores gregos, já diziam que não era bom
que o poder se concentrasse nas mãos de uma
única pessoa.
Portanto, o sistema de poder que nós
temos hoje baseado na chamada tripartição de
poderes, é algo que foi pensado ao longo da
história da humanidade. E, como disse e, todas
as democracias adotam a tripartição de
poderes; e, como disse o ex-ministro inglês, o
Churchill, que disse uma vez, que a democracia
é o pior sistema de poder que existe,
excetuando-se todos os outros. Ou seja, na
história da humanidade, nós nunca criamos
nada melhor do que a democracia, o que não
quer dizer que a democracia é perfeita e que a
democracia não apresenta problemas; muito
pelo contrário, a democracia, como eu já repeti
várias vezes e como é repetido pelos
pensadores, como é um espaço onde tem que
caber todo mundo e todo tipo de ideia dentro
da legalidade, da constitucionalidade, claro que
é um espaço que sempre há polêmicas,
discussões, confrontos de ideias dentro do
legítimo respeito, da constitucionalidade e,
enfim, de todas essas questões.
E, quando a gente fala sobre a situação
da criação dos três poderes e a criação da
democracia, o grande pensador italiano,
Norberto Bobbio, no livro dele: O Futuro da
Democracia, ele faz uma explanação sobre isso,
sobre as expectativas em torno da democracia.
E tem uma parte em que ele diz, Doutor
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Hércules, assim, não que alguém disse isso, mas
que a democracia, quando ela surge, quando ela
começa a ser implantada, ela cria a expectativa
de que, se com a democracia eu vou ter a
oportunidade de escolher meus representantes,
ou seja, não tem mais rei, não tem mais
imperador, eu que escolho os representantes,
então que sempre as pessoas escolheriam os
melhores entre os melhores. E ele diz sobre a
frustração dessa expectativa da democracia.
Por quê? Porque nem sempre são os
melhores que se candidatam para que as
pessoas escolham, numa sociedade, os
melhores entre os melhores; e a outra questão,
porque o ser humano tende a votar de acordo
com os próprios interesses, e não pensando,
efetivamente, nas questões da coletividade,
naquilo que interessa, nos objetivos mais nobres
de uma sociedade ou de uma nação, mas que
cada grupo de pessoas ou cada pessoa tem mais
a tendência de votar de acordo com seus
próprios interesses. E isso, em grande parte, é
verdade.
A gente ouve o tempo inteiro, um
discurso assim, principalmente em relação ao
Legislativo: os políticos não prestam, todos os
políticos são iguais, ninguém vale nada, as
pessoas só se candidatam para roubar ou para
se beneficiar. Virou uma espécie de senso
comum.
No Brasil, hoje, parece que o esporte
preferido da população é falar mal de político. E,
às vezes, o tempo inteiro, também a imprensa,
muitas vezes, ela diz assim: os políticos, a
Assembleia, o Congresso, sem fazer distinção de
quem. Então, passa, também, para a população,
essa ideia, quase que permanente, que todos os
políticos são iguais. E não são. Claro que não
são!
Os políticos são muito diferentes entre
si; os políticos agem de forma diferente, não são
todos iguais, há na política muita gente muito
bem-intencionada. Agora, há o problema de
que, muitas vezes, o trabalho daqueles que são
afinados com aquilo que se comprometem no
dia que tomam posse que não cumprem isso, e
isso acaba, às vezes, passando uma imagem
extremamente negativa dos políticos e da
própria política.
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E é uma pena esse discurso, esse senso
comum, esse pensamento raso de que a política
não presta, de que a política não vale nada. Não
existe nada que não passe pela política. Tudo é
fruto de decisões políticas, seja o que for: saúde,
educação, cultura, meio ambiente, agricultura,
etc. Nada é ao acaso; tudo é fruto de decisões
políticas.
E, quando as pessoas passam a acreditar
nessa questão de que ninguém vale nada, de
que a política não presta, nós vamos vendo
muito do que acontece aqui no Brasil: uma
quantidade cada vez maior de pessoas
desistindo de votar. Eu disse outro dia aqui que
na última eleição quarenta e dois milhões de
pessoas, aproximadamente, no Brasil, ou não
foram votar ou votaram em branco ou anularam
o voto. Quarenta e dois milhões de pessoas!
Então, é preocupante essa situação.
Agora, ao mesmo tempo, também, a
gente vê, por parte dos partidos políticos e
parte dos políticos, de não fazerem um esforço
para mudar essa imagem em relação aos
políticos e à política. E isso eu digo: desde o
Congresso
Nacional,
passando
pelas
Assembleias, pelas Câmaras de Vereadores, pelo
Poder Executivo, enfim, de todas as formas.
A gente observa, e claro que o Congresso
Nacional é a grande vitrine do Legislativo
brasileiro, porque o que acontece ali
imediatamente vai para as câmeras de televisão,
para as matérias e etc., o quanto, muitas vezes,
as decisões que ocorrem ali são corporativistas,
o quanto essas decisões, muitas vezes, são para
atender, sim, a determinados segmentos, a
determinados grupos. A ponto de que, hoje, nós
temos no Congresso uma infinidade de
bancadas, né? Assim, você tem a bancada
evangélica, a bancada católica, a bancada da
agricultura, a bancada da bala, a bancada de
não sei mais o que, e etc., quando deveriam ter
bancadas unidas em prol daquilo que interessa
efetivamente à sociedade, em prol de resolver,
de apresentar soluções e políticas adequadas
para a saúde, para a educação, para a
segurança, para a questão da pobreza, para o
atraso tecnológico, para o saneamento básico, e
por aí vai.
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E, muitas vezes, Doutor Hércules, a gente
vê também deputados federais e senadores
agindo como se fossem vereadores federais. E
aí, há uma confusão, né? Nós falávamos hoje
sobre essa questão de que, assim, por exemplo,
no Senado da República, deveria estar ali a nata
dos políticos brasileiros. Quando você pensa no
Senado, deveriam ser os políticos mais
tarimbados, os mais capacitados, os mais
experientes. E olha o que a gente vê em grande
parte! E olha o que se discute nesses espaços! E
olha o que se faz nesses espaços!
Então,
assim,
a gente precisa
urgentemente repensar a política brasileira
como um todo. E, talvez, mais do que nunca,
fosse necessária a formação política desde a
mais tenra idade. Não estou falando da
formação política partidária, mas de que as
pessoas entendam, desde muito novas, a
importância da política.
E, só para terminar, deputado Freitas,
uma coisa que a população não pode tirar da
sua cabeça: tudo o que acontece na sociedade é
fruto de decisões políticas. À medida que você
desacredita da política e você não participa e
não procura entender, não procura fazer
escolhas melhores, você está contribuindo para
a situação ficar cada vez pior. Porque todas as
pessoas, do mais milionário ao mais pobre de
um país, são atingidas pelas decisões políticas.
Muito obrigado, deputado Freitas!
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –
Muito obrigado, deputado Sergio Majeski!
Com a palavra o deputado Doutor
Hércules, pelo tempo de dez minutos.
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA)
– Obrigado!
Eu volto à tribuna, neste momento,
primeiro para parabenizar o professor Sergio
Majeski. Cada vez que ele vem à tribuna, a
gente aprende mais. Ele dá uma aula, porque
realmente é uma pessoa que merece nosso
respeito. Uma pena ele não querer ser senador,
para melhorar aquela casa, né? Estão querendo
levar ele para Câmara Federal, mas ele poderia
ser senador. Governador ele não está querendo.
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Ele falou sobre a questão de quem não
participa da política. O pior analfabeto é o
analfabeto político: ele não ouve, não fala e
nem participa dos acontecimentos políticos, e
ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão,
do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do
remédio. Tudo isso depende dos políticos.
Então, Bertolt Brecht, quando escreveu
essa crônica, realmente deu uma aula
importante. E o Sergio Majeski, nosso professor,
acabou de falar disso, da falta de participação
das pessoas para melhorar a qualidade política.
E virou moda. Realmente, político hoje, está
todo mundo farinha do mesmo saco, está lá
embaixo, é a pior categoria avaliada hoje pelo
povo.
O professor Sergio Majeski falou sobre o
poder. O poder, às vezes concentrado na mão
de uma pessoa. Majeski, é um sonho nosso e
não passou, infelizmente, o regime parlamentar,
porque desconcentra um pouco a decisão na
mão de um só. Então, o regime parlamentar, a
importância dele é que você pode mudar o
primeiro ministro e continua o mesmo gabinete.
Na verdade, a decisão é da maioria. Então,
quando concentra o poder na mão de só um,
realmente quando ele erra, erra toda uma
nação e quem vai pagar é a população.
Então, na verdade, quero só registrar
esse fato de a população não participar dos
movimentos políticos porque, eles têm que
tomar esta decisão para exigir dos políticos um
comportamento melhor e as decisões que
realmente poderão servir à população.
Então, hoje é só este registro. Mais uma
vez parabenizar o nosso professor Sergio
Majeski, que vai para Brasília no ano que vem e
não vai continuar aqui.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –
Próximo orador, deputado Capitão Assumção.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) –
Domingo, a petralhada foi fazer um manifesto,
uma manifestação dentro do Shopping Vitória.
Já está errado, porque ali é um local de
diversão. Já pensou se pego os meus amigos lá,
que são bolsonaristas, e vou lá perturbar a vida
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de quem quer se divertir, comer uma pizza,
tomar um refrigerante e se divertir com a
família!
Pois bem, a petralhada foi para dentro do
shopping passar vergonha, infelizmente
acobertados pelo péssimo jornalismo capixaba.
Não é todo mundo, mas é noventa e nove
vírgula nove por cento que esconde a verdade
do povo. O que acontece aqui no Espírito Santo,
acontece no Brasil inteiro, né? Nós estamos
passando por um momento difícil, um momento
de crise do jornalismo. Eles perderam a
identidade, perderam aquela determinação
vocacional, dentro dos seus estudos nas
faculdades e nas universidades, de mostrar a
verdade, de noticiar a verdade, e focalizaram
apenas meia dúzia de petralhada fazendo
barulho, com a bandeira lá do molusco e uma
bandeira vermelha.
Enfim, em volta daquela pequena turba
defendendo o bandido, a multidão de cidadãos
que foi ao shopping para se divertir depois de
uma semana de trabalho. Centenas, centenas
de cidadãos filmaram com seus próprios
celulares os gritos de: Lula ladrão, seu lugar é na
prisão! Eu não vou mostrar aqui para vocês. Se
quiserem entrar lá no meu Instagram, a imagem
está lá. Não é a imagem tendenciosa de um
jornalismo caquético, que só quer mostrar o que
interessa a eles. Perderam totalmente a noção
do tempo, porque hoje você forma opinião
vendo, lendo e assistindo as coisas que chegam
para você pela sua rede social. Infelizmente, né?
Mas, enfim, o que se viu foi um show de
democracia dada pelo povo capixaba, que não
quer mais saber de retrocesso. Não tinha ali a
estatística da Foice de São Paulo, não tinha ali as
pesquisas em que eles gostam de colocar o
molusco à frente, o nine fingers, o homem de
nove dedos, porque, em todas essas estruturas
de pesquisa, se a gente for pesquisar, isso está
lá no Google, eles têm uma linhagem ligada
àqueles que no passado faziam as propagandas
do senhor Lula, do senhor Luiz Inácio Lula da
Silva, o ex-presidiário, que dentro em breve vai
voltar para a cadeia novamente.
Enfim. A vergonha que nós vimos no
Shopping Vitória mostra por que o bandido de
nove dedos não quer ir às ruas. Foi agora em
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Belo Horizonte, as imagens estão aí na internet,
mas um evento fechado.
Ô, senhor Lula, por favor, você é um cara
que, de acordo com as pesquisas, está em
primeiro lugar. Faça caminhada inusitada. Faz
igual o Bolsonaro, dia de domingo ele foge da
segurança dele e vai dar uma volta de moto, vai
andar sozinho lá. Pare em qualquer local lá e
veja como você é popular, como você é querido.
Agora, eu não consigo compreender, se
bem que eu entendo, deputado Engenheiro José
Esmeraldo, porque bandido tem que comprar
briga de bandido. Quem é que estava ali
comprando a briga de um bandido? Um homem
que assaltou a nação brasileira?
E ele realmente tirou o pobre da miséria.
Tirou o pobre da miséria e colocou a riqueza no
bolso dele, mas o pobre continua passando
dificuldades. Foram dezesseis anos de
enganação.
Eu vi uma postagem na rede social do
presidente Jair Messias Bolsonaro fazendo um
pequeno argumento para uma Big Brother Brasil
que disse que finalmente ela conseguiu pagar o
Fies. Graças à isenção de noventa e cinco por
cento, o desconto de noventa e cinco por cento
que o Bolsonaro deu.
Porque o seu presidente, ex-BBB que eu
não sei nem o nome e nem quero saber, te
colocou no SPC. Noventa e cinco por cento dos
alunos estavam no SPC. Aí o presidente ruinzão,
o malvadão, foi lá e isentou noventa e cinco por
cento da dívida.
Aí a imbecil, a retardada da BBB vai lá e
fala: Ai, agora eu estou livre. Paguei, saí do SPC.
Lógico! O seu ex-presidente te colocou no SPC,
mas o presidente Bolsonaro foi lá e tirou,
isentou noventa e cinco, perdoou noventa e
cinco por cento da dívida. Aí ficam inventando
mentiras.
Enfim. O que a gente vê hoje é a
tentativa burra, doentia e retardada de um
jornalismo que quer a volta do passado, a volta
em que o Governo Federal bancava bilhões para
a imprensa, que hoje está capenga, que hoje
não sabe como recuperar os brasileiros, que
preferem se informar nas redes sociais do que
nesse jornalismo doentio que insiste em tentar
alavancar a candidatura de um bandido e
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desprestigiando um presidente que tudo faz
para levantar o Brasil, que tudo faz para
enaltecer o Brasil.
Mas preferem se agarrar com unhas e
dentes a um homem corrompido, a um homem
corroído pela corrupção, que é o senhor nove
dedos, o bandido que assaltou esta nação
brasileira, o homem mais mentiroso da nação
brasileira.
Se tem alguém que é cristão e vota no
Lula, tem que tomar vergonha na cara. Porque,
se tem cristão de verdade, ouça o que eu vou
lhe falar e procure na internet, que o Lula falou
o seguinte: Eu sou o cara mais bonzinho do
Brasil, eu só perco para Jesus Cristo. Ah, é
mesmo, Lula? O mais honesto. Ele só pede para
Jesus Cristo. É um vagabundo.
Olha só, gente, eu tenho um amigo aqui
que é deputado estadual, dois amigos, da terra
onde se mais produz dos ovos no Brasil, aqui em
Santa Maria de Jetibá, mas eu faço questão,
deputado Theodorico, de reservar a minha dúzia
de ovos para jogar nesse vagabundo, se algum
dia ele tiver coragem de vir ao Espírito Santo.
Faço não na condição de deputado, mas faço na
condição de brasileiro, porque eu tenho
vergonha na cara.
E vocês que ficam levantando a bandeira
Lula, Lula, Lula: bandido! Só quem gosta de
bandido é que defende bandido. Você não sabe
ler, não? Você não sabe abrir alguma coisa onde
está escrito e descobrir a verdade? Preferem
ouvir palavras mentirosas. Como é que pode um
negócio desses?
Não existem dois Brasis. Não existe Brasil
dividido, não. Existe o Brasil que quer levar a
sério a vida e existe um outro, uma outra turma,
que quer viver na teta do Governo, que quer
viver dos esquemas malditos que Bolsonaro
cortou pela raiz. E essa turma está toda aí, com
o sangue nos olhos, para voltar a mamar na teta
do Brasil, nos dois trilhões que o Brasil tem por
ano.
Aí, essa turma de vagabundo vai lá para
o shopping incomodar o povo que quer se
divertir, com essa desculpa esfarrapada de
ditadura do proletariado. É ditadura do
proletariado onde os vagabundos vão se
sustentar nas costas dos que trabalham. E ficam
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falando que o cidadão da classe média não pode
ter mais que uma televisão dentro de casa. Ô,
seu Lula, vai tomar conta da sua vida, rapaz!
Está tão feliz ele agora, presidente, que
vai até casar de novo. Vai usar o nome dessa
senhora, como fez com a falecida lá, jogando
toda a sujeira, todos os esquemas de
roubalheira nas costas dessa próxima primeira
dama da petralhada. Ela é a primeira dama da
petralhada, dos ladrões que querem voltar a
assumir o Brasil.
Eles não vão, não! O Brasil tomou
vergonha na cara.
Obrigado, presidente.
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –
Deputado Theodorico, não está inscrito para
poder falar, deputado? (Pausa)
V. Ex.ª não está inscrito para poder falar?
Porque V. Ex.ª falando é um motivo para a gente
ficar um pouco a mais, ouvir a sua experiência, a
sua fala. Todo mundo abre mão, deputado
Theodorico.
Como V. Ex.ª hoje não faz questão da fala...
(Pausa)
Compreendido.
Como V. Ex.ª não faz questão da fala, o
deputado Torino Marques quer fazer uma troca
com o deputado José Rocha Esmeraldo,
permitida pela Mesa.
Com a palavra o deputado José Rocha
Esmeraldo de Freitas, por dez minutos.
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –
(PDT) – Obrigado, meu amigo Torino Marques.
A vez é de V. Ex.ª, mas houve uma permuta. E V.
Ex.ª sempre foi muito elegante, não só com este
deputado, mas com todos os deputados desta
Casa.
Senhor presidente, senhores deputados
e deputadas, público que nos assiste através da
TV Assembleia por meio do canal digital aberto
3.2, internautas do site da Assembleia e do
canal YouTube, novamente, pela segunda vez
hoje, boa tarde da tribuna aqui.
Na última quinta-feira, 05 de maio, foi
publicado no Diário Oficial do Governo do
Estado o contrato de fornecimento de uma
câmara fria para a Prefeitura de Iconha. Eu
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agora, uns vinte minutos atrás, me reportei a
Alegre, e agora vou me reportar a Iconha. Essa é
uma solicitação de minha autoria, apresentada
ao Governo do Estado, atendendo ao pedido do
vereador José Alberto Valiati. Brilhante
vereador.
É importante destacar que Iconha é um
município
que
produz
anualmente,
aproximadamente, quinze mil toneladas de
banana. E esse equipamento será de grande
valia para o armazenamento pós-colheita da
banana, ou seja, a câmara fria, evitando assim o
desperdício da produção das bananas, que a
partir de agora terá esse equipamento para o
cultivo de sua produção. Além de otimizar o
trabalho e o comércio do produto aos
produtores rurais.
Quero cumprimentar o prefeito do
município, que é um brilhante prefeito,
inteligente, competente, Gedson Paulino,
jovem, que vem desempenhando uma excelente
administração à frente desse município,
juntamente com o apoio dos vereadores Alberto
Valiati, Samuel Nogarolli e Gabriela Donateli,
que foi a mais votada dentro de Iconha como
vereadora, que sempre me procuram para
apresentar as demandas do município de
Iconha, que não são poucas, mas que, na
medida do possível, procuro sempre me
empenhar com determinação para resolvê-las.
Foi com muita satisfação que entreguei
ao município sua primeira escavadeira
hidráulica. Escavadeira hidráulica – não é retro,
não, é escavadeira hidráulica –, que conquistei
com muito empenho e determinação junto ao
Governo do Estado, atendendo à solicitação que
me foi feita pelo prefeito Gedson Paulino.
(São exibidas as
simultaneamente
pronunciamento)

imagens
ao

Ela está ali, está aparecendo aí.
No dia 20 de novembro de 2021, estive
na sede da prefeitura e fui recebido pelo
prefeito, em seu gabinete, na presença dos
vereadores Alberto Valiati, Samuel Nogarolli e
Gabriela Donateli, juntamente com os
servidores do município, onde pude me
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pronunciar em relação a essa entrega tão
importante, urgente e necessária para o
município, que, mesmo depois de completado
um ano de ter vivenciado a maior enchente de
sua história, ainda está em reconstrução. E, a
partir de agora, com esse equipamento, terá
que realizar obras de reparo e intervenções em
estradas, desassoreamento de rios, além de
demais obras.
Após a nossa reunião do gabinete do
Gedson, fomos até o pátio da Secretaria
Municipal de Obras, local em que a escavadeira
hidráulica se encontrava, e eu oficialmente pude
concluir essa entrega do nosso mandato junto
aos servidores, vereadores e secretários do
município, na presença do vereador, presidente
da Câmara, que é um jovem, Vitor Caprini, da
senhora Sandra Donateli, de seu filho Dedê
Donateli e demais pessoas ali presentes.
É importante falar e cumprir. Essa é a
principal marca do nosso trabalho na vida
pública. Posso dizer que me sinto realizado
quando consigo garantir e proporcionar
melhores condições de vida e de trabalho para a
população espírito-santense, seja no campo, na
promoção da agricultura familiar, ou na cidade,
com obras de infraestrutura urbana. Trabalhar
para valer, com dinamismo e determinação.
Eu falei aqui com relação a alguns
equipamentos, mas eu vou falar outros que já
levei para lá para a região de Iconha. Uma
academia popular inoxidável para o distrito de
Duas Barras. Uma academia que dá direito a
dezessete pessoas ao mesmo tempo fazerem
exercícios. É uma academia que está custando
aproximadamente noventa mil reais. Atendendo
ao pedido do vereador Samuel Nogarolli.
Um secador de café para a Associação Morro da
Palha e Tocaia. Vinte mil em material esportivo
para o campo de Bom Destino. Repito: vinte mil
em material esportivo para o campo de Bom
Destino. Dez mil para o Lar dos Idosos e
cinquenta mil para a Secretaria de Saúde.
Esse é o nosso trabalho, trabalho que
tem resultado. Posso confessar aos senhores e
às senhoras que estão aqui me assistindo que
ainda não tive a oportunidade de ir lá para ver
esses equipamentos, a não ser a máquina
hidráulica, porque não tive tempo. Mas eu
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prefiro assim, em vez de ir lá e prometer e não
cumprir, eu prefiro cumprir o que eu falei e só
depois eu chego, quando o equipamento já está
lá, às vezes, há mais de dois ou três meses.
Essa é a forma de o deputado, de o
político criar credibilidade no interior. As
pessoas do interior foram muito enroladas por
determinados políticos que vão lá, falam e não
cumprem! Aos prefeitos, aos vereadores, às
associações, à população como um todo. E esse
tipo de falcatrua... Porque, para mim, isso é
falcatrua. Eu não faço parte de mentira. Talvez
seja por isso que este deputado tem vários
mandatos.
E nós estamos caminhando exatamente
com o objetivo de proporcionar a todos aqueles
que acreditam e confiam no nosso trabalho uma
vida digna, uma vida de qualidade. A pessoa
morar no interior, que é um local agradável, do
que vir para a periferia da cidade. Mas, para que
eles não venham para a periferia da cidade, o
Governo tem que ajudar para que seus filhos
possam ter condições de vida; e a forma de ter
condições de vida são eles proporcionarem uma
situação financeira boa, que seja empregado.
Sempre digo que as empresas, em vez de
ficarem somente aqui na Grande Vitória, deviam
ir para o interior. Deviam ir para o interior!
Porque lá no interior tem muita gente que é
trabalhadora, pessoas que lutam e que
batalham; e as empresas lá com certeza iam
garantir uma vida de emprego e qualidade de
vida.
Acho que a pior coisa de uma família, de
um pai e de uma mãe, é não poder manter o seu
filho, a sua filha no interior, em função da
dificuldade que eles têm, deputado Durão.
Então, é importante que o Estado proporcione
essa condição de vida, o individuo poder morar
lá, mas tem que ter seu emprego, ele tem que
ter uma condição de vida, senão, ele vem para a
Grande Vitória, e, aqui, cada vez mais vai se
afundando. Condições de vida; o pai e a mãe
gostariam
demais
que
seus
filhos
permanecessem lá junto com eles, mas de
forma digna, de forma agradável, de forma
respeitosa, de forma que soubesse que seu filho
e sua filha estão em crescimento. É disso que
precisa!
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E a partir do momento em que as
autoridades do Executivo... Porque nós aqui
somos do Legislativo, a gente pode falar e
cumprir aquilo que é dito lá, para eles. Eu
sempre fiz isso e vou continuar fazendo
enquanto for deputado estadual; eu estou
fazendo a minha parte. O cara que fala e
cumpre! Aqui não tem conversa fiada, aqui não
tem papo furado, aqui não tem mentira.
Mentira tem perna curta!
É isso aí!
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO –
PDT) – Próximo orador, deputado Torino
Marques.
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) –
Senhor presidente, muito boa tarde a todos.
Quatro horas e quarenta e oito minutos.
Obrigado aos funcionários desta Casa de
Leis; também aos deputados que estão
presentes aqui na sessão; ao público que nos
assiste e também aos internautas. Satisfação
muito grande.
Olha, está cada dia mais difícil, não é?!
Multiplicam-se, com certeza, os casos de
violência na Grande Vitória e também no
interior do meu glorioso e amado Espírito Santo.
O crime, em todas as formas e métodos, talvez
seja o grande discurso das eleições deste ano.
Aqui, no nosso estado, o quadro é
desanimador. Temos um governador que insiste
encarnar a fada Malévola, aquela da estória da
Bela Adormecida no Bosque.
O motivo deste relato está nas páginas
de a Tribuna de hoje. A reportagem reproduz
dados do painel de crimes contra o patrimônio.
A informação dá conta de que, só nesse
caso, foram dois mil e trezentas casas
arrombadas de janeiro a abril último. Foram
registradas duas mil, duzentas e dezenove
ocorrências de furto e cento e trinta e cinco de
roubo. Ajuda aí, governador! Pelo amor de
Deus, acorda!
Quero estender aqui também o apelo
aos prefeitos dos municípios cujas populações
mais sofrem com essa violência. São eles pela
ordem, anotem aí: Vila Velha, Vitória, Serra,
Linhares, Cariacica e São Mateus.
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Faço questão aqui de lembrar mais uma
vez na condição de deputado da Região
Metropolitana: as soluções para conter a
violência devem ser pensadas regionalmente.
Não chegaremos a lugar algum se não agirmos
dentro da estratégia da Região Metropolitana.
A explosão de violência tem diversos fatores: a
crise
conjuntural,
o
desemprego,
a
desagregação das famílias, drogas e também a
falta de resposta positiva para os mais graves
problemas da sociedade, dentre outros. Daí que
empresas, residências e condomínios viram,
sim, alvo fácil. As pessoas mais frágeis, com
pouca capacidade de reagir, são as vítimas
favoritas
dessa
bandidagem.
Bicicletas,
celulares, aparelhos de TV, joias e outros
objetos de valor estão sempre na mira desses
delinquentes.
A população convive, com certeza,
também com uma permanente ameaça
patrocinada
pela
Justiça
e
também,
infelizmente, pelo Executivo. As famosas
saidinhas de presos de bom comportamento
causam, sim, em todos nós uma baita
indignação. É impressionante como ainda são
mantidos esses privilégios para quem sai da
cadeia com essa regalia e boa parte vai matar,
vai também roubar – e roubam mesmo – e
praticar toda forma de violência.
Inaceitável dar moleza para bandido e
acuar o cidadão de bem, como se fosse, ele sim,
o malfeitor. No Dia das Mães, isso voltou, sim, a
acontecer, fazendo vítimas e revoltando toda a
população. Após uma perseguição – para você
ter ideia – de quarenta quilômetros, passando
por várias barreiras, lá em Guarapari, o bandido
veio a óbito.
Em Itapemirim, litoral sul também,
família foi feita refém, pai, mãe e uma criança
de onze anos, também um funcionário do casal.
Olha, roubaram ali diversos objetos, entre joias,
televisão, carros. Tudo isso foi levado.
Eu também passei por uma situação
dessas em 2019. É muito triste você ser refém
de bandido, principalmente quando eles têm a
liberação da própria Justiça em lei – isso é lei –
para que esses bandidos saiam, tenham esses
benefícios que nós não conseguimos entender.
O cara mata a mãe, o pai, e sai para o Dia dos
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Pais. O cara mata o filho, uma criança, e sai no
Dia das Crianças. O cara comete crimes e mais
crimes e sai no Natal e no Ano-Novo. São os
benefícios que, infelizmente, a Justiça dá. É
revoltante. É indigno o Governo não enxergar
isso.
Agora, mudando rapidamente de
assunto, senhor presidente, quem de nós aqui,
um dos que estão assistindo a este meu
depoimento pela TV Assembleia, quem gosta de
pagar duas vezes pelo mesmo produto ou
serviço? Alguém aí gosta de pagar duas vezes
pelo mesmo produto ou serviço? De forma
alguma. Claro que não. Vamos em frente então.
Você gosta de pagar estacionamento,
pelo menos ao custo que vem sendo cobrado?
Se disser não, eu concordo com você
plenamente. É sobre isso que eu chamo a sua
atenção e peço aqui o apoio da população para
levar adiante essa ideia. A cada vez que você se
lembrar, vai sentir essa mesma angústia e essa
indignação.
Eu sou um deputado da Região
Metropolitana da Grande Vitória e, como tal,
estou atento a muitos dos problemas com os
quais convivemos no nosso dia a dia. Um desses
incômodos para a vida do cidadão que vive e
trabalha e também paga impostos aqui é a
cobrança de estacionamento. A Grande Vitória
corresponde praticamente à metade da
população de todo o estado, com seus setenta e
oito municípios. Já trouxe aqui essa
preocupação de como as coisas não funcionam
na Região Metropolitana.
Cada prefeitura tem a sua autonomia,
orçamento e os olhos voltados para o próprio
umbigo. Não está havendo uma coordenação
regional que dignifique a metrópole.
Ocorre, senhor presidente, senhoras e
senhores, que os problemas são regionais e são
muitos também comuns e juntos têm uma
dimensão muito maior. Vejamos: a segurança, a
educação, a água; as questões comuns da
mobilidade urbana, como transporte coletivo e
os famigerados estacionamentos.
Décadas depois que criamos a Região
Metropolitana nossos prefeitos são eleitos e
reeleitos, sim, mas continuam pensando cada
um na sua própria paróquia. Cada um age no
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seu cantinho, mas as soluções parecem ficar
mais distantes e castigando sim a população.
Vou dar um exemplo: o cidadão trabalhador,
pagador de impostos, se espremendo dentro de
ônibus apertados, transportando oitenta por
cento da população enquanto vinte por cento
ou menos, confortavelmente, dentro de veículos
particulares. Isso ocorre por quê? Porque não
temos um sistema de transporte público
condigno com o direito da população. Essa sim é
a verdade!
Mas, voltemos ao estacionamento. O cidadão
capixaba, já penalizado com o alto custo do
combustível, manutenção do veículo, muitas
taxas, mal pode parar o seu carro numa via
pública, via pública, e lá vem uma empresa
privada - uma empresa privada -, autorizada
pelo poder público, cobrando, multando,
enchendo a cabeça de quem já tem, senhor
presidente, muitos problemas no dia a dia.
Alguém aqui sabe para onde vai tanto
dinheiro arrecadado à custa do cidadão que já
paga taxas demais no dia a dia? Para onde vai
tanto dinheiro? Quem administra? Quem
fiscaliza? Quem orienta? Até quando tudo vai
cair nas costas de nós, cidadãos? Numa sanha
arrecadadora nessa fome de dinheiro que não
acaba nunca!
Eu convido a todos para organizarmos
um basta nessa situação. Se não acabar, que
pelo menos o poder público seja menos
perverso ao meter a mão no bolso do
contribuinte. Isso já é sim uma baita falta de
respeito.
No final da década de 70, o então
vereador da capital, Antônio Pelaes da Silva, foi
vitorioso ao conseguir sensibilizar a Justiça para
interromper
o
Fundep, Fundação
de
Estacionamentos e Pontes da Cidade de Vitória,
que começou a ver o estacionamento não como
um serviço público, mas como uma forma
imoral de ganhar dinheiro à custa do cidadão.
Na época, questionou sobre empresa privada
colocar a faca no pescoço do cidadão e
praticamente extorquir dele para uma parada
rápida na rua que é pública.
Outro bom exemplo, tivemos num
passado muito recente em Colatina. Lá, uma
ONG denominada Cammcol explorava o
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estacionamento.
Prestem
atenção!
Os
operadores eram adolescentes em situação de
risco social que tinham toda a assistência
necessária. Recebiam meio salário mínimo por
mês e era obrigatório estar matriculado numa
escola. Lembro que o cidadão colatinense falava
com orgulho daquele serviço, com crianças
humildes se tornando cidadãos corretos e
também necessários para nós no dia a dia.
Aquele exemplo de Colatina nunca mais eu vi
em qualquer outro lugar. Deveria ter sido
exportado para todo o Espírito Santo e para
todo o Brasil. Mas acabou! Não sei por quê. Só
pra concluir, senhor presidente, ali tinha uma
função social, sim. Havia clareza no que se fazia.
O custo era algo em torno de um real, que o
cidadão pagava feliz da vida.
Amigos, voltaremos, sim, a esse assunto.
Peço que acompanhe pelas minhas redes
sociais, pelo Twitter, Instagram, Facebook,
YouTube, Gettr, para mais informações e
contatos. Vamos mobilizar o poder público para
agir em favor do povo nessa questão.
Muito obrigado a todos e viva a terçafeira com vida!
Quatro horas e cinquenta e nove
minutos. Boa tarde, pessoal!
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO –
PDT) - Senhoras deputadas e senhores
deputados, esta presidência vem retificar que
durante a leitura do item 47, no Expediente da
sessão ordinária de hoje, onde se lê Mensagem
n.º 815/2022, do governador do Estado,
encaminhando resposta ao Requerimento de
Informação n.º 249/2022, de autoria do
deputado Capitão Assumção, leia-se: Mensagem
n.º 815/2022, do governador do estado,
encaminhando resposta Requerimento de
Informação n.º 249/2022, de autoria do
deputado Carlos Von.
Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a presente sessão. Antes, porém,
convoco as senhoras deputadas e os senhores
deputados para a próxima, que será ordinária,
amanhã cedo, à hora regimental, para a qual
designo:
EXPEDIENTE:
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O que ocorrer.
ORDEM DO DIA:
A mesma pauta da presente sessão, exceto as
matérias votadas hoje.
Está encerrada a sessão.
(Comunicamos que a Ordem do
Dia da próxima sessão é a
seguinte: Discussão única, nos
termos do art. 66, § 6º, da
Constituição Estadual, do veto
total aos Projetos de Lei n.os
86/2022 e 490/2020; Discussão
única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar n.º
03/2022;
Discussão única, em
regime de urgência, dos Projetos
de Lei n.os 70/2022, 102/2022 e
143/2022; Discussão única, em
regime de urgência, do Projeto
de Resolução n.º 06/2022;
Discussão única dos Projetos de
Lei n.os 854/2019, 1012/2019 e
64/2021)
Encerra-se a sessão às dezessete
horas e um minuto.
*De acordo com o registrado no
painel eletrônico, não registrou
presença o senhor deputado
Coronel Alexandre Quintino.
*As inserções em negrito
referem-se
às
previsões
regimentais relativas às fases ou
às ocorrências desta sessão.

TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA,
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA,
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA
EM 11 DE MAIO DE 2022.
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, registraram
presença em plenário os
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senhores deputados Adilson
Espindula, Capitão Assumção,
Coronel Alexandre Quintino,
Delegado
Danilo
Bahiense,
Doutor Hércules, Dr. Rafael
Favatto, Erick Musso, Marcelo
Santos, Marcos Garcia e Raquel
Lessa)

Estado do Espírito Santo a “Rota da Pedra do
Elefante”.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141628&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/141628202205100953567225-assinado.pdf#P141628

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS
– PODEMOS) – Há quorum para abertura da
sessão de acordo com o painel eletrônico.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
mesma e convido, ele, o Delegado Danilo
Bahiense para que possa proferir um versículo
da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se
coloquem em posição de respeito, inclusive a
deputada Raquel Lessa.

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

(O senhor deputado Delegado
Danilo Bahiense profere Mateus,
08:20)
Muito obrigado.
Fica, neste momento, dispensada a
leitura da ata, tendo em vista que a mesma eu
declaro aprovada, conforme foi disponibilizada
no site da Assembleia Legislativa.
Primeira fase do Expediente, neste caso
é para simples despacho.
1. Ofício n.º 049/2022, do deputado
Vandinho Leite, de destinação da Tribuna
Popular da sessão ordinária do dia 06 de Junho
de 2022, para o senhor LEONIL DIAS DA SILVA,
para que faça uso da Tribuna livre. Assunto:
“Conselho de Educação no Estado do Espírito
Santo”.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141707&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/141707202205101730169620-assinado.pdf#P141707

3. Projeto de Lei n.º 204/2022, do
deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a
aplicação de medidas administrativas de
prevenção e combate ao roubo, furto e
receptação de cabos, fios metálicos, geradores,
baterias, transformadores e placas metálicas
no Estado do Espírito Santo.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141618&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/141618202205091853560286-assinado.pdf#P141618
Junte-se ao Projeto de Lei n.º 05/2021.
4. Projeto de Lei n.º 205/2022, do
deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre
benefícios fiscais e tarifários aos condutores
cadastrados ao Registro Nacional Positivo de
Condutores, no âmbito do Espírito Santo e dá
outras providências.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141693&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/141693202205101532561494-assinado.pdf#P141693
Após o cumprimento do art. 120 do
Regimento Interno, às Comissões de Justiça,
Defesa do Consumidor e de Finanças.

Defiro.
2. Projeto de Lei n.º 203/2022, do
deputado Dr. Emílio Mameri, que cria no

Do item n.º 05 ao 13.º trata-se de
requerimentos de informação dos deputados
Carlos Von e Capitão Assumção.
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5. Requerimento de Informação nº
788/2022, do deputado Carlos Von à Secretaria
de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento
Urbano,
solicitando
informações a cerca da 1) extração de cópia e
posterior encaminhamento para concessão de
vistas
da
integralidade
do
processo
administrativo que culminou na celebração do
contrato avençado entre a Companhia EspíritoSantense de Saneamento (CESAN) e a empresa
Salvador Empreendimentos LTDA com o fito de
fornecer água de reúso para efetivação de
lavagem e desinfecção diária dos terminais
situados rodoviários do sistema Transcol
situados nos municípios de Cariacica, Serra e
Vila Velha, conforme publicizado no próprio
sítio eletrônico da concessionária estadual1 ; 2)
cópia dos pagamentos efetuados pela empresa
Salvador Empreendimentos LTDA a Cesan; 3)
cópia do estudo técnico apresentado pela
empresa Salvador Empreendimentos LTDA
para a utilização da água de reuso; 4) cópia do
estudo técnico para análise de viabilidade
técnica e financeira apresentado pela empresa
Salvador Empreendimentos LTDA a Cesan.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141643&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/141643202205101157448080-assinado.pdf#P141643
6. Requerimento de Informação nº
789/2022, do deputado Capitão Assumção à
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações a cerca do RESUMO
DO CONTRATO Nº 0311/2022, o qual
estabelece a aquisição de 02 caminhões
carroceria de madeira, no valor de R$
559.800,00 (Quinhentos e cinquenta e nove mil
e oitocentos reais), por meio do Processo Nº
2022-SFL7J.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141672&arquivo=Arqui
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vo/Documents/RQI/141672202205101434485635-assinado.pdf#P141672
7. Requerimento de Informação n.º
790/2022, do deputado Capitão Assumção à
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações a cerca do RESUMO
DO CONTRATO Nº 305/2022, o qual estabelece
a aquisição, transporte e instalação de três
vigas e duas placas, no valor de R$ 88.347,88
(Oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e sete
reais e oitenta e oito centavos), por meio do
Processo Nº 2022-DQ91Q.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141671&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/141671202205101433527664-assinado.pdf#P141671
8. Requerimento de Informação n.º
791/2022, do deputado Capitão Assumção à
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca,
solicitando informações a cerca do RESUMO
DO CONTRATO N.º 0232/2022, o qual
estabelece a aquisição de 01 caminhão com
carroceria tipo baú, no valor de R$ 212.900,00
(Duzentos e doze mil e novecentos reais), por
meio do Processo N.º 2022-N6KZV.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141670&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/141670202205101433090632-assinado.pdf#P141670
9. Requerimento de Informação n.º
792/2022, do deputado Capitão Assumção à
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando
informações a cerca da Ordem de
Fornecimento nº 1284/2022, a qual estabelece
a aquisição de material de consumo, junto à
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA, no valor
de R$ 34.840,00 (Trinta e quatro mil,
oitocentos e quarenta reais), por meio do
processo n.º 2021-DMHFP.
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Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141668&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/141668202205101432163444-assinado.pdf#P141668
10. Requerimento de Informação n.º
793/2022, do deputado Capitão Assumção à
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando
informações a cerca da Ordem de
Fornecimento n.º 1274/2022, a qual estabelece
a aquisição de medicamentos, junto à CM
HOSPITALAR S/A, no valor de R$ 1.101.312,00
(Um milhão, cento e um mil, trezentos e doze
reais), por meio do processo n.º 2021-Q39K7.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141667&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/141667202205101431117509-assinado.pdf#P141667
11. Requerimento de Informação n.º
794/2022, do deputado Capitão Assumção à
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando
informações a cerca da Ordem de
Fornecimento n.º 1273/2022, a qual estabelece
a aquisição de medicamentos, junto à
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA, no valor
de R$ 2.662.009,20 (Dois milhões, seiscentos e
sessenta e dois mil, nove reais e vinte
centavos), por meio do processo nº 2020JTXG9.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141666&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/141666202205101430188597-assinado.pdf#P141666
12. Requerimento de Informação n.º
795/2022, do deputado Capitão Assumção à
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando
informações a cerca da Ordem de
Fornecimento n.º 1208/2022, a qual estabelece
a aquisição de medicamentos, junto à
HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 71.341,20
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(Setenta e um mil, trezentos e quarenta e um
reais e vinte centavos), por meio do processo
n.º 2021-TNRBJ.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141665&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/141665202205101429307971-assinado.pdf#P141665
13. Requerimento de Informação n.º
796/2022, do deputado Capitão Assumção à
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando
informações a cerca da Ordem de
Fornecimento nº 1206/2022, a qual estabelece
a aquisição de medicamentos, junto à UNIÃO
QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, no
valor de R$ 29.436,00 (Vinte e nove mil,
quatrocentos e trinta e seis reais), por meio do
processo nº 2021-TNRBJ.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=141664&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/141664202205101428294845-assinado.pdf#P141664
Despacho único para todos: Oficiem-se.
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES
Segunda fase do Expediente sujeita à
deliberação. Infelizmente nós não temos como
deliberar por ter apenas oito parlamentares em
plenário. Fica adiada a votação.
Fase das Comunicações.
Concedo a palavra, neste caso, ao...
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor
presidente!
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS
– PODEMOS) – Pela ordem, deputado!
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Nós
podemos...
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS
– PODEMOS) – Inverter?
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O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Inverter?
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS
– PODEMOS) – Eu estou deferindo, de ofício, da
Mesa Diretora, porque nós só temos nove...
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
– (PDT) – Presidente, pela ordem!
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS
– PODEMOS) – Pela ordem!
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
– (PDT) – Gostaria de pedir recomposição de
quorum, por favor.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS
– PODEMOS) – É regimental. Recomposição de
quorum, por favor.
(Procede-se
presenças)

ao

registro

das

(Registram presença os senhores
deputados Adilson Espindula,
Coronel Alexandre Quintino,
Delegado
Danilo
Bahiense,
Doutor Hércules, Marcelo Santos
e Marcos Garcia)
São apenas seis presenças. Infelizmente,
não há quorum para manutenção da sessão.
Está encerrada a sessão.
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA)
– Muito ruim e mau exemplo para os estudantes
que estão aqui!
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS
– PODEMOS) – Está contabilizada a presença de
V. Ex.ª. A presença do deputado Sergio Majeski
contabilizada.
Fica, então, encerrada a sessão.
(Comunicamos que a próxima
sessão será solene, hoje, às 19h,
conforme
requerimento
da
senhora deputada Janete de Sá,
aprovado em plenário, em

homenagem
ao
Dia
da
Enfermagem, para a qual designo
Expediente: o que ocorrer; e que
terá sessão especial, dia 13 de
maio de 2022, conforme
requerimento
do
senhor
deputado Gandini, aprovado em
plenário, com o tema Simulação
ONU SEB 2022 e, também,
sessão ordinária dia 16 de maio
de 2022, cuja Ordem do Dia é a
seguinte: Discussão única, nos
termos do art. 66, § 6º, da
Constituição Estadual, do veto
total aos Projetos de Lei n.os
86/2022 e 490/2020; Discussão
única, nos termos do art. 66, §
6º, da Constituição Estadual, do
veto parcial ao Projeto de Lei n.º
325/2021; Discussão única, nos
termos do art. 66, § 6º, da
Constituição Estadual, do veto
total ao Projeto de Lei n.º
125/2021; Discussão única, em
regime de urgência, do Projeto
de Lei Complementar n.º
03/2022; Discussão única, em
regime de urgência, dos Projetos
de Lei n.os 70/2022; 102/2022 e
143/2022; Discussão única, em
regime de urgência, do Projeto
de Resolução n.º 06/2022;
Discussão única dos Projetos de
Lei n.os 854/2019, 1012/2019 e
64/2021)
Encerra-se a sessão às nove
horas e três minutos.
*De acordo com o registrado no
painel
eletrônico,
não
registraram
presença
os
senhores deputados Alexandre
Xambinho, Bruno Lamas, Carlos
Von, Dary Pagung, Dr. Emílio
Mameri,
Engenheiro
José
Esmeraldo, Freitas, Gandini,
Hudson Leal, Iriny Lopes, Janete
de Sá, Luciano Machado, Luiz
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Durão, Marcos Madureira, Pr.
Marcos
Mansur,
Renzo
Vasconcelos, Theodorico Ferraço,
Torino Marques e Vandinho
Leite.
*As inserções em negrito
referem-se
às
previsões
regimentais relativas às fases ou
às ocorrências desta sessão.

DÉCIMA NONA SESSÃO SOLENE, DA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM
11 DE MAIO DE 2022.
ÀS DEZENOVE HORAS E VINTE E
OITO MINUTOS, A SENHORA
DEPUTADA JANETE DE SÁ OCUPA
A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITORIA) – Senhoras e senhores,
senhora deputada Janete de Sá, ilustres
autoridades e telespectadores da TV
Assembleia, boa noite!
É com satisfação que a Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe
todos para a sessão solene em comemoração ao
Dia da Enfermagem.
Já se encontra no local de destaque a
senhora deputada proponente, Janete de Sá,
para os procedimentos regimentais de abertura
desta sessão solene. Uma salva de palmas para
a deputada. (Palmas)
É convidada a compor o local de
destaque a presidente do Coren, senhora
Andressa Barcellos de Oliveira; convidamos,
também, a compor a Mesa, representando a
Universidade Federal do Estado do Espírito
Santo, o professor Jorge Guimarães de Souza;
convidamos a compor a Mesa a presidente do
Sindicato de Enfermagem, enfermeira Valeska; é
convidado o diretor da Politec, Ramon Borba
Souza; é convidado o vice-prefeito do município
de Bom Jesus do Norte, Marcos Bernardes;
convidamos, também, o vereador de Itarana,
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Braz Simão, o popular Braizinho; convidamos o
vereador, de São José do Calçado, Maurício de
Almeida Aguiar; é convidado o vereador, de
Santa Maria de Jetibá, Clóvis Braun; convidamos
a vereadora de São José do Calçado Janaína
Beline; é convidado o vereador do município de
Cariacica Juquinha; convidamos o vereador de
Mimoso do Sul Welison Robô; é convidado o
vereador de Santa Maria de Jetibá Valdomiro
Jonas; convidamos, também, o vereador de
Santa Maria de Jetibá Luciano Alves da Silva;
convidamos, também, o vereador de Santa
Maria de Jetibá Teodoro Hammer e, para
compor o local de destaque, convidamos,
também, o vereador de Ibitirama Josimar Fuzil.
(Tomam assento à Mesa as
referidas autoridades e os
referidos convidados)
A Assembleia Legislativa agradece aos
alunos da Faesa que estão localizados na nossa
galeria. Uma salva de palmas a todos. (Palmas)
Informamos que esta sessão está sendo
transmitida ao vivo pela TV Assembleia nos
canais abertos, digitais e YouTube. As fotos do
evento estarão disponíveis a partir de amanhã,
dia 12, no site da Assembleia Legislativa, que,
com satisfação, recebe todos para a sessão
solene em comemoração ao Dia da
Enfermagem.
Obrigado, Enfermagem, por acolher,
assistir e cuidar com amor, conhecimento e
perseverança as enfermidades dos pacientes,
investindo com determinação no bem-estar
físico, psíquico e mental dos assistidos para a
retomada da saúde.
Neste instante a senhora deputada
Janete de Sá procederá à abertura desta sessão
solene conforme é regimental.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Invocando a proteção de Deus, eu
declaro aberta a sessão e vou pedir à minha
querida colega que é enfermeira como eu,
presidente do Coren, que cite o versículo da
Bíblia, por gentileza, pedindo que todos se
levantem para ouvirmos o versículo da Bíblia.
(Pausa)
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(A senhora Andressa Barcellos de
Oliveira lê Romanos, 8:28)

senhora deputada proponente desta sessão
solene, Janete de Sá.

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Amém? (Pausa)
Fica dispensada a leitura da ata da
sessão anterior, mas a declaro aprovada
conforme disponibilizada no site da Assembleia
Legislativa para conhecimento de todos os
deputados.
Informo a todos os presentes que esta
sessão é solene. Ela se dá em comemoração ao
Dia da Enfermagem. Ela é produto de um
requerimento de minha autoria, aprovado no
plenário desta Casa pela unanimidade dos
deputados que compõe este Colegiado.
Eu quero agradecer penhoradamente
aos vereadores que estão aqui, os
representantes da população por terem vindo
prestigiar a Enfermagem. Olhem bem que são
vereadores que vieram de longe: de Ibitirama,
Santa Maria de Jetibá, Itarana, o vice-prefeito de
São José do Calçado. Nós temos aqui vereadores
de Cariacica, vereadora de São José do Calçado,
enfim, são quatro vereadores de Santa Maria de
Jetibá. Tem também o vereador de Mimoso, de
Ponte de Itabapoana. Enfim, nós temos
vereadores das mais diversas localidades de
nosso estado que vêm a essa solenidade
exatamente por reconhecerem, para prestigiálos e para, junto com a Assembleia, agradecer
pelo trabalho grandioso que a Enfermagem vem
prestando, presta e continuará servindo a
sociedade.
Muito
obrigada,
colegas,
por
prestigiarem a Enfermagem e eu peço a vocês o
aplauso a esses colegas que vieram prestigiá-los.
(Palmas)

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Boa noite,
enfermagem! Que bom! Mesmo diante de tanto
trabalho, eu vejo a força da enfermagem no
retorno.
Esse vídeo foi um vídeo que eu fiz no
nosso dia histórico.

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) – Todos são convidados,
em atitude de respeito, para as execuções do
Hino Nacional e do Hino do Estado do Espírito
Santo.
(É executado o Hino Nacional e o
do Espírito Santo)
O SR. CERIMONIALISTA - (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra a

(É exibido o vídeo)
Meu aplauso a você, enfermagem!
(Palmas)
Meu aplauso para a gente! Eu, desde muito
cedo, escolhi que eu precisava militar na política
para ser um diferencial, um diferencial na
sociedade, buscando fazer um mandato útil.
Mas a minha formação é de enfermeira, com
muito orgulho. Eu sou formada pela
Universidade Federal do Espírito Santo, sou da
quarta turma de enfermagem.
Eu sou da época em que o professor
Jorge, que está aqui na Mesa conosco, estudava
lá. E a Ufes foi chamada para estar na Mesa vocês viram que nós temos uma Mesa muito
grande -,mas eu gostaria que todas as
faculdades de Enfermagem se sentissem
contempladas na representação do professor
Jorge, que foi chamado por a Ufes ser a pioneira
no Espírito Santo na implantação do curso de
Enfermagem.
Então, a todas as faculdades de
Enfermagem o meu abraço, o meu carinho, a
minha consideração e o meu respeito.
E também está aqui a representação
técnica da Enfermagem, que também é muito
importante nesse processo. Agora, nós ainda
temos os auxiliares de Enfermagem, que cada
vez vêm se qualificando. E a formação agora é
técnica, que é aquele que trabalha junto com
enfermeiros, com médicos, com fisiatras, com
fisioterapeutas, com toda a equipe para trazer
esse conforto, esse bem-estar e essa promoção
à saúde que esses profissionais de saúde fazem
em conjunto com a mais numerosa profissão na
saúde, que é a Enfermagem na sua totalidade.
Hoje é um dia, um dia de comemoração.
Nós tivemos a Semana da Enfermagem, ela
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começa dia 12 e encerra dia 20. Mas nós
antecipamos aqui na Assembleia, nós
começamos dia 9, e ela foi tão bem sucedida, a
primeira Semana da Enfermagem, ela foi tão
bem sucedida, Andressa, que nós estendemos
ela até amanhã.
Aqui estamos tendo vários serviços que
estão sendo prestados. Edson, meu querido
amigo de Aracruz, que está aqui com o nosso
colega - faltou o nome no momento - Emerson,
que mostra uma força, e a garra e a coragem do
povo de Aracruz, que também veio prestigiar,
como tem pessoas das mais diversas localidades
do nosso estado.
Mas este trabalho bonito que a gente está
apresentando aqui, no Pilotis, que é o Espaço
Cidadão da Assembleia, ele vem mostrar à
sociedade que a enfermagem está nos mais
diversos espaços. Ela afere a pressão? Sim. Ela
verifica os sinais vitais? Sim. Mas ela faz isso em
hospitais, ela faz isso nas unidades de saúde. Ela
trabalha o bem-estar, físico, psíquico e mental. É
uma das únicas profissões que vê o paciente
como um todo, não vê em pedaços. A
enfermagem não vê o ferimento, ela não vê o
corte, ela não vê o curativo, ela não vê apenas a
glicemia, ou as aplicações dos mais diversos
medicamentos, administração e aplicação dos
mais diversos medicamentos, ela vê o paciente
como um todo. Ela vê o paciente nas suas
necessidades e, por isso, o trabalho da
enfermagem é bem sucedido; por isso, tem que
ter amor nesse trabalho. Tem que ter amor!
Mas não basta apenas ter amor,
Andressa. Não basta apenas ter amor. Tem que
ter amor, mas com esse amor também tem que
ter, junto com ele, o reconhecimento da
sociedade, o reconhecimento das instituições
públicas, o reconhecimento da iniciativa
privada, o reconhecimento de que uma
profissão como essa - de amor, de dedicação, de
cuidar do paciente na sua integralidade, para
que ele recupere a sua saúde, o seu bem-estar,
e retome o seu status de saudável - precisa
também de uma boa remuneração.
Ela precisa também de um bom
ambiente de trabalho, de condições de trabalho,
ela precisa também de uma jornada adequada e
não extenuante, como as que a gente vem
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vendo. Ela precisa de repouso, ela precisa de
tranquilidade. Porque o profissional bem
remunerado, o profissional reconhecido, o
profissional que tem um ambiente bom de
trabalho, ele rende mais e é cada vez mais útil
ao bem maior que temos, que só Deus nos deu,
que é a vida. As mulheres geraram e trouxeram
seus filhos para o mundo, mas sem o papel
primordial de Deus para nos dar a possibilidade
da vida, não estaríamos aqui.
E quem é abençoado por Deus e
contribui de forma significativa para que essa
saúde seja restabelecida são os profissionais da
enfermagem. Por isso, merecem saúde também.
Eles merecem!
Nós, profissionais da enfermagem, e digo
nós porque sou enfermeira de formação, mas
não estou na linha de frente como vocês estão;
nem posso me considerar tanto como vocês,
porque vocês estão na linha de frente nos piores
momentos de nossas vidas, de nossa saúde, no
momento dificílimo - e ainda estamos nele - da
pandemia, que graças a Deus está mais
atenuada aqui no Espírito Santo e no nosso país,
mas ainda estamos nela, e graças a vocês foi
possível, hoje, muitos de nós estarmos aqui por toda uma condução no Estado - sem
máscaras, podendo, pela primeira vez,
comemorar, depois de dois anos, o Dia das
Mães, que a gente não comemorava. Não
podiam, muitos, ver suas mães um pouquinho
mais idosas, por conta da pandemia. Mas a
enfermagem estava lá.
E
perdemos
muitos
e
muitas
profissionais de enfermagem.
Hoje, Andressa, tive uma notícia triste.
Porque a gente que está aqui, nem todo dia
cutuca a rede social para saber dos amigos que
formaram com a gente. E aí meu filho me liga:
Mamãe, a senhora se lembra do doutor Libardi?
Eu ia fazer uma análise na minha cirurgia com
ele. Depois de mais de um ano e meio que ele
tinha feito, para ver como é que está. Aí, doutor
Libardi, mamãe, fui ver na rede social, um voto
de pesar. Doutor Libardi morreu. Um
urologista fantástico! Médicos e enfermeiros
que a gente perdeu para a covid. Libardi!
Estudei e sou contemporânea do doutor
Libardi. Que ele esteja nos ouvindo neste
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momento,
porque
era
um
médico
extraordinário.
E quantas enfermeiras? A Luzimar, uma
enfermeira fantástica, extraordinária, na linha
de frente, ajudando a construir os protocolos, e
que perdemos logo no início.
Eu mesma fiquei...
Quero aqui fazer o meu agradecimento a
toda equipe do Hospital Vila Velha,
especialmente a equipe da enfermagem, que
cuidou da minha saúde; ao doutor Carlos
Alberto, médico responsável; ao doutor
Alexandre; ao doutor Jorge; a tantos outros que
participaram desse processo; aos técnicos de
enfermagem que estiveram na minha cabeceira;
aos auxiliares de enfermagem; ao pessoal da
limpeza... Depois de onze dias numa UTI,
cheguei saturando setenta por cento, com
oitenta por cento de comprometimento
pulmonar, estou viva pela graça de Deus e pela
força e empenho da enfermagem.
Aplausos para a enfermagem do Hospital Vila
Velha e para toda enfermagem. Estou aqui! Sou
prova viva de que o cuidado, de que a formação
boa, que começa nas escolas técnicas e vem
para o curso superior, funciona. A gente sente lá
na ponta.
Eu, uma enfermeira, sendo cuidada pelos meus
colegas! E estou aqui viva para poder dar esse
testemunho e fazer esse agradecimento público
a todos e a todas que trabalharam nessa
pandemia. Portanto, minhas queridas e meus
queridos, nossa batalha continua; não encerra
nesta noite de homenagens.
Fizemos a semana, que se encerra
amanhã, que tem a aferição da pressão, dos
sinais vitais, de massa corporal, testes de Covid,
vacinação - sem necessidade de marcação - de
Covid 19, nas quatro doses - primeira, segunda,
terceira e quarta dose. Quem vier aqui, não
precisa marcar, são quatrocentas doses por dia.
Um trabalho em parceira com a prefeitura de
Vitória, para maiores de doze anos.
Tem aplicação da vacina Influenza!
Estamos com surto de gripe forte, que está
dando faringite, laringite. Então, venha,
também, tomar - acima de sessenta anos - a
vacina de Influenza. Tem testes com relação às
doenças sexualmente transmissíveis; tem
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orientações sobre doação de sangue; tem
cadastro para doadores de medula óssea; tem
orientações sobre casos de intoxicação por
picadas de animais peçonhentos - cobras,
aracnídeos, escorpião.
A pessoa que é do interior...
Lá em Vila Pavão, nunca vi dar tanto
escorpião de noite. Fui sentar em um vaso para
fazer
minhas
necessidades
biológicas,
conclusão: quase que o escorpião me pica.
Vocês já imaginaram? Quando eu sentei, fui
olhar... Olhei para o pé, para um lado, para o
outro, era escorpião puro. Então, você tem que
saber como lidar. Eles estão acostumados.
Então, já se livram do escorpião com facilidade.
Mas a gente que não está...
Você vai para o interior, o banheiro
infestado de escorpião. Não era no meio do
material da secagem do café, da palha do café...
Estava dentro do banheiro. E não tinha unzinho
não. Eu contei mais de quinze, para vocês terem
ideia. Tudo pequenininho. Tudo pequenininho.
Porque eles gostam da noite. Saem à noite.
Então, ensinando como você lidar no
caso de ser picado por um animal, por um
inseto, por um animal peçonhento dessa
natureza, que pode levar, dependendo da carga
de toxinas que este animal injeta na pessoa,
pode levar a pessoa a um choque anafilático,
pode levar a óbito. Então, isso é uma coisa
muito grave.
Também estamos fazendo essas
orientações para as mais diversas intoxicações,
mas também para picadas de animais
peçonhentos. Enfim, um trabalho grandioso
para a sociedade, aberto à população, a quem
quiser, Nivaldo, de Cariacica, que vier aqui e
quiser fazer uso desse serviço, tem até amanhã,
Rose, para poder receber esses serviços
gratuitamente, entre aspas, porque já está
pago nos impostos que pagamos diariamente
ao Estado brasileiro. Então, já está pago; não
vai ter que desembolsar mais por esse serviço
que a enfermagem está mostrando para a
sociedade, porque além de ao hospital, ela
presta à sociedade. Então, é a enfermagem,
junto com a fisioterapia, que está fazendo
esse trabalho, essas demonstrações e esse
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atendimento à sociedade, no pavimento térreo
da Assembleia Legislativa.
No mais, quero agora dizer a vocês que a
nossa luta continua! Foi votado o piso, mas o
piso está agarrado, não foi ainda para a sanção
do presidente da República. E precisa ir.
Olha, está chegando gente lá de Barra de
São Francisco. Estou vendo, ali, colega de Barra
de São Francisco chegando também. Tem de
tudo quanto é lugar, da Serra, daqui, tanto de
perto quanto de longe. Está lá o Luís, a família
dele. Obrigada pelas presenças.
Nós vimos que agora, Andressa, nossa
luta prossegue. Porque agora nós temos que
fazer com que esse projeto vá para sanção do
presidente da República e ele seja sancionado.
Porque ele ainda corre o risco de ser vetado.
Então, agora, é a nossa pressão. O presidente
não está conosco? Então, ele tem que estar com
a enfermagem, porque enfermagem cuida da
saúde. E todo mundo, inclusive ele, parou na
mão da saúde quando levou aquele golpe que
quase morreu. Aquele golpe lá foi... A saúde
ajudou e, com certeza, muita gente da
enfermagem. Muita gente da enfermagem.
Então, está na hora do retorno,
presidente! Do retorno, presidente da
República, de sancionar essa importante lei, que
é um passo. Nós merecemos muito mais. A
enfermagem merece um piso muito melhor.
Mas foi o possível, de uma luta de muitos anos,
de uma luta histórica da enfermagem. Nós não
podemos deixar ela passar, agora, pelos nossos
dedos.
O mais difícil foi passar no Senado, na
Câmara, porque o lobby dos planos de saúde,
dos grandes hospitais da iniciativa privada, é
muito grande. Não é de prefeito, não, viu,
gente? Não é lobby de prefeito, falando,
querendo culpar os prefeitos, os governadores.
Não é, não. É lobby da rede privada e dos planos
de saúde, Andressa, você sabe disso. Mas nós
vamos vencer, porque ou nos reconhecem, ou
fica difícil fazer saúde neste estado e neste país.
Então, é preciso esse reconhecimento, e
nós vamos, nesta Casa, estar lutando, desde o
início estamos lutando, e permanecer vigilantes,
atuantes e lutando para que essa importante lei
seja sancionada e possa, automaticamente, ser
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aplicada nos estados e nos municípios, na rede
pública e na rede privada, para melhorar um
pouco mais as condições salariais da
enfermagem, continuando a nossa briga pelas
trinta horas semanais, porque para nós é o justo
para um salário pequeno como esse.
É o que eu tenho para dizer, pedindo a
Deus que permaneça iluminando e protegendo
cada um e cada uma de vocês neste dia, e em
todos os dias de suas vidas.
Um beijo no coração, fiquem com Deus,
e que Ele permaneça nos protegendo. (Palmas)
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) – É convidada para fazer
uso da palavra a presidente do Coren, senhora
Andressa Barcellos de Oliveira. (Palmas)
A SR.ª ANDRESSA BARCELLOS DE
OLIVEIRA – Boa noite!
Eu me sinto honrada de estar mais uma
vez nesta Casa, homenageando colegas que
tiveram a mesma escolha que eu, cuidar de
seres humanos. E também me sinto muito
honrada de estar compondo uma Mesa junto
com a deputada Janete de Sá, que é a minha
madrinha; com uma colega, Valeska, que
quando eu trabalhava no Hospital das Clínicas,
eu fui preceptora dela, ela fez estágio de
Administração de Enfermagem num setor em
que eu atuava como enfermeira. E essa
disciplina era conduzida pelo professor Jorge,
que também foi meu professor quando eu fiz
estágio nesse mesmo setor. E a gente ainda tem
o Maurício, que é um enfermeiro lá de São José
do Calçado, que hoje é vereador, mas a gente
tem uma história de lutas e de muitas idas e
vindas a Brasília, em ônibus, não é, Maurício?
Pela luta das trinta horas, pela luta do piso
salarial. Então, um pouco da história, da minha
história de vida e da minha relação com a
Enfermagem, também está representada nesta
Mesa. (Palmas)
E aí, com essa saudação carinhosa aos
enfermeiros que fazem parte da minha vida, eu
também saúdo os demais representantes dos
municípios.
E eu gostaria de agradecer à deputada,
que é minha madrinha, por estar aqui, mais uma
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vez, abrindo as portas da Assembleia Legislativa.
E de poder estar aqui representando o Conselho
Regional de Enfermagem do Espírito Santo, e,
nesta posição, eu também tenho a honra de
representar os quase quarenta e sete mil
profissionais de Enfermagem do Espírito Santo.
E, desde 2010, eu venho a esta Casa
participar de sessões solenes de homenagem,
na Semana da Enfermagem, no Dia do
Enfermeiro, propostas pela deputada. Mas, este
ano, ela inovou, e eu fui surpreendida
positivamente com o desafio de a gente
organizar a 1.ª Semana de Enfermagem da
Assembleia Legislativa, que se destacou por
integrar o ensino, o serviço e a sociedade na
Casa do Povo, prestando serviços de interesse
social para o povo – como ela bem destacou
aqui, detalhadamente, o que está sendo
oferecido aqui, na Assembleia Legislativa.
Este é um momento importante, em que
se comemora a Semana da Enfermagem, e o
evento é uma excelente iniciativa para dar
visibilidade a essa profissão, que tem tamanha
relevância social. A enfermagem, maior
categoria profissional de saúde do Brasil, é o
principal eixo que conduz as políticas públicas
de saúde. É composta por seres humanos que se
dedicam diariamente aos cuidados e promoção
à vida das pessoas. São auxiliares, técnicos e
enfermeiros que atuam nos mais variados
serviços de assistência à saúde, ensino, pesquisa
e que, mesmo diante de tantas dificuldades,
seguem cumprindo com o papel social,
buscando valorização e condições de trabalho
dignas.
Todo profissional de enfermagem
enfrenta um sistema injusto, com a falta de
recursos, longas jornadas de trabalho e salários
aviltantes; tudo isso sem deixar de oferecer uma
assistência de qualidade aos pacientes.
Trabalhamos muitas vezes em um cenário de
guerra e sobrevivemos. A pandemia está aí para
provar isso!
E, fazendo um parêntese, quando a
deputada esteve internada, eu não sei se ela se
lembra, mas eu passei uma tarde lá, com ela, na
UTI, segurando... Trocando energias! E aí a
pandemia é a prova disso, especificamente para
os profissionais. Acho que todo mundo sofreu, o
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mundo sofreu, e nós acompanhamos isso. Mas
os profissionais de enfermagem que estavam na
linha de frente viveram cenas de guerra de
verdade. A gente tinha que superar o nosso
medo e colocar a nossa vida a serviço da vida –
e, em muitas situações, sem máscara, sem saber
o que a gente estava enfrentando, mas nós
permanecemos lá.
Infelizmente, perdemos colegas. Na
última semana, no dia 04 de maio, o Projeto de
Lei n.º 2.564/2020, que estabelece o piso
salarial para a enfermagem, foi aprovado pela
Câmara dos Deputados e é fundamental para
mudar a realidade da categoria e garantir um
salário digno. Agora, o desafio é conseguir a
fonte de recursos para viabilizar e garantir que
esse piso entre de fato na vida e no
contracheque dos mais de dois milhões de
profissionais de saúde do país. E que vá para a
sanção do presidente. E será, aí sim, uma
grande vitória da nossa categoria!
Não posso deixar de citar os
compromissos sociais e políticos que marcam o
trabalho da enfermagem, em especial, pela
consolidação do SUS. E o trabalho que vem
sendo realizado aqui, na Assembleia Legislativa,
esta semana, em relação à Semana da
Enfermagem, todos são programas do
Ministério da Saúde. O SUS é o principal sistema
de saúde, fornecendo a maior parte da
cobertura de cuidados de saúde para a
população, e também é o principal contexto de
atuação da nossa profissão.
É preciso reconhecer a relevância da
Enfermagem no enfrentamento de desafios
ligados à atenção integral, segura e de
qualidade, além de defender ações para o
fortalecimento, aperfeiçoamento e discussão do
financiamento do pacto federativo do SUS.
O profissional de enfermagem exerce
suas atividades com respeito e competência,
salvando vidas e cuidando da saúde da
população sem discriminação de qualquer
natureza.
Muito obrigada! Viva o SUS! Viva a enfermagem
capixaba e viva a enfermagem brasileira!
O SR. CERIMONIALISTA - (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) - É convidado a fazer uso
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da palavra o diretor da Politec, Ramon Borba
Souza.
O SR. RAMON BORBA SOUZA - Boa
noite a todos os presentes! Eu me sinto muito
honrado por estar aqui, primeiramente,
representando a minha instituição, que já
formou tantos técnicos, em vinte anos de
estrada. A Politec completa, este ano, vinte
anos. E parabenizar também todas as outras
escolas, que têm feito um excelente trabalho na
formação técnica.
Vocês são a mão de obra mais
importante da saúde. A enfermagem é a mão de
obra mais importante da saúde. Eu costumo
falar no primeiro dia de aula que ninguém
procura o serviço de saúde se está passando
bem. Todo mundo procura uma mão amiga.
Todo mundo procura um afago.
Então, vocês têm feito um excelente trabalho e
merecem essa valorização, agora, com a
aprovação do piso salarial, por que vocês brigam
há tantos anos. Vamos agora rumo às trinta
horas semanais, também, que é uma luta já de
muitos anos. Mas uma vitória de cada vez.
Parabéns, em nome da Politec e das escolas
técnicas, aos técnicos de Enfermagem, pelo
trabalho bem-feito; parabéns aos enfermeiros
também, às faculdades.
Muito obrigado pela palavra. É muito bom estar
aqui. É um orgulho muito grande. Obrigado!
O SR. CERIMONIALISTA - (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) - Para falar, em nome de
todos os vereadores da Mesa, é convidado a
fazer uso da palavra o vereador, e também
enfermeiro, de São José do Calçado, Maurício de
Almeida Aguiar.
O SR. MAURÍCIO DE ALMEIDA AGUIAR Boa noite a todos! Cumprimento a Mesa,
deputada Janete; a presidente do Coren,
Andressa; a presidente do Sindicato, o
Sindienfermeiros, Valeska; o vice-prefeito de
Bom Jesus do Norte, Marcão; o vereador Fuzil; o
vereador de Mimoso do Sul, o meu amigo
Wellison; a vereadora Janaina, de São José do
Calçado, que está aqui também; Jonas, de Santa
Maria; Juquinha, de Cariacica; Luciano, de Santa
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Maria; Clóvis Braun, de Santa Maria. Acabou,
né? (Pausa)
A todos os profissionais que estão aqui
em formação, da faculdade, do ensino técnico,
parabéns por começarem, na faculdade, a se
politizar dentro da categoria de enfermagem.
Aprovar o piso nacional é uma luta
dessa categoria. Aprovar as trinta horas
semanais de trabalho é uma luta de décadas, há
mais de cinquenta anos, no Congresso Nacional.
O piso é mais recente, mas foi com muita luta,
muita garra que conseguimos estradas,
quilômetros por quilômetros, idas e vindas a
Brasília, idas e vindas a São Paulo, ao Rio, em
caravanas, para poder mobilizar a enfermagem,
que era necessário aprovar o piso nacional.
Mas eu gostaria de dizer para a
enfermagem do Espírito Santo que aprovar o
piso nacional e ser sancionado pelo presidente
da República não bastam.
A enfermagem precisa se politizar, para
começar a cobrar melhores condições de
trabalho dentro do seu local de trabalho. A
enfermagem precisa fazer valer a lei que foi
aprovada e sancionada pelo presidente da
República; assim o será! Porque, hoje, os lobbies
da iniciativa privada remuneram a enfermagem
independentemente do piso, se for aprovado.
Continuarão sujeitando a enfermagem à miséria
de salário, sem condições de trabalho, sem
valorização de contrato de trabalho, carteira
assinada, e por aí vai. E a enfermagem muitas
vezes se sujeitará, para ter um ganho mínimo
nessas condições de trabalho.
Se a enfermagem não se politizar; se a
enfermagem não buscar entendimento, não se
autovalorizar, nós continuaremos com o piso
sancionado e permaneceremos nas péssimas
condições de trabalho e remuneração neste
país.
A enfermagem precisa se politizar dentro
da escola. O ensino técnico precisa começar a
fazer da enfermagem uma categoria não só de
mão de obra de cuidados, mas de políticas
também: de inserir políticas públicas, de
inserir políticos, também, dentro das
universidades, dentro das escolas técnicas;
promover pessoas que tenham capacidade de
buscar e valorizar, através de políticas públicas,
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de trazer leis que vão favorecer a enfermagem
neste país.
Eu gostaria de, mais uma vez,
agradecer: muito obrigado a todos.

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) – É convidada a fazer
uso da palavra a presidente do Sindicato de
Enfermagem, enfermeira Valeska.
A SR.ª VALESKA FERNANDES MORAIS
DE SOUZA - Mais uma vez, boa noite a todos e
a todas.
Queria agradecer o convite da nossa entidade
e cumprimentar a Mesa: a Andressa,
presidente do nosso conselho e minha amiga,
preceptora, colega de trabalho; a deputada
Janete; o meu professor Jorge; e todos os
vereadores, que são nossos parceiros, junto ao
executivo das prefeituras. E assim eu vejo vocês.
E queria cumprimentar todos que estão
aqui: todos os enfermeiros, técnicos, auxiliares,
alunos, e dizer a vocês que, no dia 4... A gente
não pode deixar de falar sobre o dia 4, porque
não começou só no dia 4, começou há um ano,
mais ou menos no mês de abril de 2021, quando
as mobilizações nas redes sociais se iniciaram.
Várias idas a Brasília, vários atos públicos. E a
enfermagem venceu no dia 4, não somente
porque o piso foi aprovado, porque nós nos
unimos. E isso é importantíssimo, mais
importante até do que o piso em si. Porque o
piso é direito, é dignidade, é justo e é muito
bem-vindo. E, inclusive, já tem vindo atrasado,
porque essa é uma luta de mais de vinte anos.
Mas porque nós vencemos a nós mesmos, nós
nos mobilizamos, saímos da nossa zona de
conforto e nos mobilizamos, nos empoderamos,
empoderamos o colega.
E o apelo que eu deixo aqui é que a
gente traga o dia 4 para a nossa vida cotidiana,
para o nosso local de trabalho, para que nos
amemos mais, que amemos mais o nosso colega
de trabalho, nos empoderemos, e que
possamos empoderar o nosso colega também.
Respeitá-lo; nos unir mesmo.
Que, com essa mobilização, que juntou
direita e esquerda – e isso, no Brasil, não é uma
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coisa fácil –, em prol de um de um único bem, o
nosso bem, nós possamos estar unidos, sempre.
E que continuemos unidos!
O piso, ainda precisa aumentar a
segurança jurídica dele, porque – né, colega,
companheira Andressa? – a aprovação, a sanção
é o primeiro passo. Depois, vem o nosso
trabalho, enquanto entidade trabalhista e
conselho, de fazer esse piso vir para o
contracheque de vocês, porque nós sabemos
que nós ainda teremos resistências do setor
privado, enfim, de outros setores, de outros
entes também.
Mas a luta continua! E nós vamos
precisar muito que continuemos unidos e
mobilizados nas redes sociais, nos atos dos
próximos atos, dentro do nosso local de
trabalho, cobrando aquilo que é direito nosso e
é digno, porque o nosso trabalho é com amor.
Mas nós também precisamos ser amados, com
dignidade do nosso trabalho, com dignidade do
nosso salário.
E eu queria dedicar a noite, de hoje.
Parabenizar a Semana da Enfermagem com
atividades. Eu morro de medo de escorpião, só
para deixar aqui. E as atividades da semana são
muito bem-vindas, né? Não só para nós, como
para a sociedade também.
E eu queria dedicar a noite de hoje ao
nosso colega, irmão Carlos Eduardo da Silva
Teixeira, que nos deixou no final de semana,
enfermeiro, muito precocemente. Está nos
braços do Pai. E dizer que ele foi um excelente
profissional, excelente colega de trabalho, ele é
um exemplo para todos nós, excelente filho,
excelente irmão. E em nome da sociedade
enfermagem capixaba, se me permitir,
deputada, eu dedico a noite de hoje à vida dele,
ao profissional que ele foi.
Boa noite a todos!
E obrigada!

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) - Momento especial
desta sessão solene, a partir de agora a senhora
deputada Janete de Sá fará a entrega da
Comenda do Mérito Legislativo Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo.
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A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Você vai informar quem foi a Laurinda?
(Pausa)
Porque nós temos dois momentos, aqui. Nós
temos a comenda, que é destinada aos
enfermeiros e enfermeiras, e o diploma de
honra ao mérito, destinado aos técnicos e aos
auxiliares. Isso são prerrogativas da legislação,
por isso que teve que ser feito dessa maneira.
Mas todos têm o igual valor, igual honraria,
igual homenagem dentro desta Casa, e foram
todos aprovados em Plenário.
Eu acredito que deva ter o histórico.
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) - Sim, perfeito.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Eu gostaria que o senhor fizesse. Antes,
porém eu quero agradecer aos alunos da
Faesa que estão aí. Nosso aplauso para os
alunos da Faesa. (Palmas) Serão nossos
próximos profissionais de Enfermagem. Muito
obrigada pela presença! Que vocês tenham uma
formação muito boa. Nós estamos precisando
de bons profissionais. Eu acredito na Faesa, eu
acredito em vocês.
Eu quero agradecer também à equipe da
Politec, que esteve aqui; ao Humboldt; à Eteses,
que são as escolas de formação técnica. Teve
outra escola, eu vou me lembrar, ainda, do
nome dela. Sei que eram quatro que estavam
auxiliando nos trabalhos que estão sendo
prestados à sociedade. Nós vamos falar até o
final.
Assim, também, quero agradecer à
Universidade Federal do Espírito Santo que está
nos ajudando nesse trabalho, na Semana da
Enfermagem, à Prefeitura de Vitória; ao
Hemoes; e tem também o Toxcen, que agora
tem outro nome, é CIATox, que é o antigo
Toxcen; ao Crefito; ao Coren, o Conselho
Regional de Enfermagem. E me lembrem que
tem mais uma escola de Enfermagem, que me
faltou, aqui, a memória. Nós temos que lembrar
de todos que estão contribuindo. Lusíadas não
veio, mas a gente espera que venha na próxima,
né? Não veio.
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Quero agradecer a todas as escolas
técnicas e às faculdades de formação de
Enfermagem.
Vamos para o histórico da professora
Laurinda. Depois, para o de honra ao mérito.
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) - Perfeito. Obrigado,
deputada!
Criada por meio da Resolução n.º 4.674, de 26
de abril de 2017, a Comenda do Mérito
Legislativo Laurinda Sebastiana do Espírito
Santo é concedida aos enfermeiros e
enfermeiras que tenham prestado relevantes
serviços para a sociedade espírito-santense na
área de saúde.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Este ano nós fizemos de maneira
diferente. Nos outros anos, a gente passou para
os conselhos e para as escolas técnicas fazerem
essas indicações e as faculdades. Mas, neste
ano, nós pedimos aos representantes do povo,
aos vereadores, às lideranças na área de saúde
nos municípios que fizessem essas indicações
porque esses representantes da população, que
foram votados legitimamente, eles estão lá, eles
sabem com clareza, essas lideranças que estão
nos
municípios
com
clareza
aqueles
profissionais que realmente têm esse trabalho,
são merecedores dessa homenagem.
Nós sabemos que a Enfermagem toda é
merecedora. Se eu pudesse, ia com um diploma
de honra ao mérito e entregava - e se tiver
condição ainda até o final do ano de fazer isso a cada profissional da Enfermagem, no seu local
de trabalho, que atuou nessa pandemia. É o
mínimo! Mas nós tínhamos que fazer uma
representação aqui neste ano de trinta
profissionais para comenda e de trinta
profissionais para o diploma de honra ao mérito.
E foram escolhidos por esses representantes da
população, porque eles estão lá no município e
eles sabem e reconhecem aqueles que neste
momento são merecedores dessa honraria e
que depois, nos outros anos, estarão indicando
outros também que vão merecendo, até que a
gente possa estar homenageando todos
conforme nós achamos justo e de merecimento.
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Então, nós vamos dar início. Eu vou pedir
à Andressa, que é presidente do Coren, que por
gentileza se dirija comigo para a parte que nós
vamos entregar as homenagens, e na segunda
parte vai descer comigo a Andressa e o
representante de uma das escolas técnicas que
está aqui conosco. Se tivermos mais
representantes das escolas técnicas, eu gostaria
que se juntassem a gente para poder entregar.
Tendo representantes de faculdades de
Enfermagem, também se sintam à vontade para
junto conosco fazer a entrega, e que estão aqui
imbuídos da representação desta faculdade,
podem estar conosco fazendo essa entrega que
iniciaremos a partir desse momento.
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) – Perfeito!
Obrigado, deputada. E lembrando também, e
reforçando aos familiares presentes que podem
participar deste momento das fotos.
Pedimos ao vereador que indicou que
participe do momento das fotos.
E para receber a primeira homenagem,
convidamos Alexandre Luís da Rocha, indicado
pelo ex-vereador Geovani Bidim, de Piúma.
(Pausa)
Curso de graduação em Enfermagem no
Centro Universitário de Volta Redonda. Atua no
hospital Nossa Senhora da Conceição, em
Piúma.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Carla Novaes Rodrigues. Indicação do
vereador Robô, de Mimoso do Sul.(Pausa)
Bacharelado em Enfermagem. Pósgraduação em Enfermagem do Trabalho e
Gestão em Serviços de Saúde com Ênfase em
Programas de Saúde da Família e Uti-Neonatal.
Atenção Primária em Saúde, cursando pelo
Governo do Estado do Espírito Santo.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Joice de Paula Del Esposte, indicação do
vereador Robô, de Mimoso do Sul. (Pausa)

Graduada em Enfermagem. Possui
especialização em Enfermagem do Trabalho, em
Gestão em Programa Saúde da Família, em UTI
Neonatal, Pediátrica e Adulto e em Manejo
Clínico em Programa Saúde da Família. Mestre
em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local.
Tem experiência em atenção primária à saúde,
onde atua como enfermeira pela Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Juliana Bittler Siqueira, professora da
Escola Técnica de Enfermagem, Cachoeiro
Unimed Sul Capixaba, setor maternidade.
(Pausa)
Bacharel
em
Enfermagem,
pósgraduação em Enfermagem do Trabalho,
especialização em Saúde da Família e
Comunidade. Pós-graduação em Urgência e
Emergência. Especialização em Epidemiologia,
em Enfermagem em Atenção ao Câncer e em
Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Márcia Matheus, representada pelo esposo,
Geraldo Nogueira. (Pausa)
Graduação em Enfermagem. É professora de
Anatomia, Fisiologia Humana e Farmacologia.
Ela não pôde estar presente porque está dando
aula.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Próxima homenageada, Maria Luciana
dos Santos Cabral, indicação de Andressa,
Coren. (Pausa)
Prestou vestibular na Cesgranrio. Fez
Habilitação em Saúde. Ainda é atuante no
Programa de Controle da Hanseníase, que está
localizado na Unidade de Cuidados Específicos e
Saúde Bucal Básica, em Vila Velha.
(Procede-se
comenda)

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340036003400370034003A00540052004100, Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

à

entrega

da

76 - Diário do Poder Legislativo

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2022

Mary Hellen Junger Costa Queiroz,
indicação do vereador Fuzil, de Ibitirama.
(Pausa)
Bacharel em Enfermagem. Pós-graduada
em Saúde Pública com Ênfase em Saúde da
Família. Atua na Prefeitura Municipal de
Ibitirama como coordenadora da Estratégia e
Saúde da Família. Principais atividades:
coordenação, supervisão, gerenciamento da
equipe de saúde, desenvolvimento de projetos e
capacitação da equipe para melhor atendimento
às comunidades.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Mônica Rocha Teixeira, de Cariacica.
(Pausa)
Bacharel em Enfermagem. Licenciada em
Ciências Biológicas. Pós-graduação em Saúde
Coletiva e Saúde Mental. Atualmente, trabalha
como enfermeira na Prefeitura Municipal de
Cariacica, na Unidade de Saúde de Bela Aurora.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Thâmara Kelley Gomes, de Itaguaçu.
(Pausa)
Bacharel em Enfermagem e pósgraduada em Enfermagem do Trabalho. Curso
de
Aperfeiçoamento
em
Classificação
Internacional de Risco pelo Protocolo de
Manchester, grupo brasileiro de Classificação de
Risco em Vitória, Espírito Santo. Programa
Especial de Formação Pedagógica de Docentes.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Braz Simão Baldotto Filho, indicado pelo
vereador Braizinho, de Itarana. (Pausa)
Graduação
em
Enfermagem,
especializado em Unidade de Terapia Intensiva,
socorrista profissional, especialização em
Enfermagem do Trabalho, ainda em andamento.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Maurício de Almeida Aguiar, vereador de
São José do Calçado, indicação da deputada
Janete de Sá. (Pausa)
Atuou como técnico de enfermagem e
enfermeiro. Possui experiência na área de
enfermagem com ênfase em enfermagem
domiciliar e atendimento de urgência e
emergência em unidade móvel avançada,
também em unidade de terapia intensiva geral
com suporte avançado de vida em cardiologia
pela American Heart Association.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Priscila Gonçalves Ramalho Batista.
(Pausa)
Superior em Enfermagem, graduada em
Ciências da Saúde, capacitação em emergências
e socorrista profissional. Pós-graduação em
Ciências Biológicas, Classificação de Risco em
Urgência e Emergência. Complementação
biológica em Ciências Biológicas. Atualmente
trabalha no Hospital e Maternidade Praia da
Costa.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Cristiane Dias Moura, Hospital Inácio dos
Santos, Sooretama. (Pausa)
Formada pela Faculdade Pitágoras, em
2018. Pós-graduada em Saúde Coletiva com
ênfase em Saúde da Família. Enfermeira atuante
no combate à covid.
Indicação da vereadora Jaqueline.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Larissa
Soares
Dell'Antonio,
representando a Sesa. (Pausa)
Doutora e mestra em Saúde Coletiva.
Especialista em Gestão Pública. Especialista em
Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família.
Especialista em Vigilância Sanitária. Bacharel em
Enfermagem
e
Obstetrícia.
Enfermeira
estatutária da Secretaria Estadual de Saúde do
Estado do Espírito Santo, Sesa, lotada na
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Vigilância Epidemiológica, onde atua como
coordenadora estadual dos Registros de Câncer
de Base Populacional.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da
(Procede-se
comenda)

Professor José Carlos Abreu de Carvalho,
representando a UVV. (Pausa)
Possui graduação em Enfermagem.
Atualmente é professor de Teoria e supervisor
de estágio da UVV. Tem experiência na área de
Enfermagem com ênfase em Prevenção e
Controle de Infecção Hospitalar, tendo
concluído especialização neste tema.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Anelisa de Oliveira Morais. (Pausa)
Enfermeira da Prefeitura Municipal de
Vitória. Graduada em Enfermagem. Especialista
em Gestão e Controle de Infecção Hospitalar,
com titulação pela Faculdade Brasileira de
Recursos Humanos, em São Paulo. Pós-graduada
em Atenção Primária à Saúde. Possui curso de
Aperfeiçoamento em Qualidade, Segurança e
Cuidado ao Paciente.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Rodrigo Leite Locatelli. (Pausa)
Possui graduação em Enfermagem,
mestrado em Saúde Coletiva, pós-graduação em
Saúde Mental e Enfermagem do Trabalho – em
curso –, preceptor do curso de Enfermagem na
Faesa, enfermeiro assistencial pela Clínica de
Reabilitação com Arte Espaço Viver. Possui
experiência nas áreas de Docência em
Enfermagem, Saúde Coletiva, Epidemiologia e
Saúde do Adulto.
(Procede-se
comenda)

Instrutora do curso de Técnico em
Enfermagem, Estética e Radiologia, bacharelada
em Enfermagem, curso de Atenção Integral à
Saúde das Mulheres, pós-graduação em Tutoria.

à

entrega

da

Waleska Tatiana Nascimento Sant’Anna,
representando a escola Eteses. (Pausa)

à

entrega

da

Gleice Kely Moreno Vieira de Moraes,
indicada pela vereadora Emiliana, de Ibatiba.
(Pausa)
Bacharel em Enfermagem, especialista
em Atenção Primária à Saúde, Gestão em Saúde
e Epidemiologia, em Saúde da Família e Saúde
do Idoso. Iniciou sua trajetória como enfermeira
da Estratégia Saúde da Família no ano de 2009,
no município de Ibatiba, no Espírito Santo.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Jefferson Piol Locateli, indicação de
Toninho, de Ibiraçu. (Pausa)
Bacharel em Enfermagem, pós-graduado
em Atenção Primária à Saúde, em Gestão de
Políticas Públicas na Saúde e em Urgência e
Emergência em Enfermagem.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Claudia Antunes, da Sesa. (Pausa)
Bacharel
em
Enfermagem.
Pósgraduação: Enfermeira Obstetra em Urgência e
Emergência. Classificadora e auditora: Sistema
Manchester de Classificação de Risco.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Karina Márcia Oliveira Pimentel, indicada da
vereadora Janaína, de São José do Calçado.
Todos os homenageados são indicados pela
deputada Janete de Sá. (Pausa)
Optou por fazer política pública na área
de saúde. Iniciou sua carreira na saúde como
técnica de enfermagem. Logo se formou em
Enfermagem e pós-graduou-se em UTI. Hoje,
funcionária do Hospital São José, em São José
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do Calçado. Prestou serviço à Casa de Saúde
Aurora Avelino. Atualmente presta serviço ao
Hospital São José.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Professora Eliana de Paula Santos,
representando a Escola Politec. (Pausa)
Formada na Faesa no ano de 2006. Pósgraduada em Gestão da Saúde da Família em
2008.
Atualmente
é
professora
de
Instrumentação Cirúrgica na Escola Politec.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Livian Maria Couto de Carvalho,
indicação do prefeito Toninho, de Bom Jesus do
Norte. (Pausa)
Formada no ano de 2006. Atua pelo
município de Bom Jesus do Norte, na
coordenação das APSs, Atenção Primária à
Saúde, e como representante técnica do
município no estado. Trabalha também em
Campos dos Goytacazes como enfermeira
reguladora no Núcleo Interno de Regulação do
município.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Jozimar Braga Moreira, indicação do
prefeito Fabrício, de Apiacá. (Pausa)
Natural de Bom Jesus do Itabapoana.
Formado pela Faculdade Metropolitana São
Carlos. Bacharel em Enfermagem. Atualmente
está na Unidade Básica de Saúde de Apiacá.
(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Jessica Alves Scarpi Belizário, indicação
da vereadora Luzinete, de Santa Leopoldina.
(Pausa)
Formada em Enfermagem e Obstetrícia
pela Ufes. Trabalhando há dez anos como
enfermeira da Estratégia Saúde da Família, no
município de Santa Leopoldina. Pós-graduação
em Saúde da Família.

(Procede-se
comenda)

à

entrega

da

Aproveitamos este momento para
registrar a presença da senhora Poliana. Esta
está representando dois vereadores de
Sooretama: João Paulo e Igor do Salão. E
também a vereadora Jaqueline.
Neste instante, a senhora deputada
Janete de Sá fará a entrega de certificados aos
técnicos de enfermagem. (Pausa)
Repetindo: registramos a presença da
senhora Poliana. Esta está representando dois
vereadores de Sooretama: João Paulo e Igor do
Salão. E também a vereadora Jaqueline.
Retornando aqui à fase das homenagens, neste
instante, convidamos Claudete Moreira da
Costa, indicada pelo vereador Juquinha. (Pausa)
Cursou Técnico de Enfermagem,
Primeiros Socorros, Urgência e Emergência. Já
atuou no Hospital Evangélico de Vila Velha e
Prefeitura Municipal de Cariacica.
(Procede-se
certificado)

à

entrega

do

Próxima homenageada, Ingrid do Carmo
Oliveira. (Pausa)
Técnica em Enfermagem pela Escola
Eteses. Curso de APH – Primeira Resposta, e
Socorrista.
Atualmente
é
técnica
de
enfermagem no Hospital Estadual Dr. Jayme
Santos Neves, Setor de Urgência e Emergência.
Indicada pela liderança Luiz.
(Procede-se
certificado)

à

entrega

do

Próxima homenageada, Ivana Espíndola
Gonçalves, indicação do vereador Clóvis, de
Santa Maria. (Pausa)
Atua como técnica de enfermagem há
vinte e três anos, sendo nove anos na Unidade
de Saúde da Família de São João do Garrafão e
há catorze anos na Unidade de Saúde da Família
Dório Gonçalves em Garrafão, Rio Lamego.
(Procede-se
certificado)
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Vitor Boamorte Silva. Indicação de
Edson, de Aracruz. (Pausa)
Técnico em Enfermagem e cursando
ensino superior no município de em Aracruz.
(Procede-se
certificado)

à

entrega

do

Zilma da Silva Pereira. Indicação do
sargento Quinidio, de Barra de São Francisco.
(Pausa)
Técnico de Enfermagem e socorrista
profissional. Possui curso de Introdução ao
Atendimento Pré-Hospitalar e Suporte Básico de
Vida de Aspectos Relacionados a Doenças em
Crianças e de Saúde Mental e Dependência
Química.
(Procede-se
certificado)

à

entrega

do

Josselia de Jesus Ferreira. (Pausa)
Técnico de enfermagem há catorze anos.
Começou a trabalhar na área da saúde na
empresa
Saúde
Assistência
Médica
Internacional Ltda. Em 2014, começou a
trabalhar no Hospital Dr. Jayme Santos Neves.
(Procede-se
certificado)

à

entrega

do

Silvia Arruda, representada por seu
irmão Cristiano. Indicação do vereador João
Paulo. (Pausa)
Técnica de Enfermagem. Esbanja orgulho
pela profissão. Nasceu com um dom de deus
para cuidar de vidas. Sempre com um sorriso ela
dá o melhor a cada plantão. Hoje trabalha no PA
da cidade de Sooretama e atua como socorrista
do Samu, onde é muito querida e está
trabalhando neste exato momento.
(Procede-se
certificado)

à

entrega

do

Danúbia Cristina Botelho. Indicação
vereador Valdemiro Jonas, de Santa Maria.
(Pausa)
Técnica em Enfermagem, pós-graduada
em Pedagogia e Língua Portuguesa. Está

cursando o 1.º período de Serviço Social,
atuando como técnica em Enfermagem na
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá.
(Procede-se
certificado)

à

entrega

do

Florisbela Zager Stein. Indicação vereador
Teodoro Hammer, de Santa Maria de Jetibá.
(Pausa)
Natural do Município de Itaguaçu,
trabalhou por dez anos no setor hospitalar na
higienização. Atualmente trabalha como
enfermeira técnica no Hospital Concórdia.
(Procede-se
certificado)

à

entrega

do

Lidiane
Merlo
Hungaro
Esteves.
Indicação do vereador Juquinha, de Cariacica.
(Pausa)
Tem curso técnico em Enfermagem,
instrutora de primeiros socorros, monitora de
APH. Tem experiência no Hospital Estadual de
Urgência e Emergência, pronto socorro e
classificação de risco. Atua como enfermeira até
a presente data.
Lidiane é enfermeira e vai receber,
também, sua comenda na Câmara Municipal de
Cariacica.
Próximo homenageado, Edson da Silva,
indicado pelo vereador João Paulo, de
Sooretama. (Pausa)
(Procede-se
certificado)

à

entrega

do

Simone Hertz. Indicada pelo vereador Luciano,
de Santa Maria de Jetibá. (Pausa)
(Procede-se
certificado)

à

entrega

do

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) – Parabéns. Segunda
carteira assinada no Hospital Concórdia, de
Santa Maria de Jetibá. Essa é a nossa
homenageada, a Simone Rets, braço de direita
de doutor Lourival.
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Deputada, encerramos a fase das
homenagens.
Peço que vocês retornem aos seus locais.
Neste momento, falarão, em nome dos
homenageados, dois professores. O primeiro
será o José Carlos Carvalho, da UVV, e, logo
após ele, o Rodrigo Leite Locatelli.
Por favor, José Carlos Carvalho.
O SR. JOSÉ CARLOS CARVALHO –
Senhora deputada Janete de Sá; senhora
presidente
do
Conselho
Regional
de
Enfermagem do Espírito Santo, enfermeira
Andressa; senhora presidente do Sindicato dos
Enfermeiros do Espírito Santo, senhora Valeska;
e senhor representante da Universidade Federal
do Espírito Santo, meu amigo pessoal, professor
Jorge.
Queria agradecer imensamente, em
nome dos homenageados, por essa importante
homenagem, em particular por receber o nome
de uma colega enfermeira. Nada mais justo.
Queria relembrar e registrar que a
enfermagem se resume, na essência,
basicamente, em uma palavra: o cuidar. E esse
cuidar que, na verdade, se traduz numa arte,
numa ciência, normalmente surge em
momentos em que a população mais precisa. A
exemplo de Florence, na guerra da Crimeia; a
exemplo de Anna Nery, na guerra do Paraguai;
e, agora, quando todos nós profissionais de
enfermagem fomos chamados por uma questão
mundial, que é a pandemia. Estivemos
presentes e sempre continuaremos presentes
na vida da sociedade brasileira.
Então, em meu nome e em nome dos
homenageados,
agradeço
demais
esse
reconhecimento.
Muito obrigado!
Deus nos abençoe! Saúde e paz.
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) – O microfone da
deputada, por favor.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Não. Está desligado.
Gostaria de saber se a enfermeira
Lidiane ainda está por aqui.
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Nelzely, por gentileza. Enfermeira
Lidiane. Verifique onde que ela está.
Vereador Juquinha. Toda hora eu o chamo de
Juarez, mas o nome dele não é Juarez. Mas o
apelido é Juquinha, e remete ao Juarez. Então,
vereador Juquinha, dá uma ligadinha para ela,
por gentileza. E verifique se localiza, porque
identificamos a falha e já corrigimos; e nós
vamos entregar a comenda à enfermeira
Lidiane.
Por gentileza, prossegue.
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) – Perfeito.
O próximo professor fazer o uso da
palavra, em nome dos homenageados, é o
professor Rodrigo Leite Locatelli.
O SR. RODRIGO LEITE LOCATELLI – Boa
noite a todos! Boa noite deputada! Boa noite
Andressa, na qual saúdo toda a Mesa.
É uma honra, realmente, estarmos aqui
hoje, frente a tantos colegas da equipe de
enfermagem, colegas enfermeiros, colegas
técnicos, alunos também aqui presentes, de
outras instituições de ensino.
Gostaria de dizer o quão é importante, o quão
emocionado estou aqui hoje em receber essa
homenagem. E gostaria de estender a todos os
outros colegas, aos presentes e àqueles outros
que vão ver essa homenagem posteriormente.
Por tantos momentos que já passamos e ainda
buscamos, por tanto reconhecimento, por
tantas lutas, por tantas vezes que fomos
reconhecidos, mas não reconhecidos da forma
como gostaríamos realmente de ser. E dizer que
a nossa função, enquanto profissionais da
enfermagem, é além do cuidado, é além do
simplesmente, da arte, é uma ciência que se
reforça, que busca a cada dia esse
conhecimento através das bases científicas,
através do cuidado, também, e visa, cada vez
mais, se aproximar da ciência e não ficar
somente nos aplausos; não queremos ficar
somente nesta forma de homenagem e, sim,
buscar o reconhecimento enquanto categoria,
enquanto profissionais que somos e que buscam
conhecimento, a cada dia, e que lutam pelos
seus ideais.
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Então, agradeço a homenagem e quero
estendê-la a todos os colegas que, aqui, hoje,
também, não estão, mas que, certamente, pelas
nossas mãos, também vão ser homenageadas.
Uma boa-noite a todos!
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITORIA) – Perfeito.
Neste momento, fará uso da palavra, em nome
das enfermeiras, a senhora Larissa Soares
Dell’Antonio. Surpresa.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Temos um limite, que a gente
preconizou, de encerrar nossa solenidade:
09h30min.
Vou pedir, também, ao cerimonialista,
que dê a palavra a uma representante da
Prefeitura de Vitória, que esteve aqui conosco,
também, e foi escolhida, a Anelise, para poder –
ela também é do Coren – dar uma palavrinha.
A SR.ª LARISSA SOARES DELL’ANTONIO
– Boa noite a todos e todas. Boa noite,
deputada, meus colegas de profissão e
representantes da Mesa, obrigado pelo carinho.
Já sei que tem sua mão aqui, Andressa, não é?
Gostaria de agradecer a oportunidade de
falar para todos os meus colegas e familiares
que também participaram conosco, dividiram
esse fardo durante esse período difícil que
vivemos e ainda estamos vivendo.
Mas, como o meu colega, Rodrigo,
colega ali de jornada, ali de sala de situação de
enfrentamento à covid, falou, não podemos
deixar de frisar aqui que precisamos, sim, do
nosso reconhecimento profissional nas diversas
frentes que a enfermagem está representada,
para além do hospital, que é o que a gente
acaba vendo mais, mas nas unidades de saúde,
na gestão, onde hoje atuo, na vigilância...
Então, meus parabéns a todos que aqui estão.
Temos um tempo a cumprir, mas que
possamos ter, hoje, neste marco, um momento
de, sim, reconhecimento. Precisamos disso
também para continuar na luta. Mas
continuamos, assim, reforçando, ganhando
coragem para continuar galgando novos
espaços e reconhecimento que merecemos.
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Somos uma ciência, somos também uma
arte, porque, sim, temos esse cuidado e esse
olhar diferenciado para o ser humano como um
todo, mas, sim, precisamos de reconhecimento
enquanto profissional de enfermagem nas suas
diferentes atividades. Obrigada!
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITORIA) – E, agora,
representando a Prefeitura Municipal de Vitória,
convidamos, a fazer o uso da palavra, Anelisa de
Oliveira Morais.
A SR.ª ANELISA DE OLIVEIRA MORAIS –
Boa noite a todos!
É com bastante emoção e gratidão por este
momento que a gente está aqui recebendo esta
homenagem. Agradeço a todos!
Queria falar um pouco do papel da
enfermagem e, principalmente, na pandemia,
todas essas situações que a gente tem vivido
nesses últimos dois anos e a importância da
imunização no combate dessa pandemia.
Não foram dias fáceis, a gente está à
frente de uma equipe enorme e que a gente só
conseguiu vitória, a gente só conseguiu alcançar
coberturas vacinais e conseguiu com ajuda de
vários parceiros, da equipe de saúde. Somos
uma equipe enorme, então a gente tem os
vacinadores, a equipe de técnicos e auxiliares
que atuam nas salas de vacina, e os parceiros
que a gente foi agregando durante essa
campanha. Vocês até me permitam estar
falando disso, mas porque eu acho que é de
suma importância que a gente consiga dar o
valor. A gente só conseguiu chegar a esses
resultados porque a gente teve essa equipe
unida em prol de um fim, que é de fato
conseguir conter essa pandemia. E aí eu
agradeço porque a gente teve pessoas, vários
parceiros, além dos profissionais das unidades,
que nos ajudaram nessa empreitada.
É isso, pegaram-me desprevenida, mas
eu agradeço o convite e estou bastante
emocionada pela homenagem.
Muito obrigada!
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) – Agora, para falar em
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nome dos técnicos e das técnicas de
enfermagem, convidamos a senhora Florisbela
Zager Stein.
A SR.ª FLORISBELA ZAGER STEIN –
Quero agradecer, primeiramente, à deputada
pelo acolhimento, pelo nosso recebimento aqui.
E agradecemos pelos vereadores que nos deram
a oportunidade de estarmos aqui hoje para
podermos estar participando.
A parte da enfermagem é uma parte
difícil, como todos aqui já disseram algumas
coisas. Só para complementar que foi uma luta
nessa pandemia de todos nós da enfermagem.
Cada um sabe a força que precisamos e tivemos
para poder estar dando conta de tanta coisa que
passamos, para podermos ajudar a salvar as
vidas que sempre estavam precisando mais do
que nós. Mas lembrando que a gente sempre
tem aquele propósito de fazer o nosso melhor.
Então agradecemos a todos e
principalmente à deputada.
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE
TRABACH DA VITÓRIA) – Neste instante
convidamos a enfermeira Lidiane Merlo
Hungaro Esteves para receber a sua comenda.
(Pausa)
O vereador Juquinha já se encontra.
Curso
Técnico
em
Enfermagem,
instrutora de primeiros socorros, monitora de
APH. Experiência no Hospital Estadual de
Urgência e Emergência, pronto-socorro e
classificação de risco. Atua como enfermeira até
a presente data.
(Procede-se
certificado)

à

entrega

do

Neste instante, devolvo a palavra à
senhora deputada proponente desta sessão,
Janete de Sá, para que proceda ao
encerramento da mesma.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Primeiramente, eu quero agradecer a
Deus por este momento grandioso, por esta
noite iluminada, uma noite de muitas
homenagens a mulheres e homens merecedores
dessas honrarias. Honrarias para os nossos

técnicos, para os nossos auxiliares, para os
nossos enfermeiros, para as nossas enfermeiras.
Eu quero agradecer ao diretor da Politec,
que esteve aqui conosco, Ramon Borba Souza; à
presidente do Sindicato de Enfermagem, a
nossa enfermeira Valeska; ao professor Jorge
Guimarães, que está representando a
Universidade Federal do Espírito Santo; à nossa
querida presidente do Conselho Regional de
Enfermagem, minha afilhada, Andressa.
Não interferi na escolha de Andressa,
mas quis Deus que nossos caminhos se
cruzassem, e ela é enfermeira como eu. E é
militante da luta das causas daqueles que mais
precisam. Obrigada, Andressa. Que Deus possa
continuar te iluminando e te protegendo. Você
sabe o quanto eu te amo. Você sabe.
Eu quero também agradecer ao nosso viceprefeito de Bom Jesus do Norte, Marcos
Bernardes. Mandar o meu abraço para Toninho,
nosso prefeito, para a nossa primeira dama, sua
esposa, e todos lá de Bom Jesus, que sempre me
recebem muito bem naquela cidade.
Quero agradecer ao vereador de Itarana,
Braizinho Enfermeiro, que também aqui foi
homenageado por nós; ao vereador de São José
do Calçado, também homenageado, enfermeiro
Maurício, grande amigo de longa data; meu
querido vereador de Santa Maria de Jetibá,
Clóvis Braun, amigo de longa data; à vereadora
de São José do Calçado, Janaína Beline, uma
vereadora fantástica, de garra, de luta,
mostrando que a mulher veio para fazer a
diferença na política; ao vereador de Cariacica,
outro guerreiro também, um vereador muito
bom, de muito trabalho e que já iniciou
mostrando a que veio, vereador Juquinha –
muito obrigada, você me representa muito bem
em Cariacica, eu que venho de lá –; ao vereador
de Mimoso do Sul, Welison, de um lugarzinho
de muita dificuldade, Ponte de Itabapoana –
obrigada Welison, parabéns pelo trabalho de
valor em favor de sua comunidade e do povo de
Mimoso –; Valdomiro Jonas, vereador querido,
primeiro mandato, de Santa Maria de Jetibá, da
região alta, de Garrafão – obrigada, obrigada,
meu querido –, para nós, o popular Zonga;
vereador também de Santa Maria de Jetibá,
querido, que sempre milita nas causas dos que
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mais precisam, foi um dos articuladores para
melhorar a remuneração dos catadores de lixo,
dos varredores de rua, que é o vereador
Luciano. Obrigada, vereador Luciano! Você me
representa! Ao vereador Teodoro Hammer, para
nós, é o Teida, um grande vereador. O vereador,
na maioria das vezes, fala o pomeramo, ele
entende o português, mas ele fala o pomeramo.
Ele foi agraciado. Com muita humildade, ele fez
a sua campanha de bicicleta, indo de casa em
casa, e foi eleito pela sociedade de Santa Maria
de Jetibá. Obrigada, Teida, você me representa!
Ao vereador Josimar Fuzil, vereador guerreiro,
danado, tinhoso, trabalhador, trabalha na área
de saúde, também é outro que é merecedor –
está no segundo mandato – de estar aqui
conosco abrilhantando esta mesa.
Eu quero agradecer a todos vocês. Aos
estudantes da Faesa que aqui estiveram, aos
estudantes das escolas técnicas. Esteve aqui a
Politec; esteve Humboldt; esteve Eteses; eu
acho que esteve a Cedtec. Salvo engano esteve
mais uma que não estou conseguindo me
lembrar, que estava com a camiseta com a letra
em vermelhinho. Tinha um escrito em azul.
Espero não ter me esquecido de ninguém, se
esqueci, me perdoem, porque é muita gente.
A Ufes, a Prefeitura de Vitória, o
Hemoes, a Secretaria de Saúde, que foi parceira,
todos que têm sido parceiros nesta Semana de
Enfermagem, que tem sido um sucesso. É a
primeira Semana de Enfermagem, minhas
queridas e meus queridos, mostrando à
sociedade que nós podemos muito mais.
E eu quero deixar aqui, para finalizar a minha
fala, que a enfermagem precisa de mais união.
Nós precisamos nos unir em vez de olhar para
aquele profissional que é da saúde também,
mas não é da mesma categoria que a sua.
Olhe para o seu colega de lado, da sua
categoria, para o auxiliar que está com você,
para o técnico que está com você, para o
enfermeiro ou a enfermeira que está do seu
lado. Vamos nos unir, porque, unidas e unidos,
com certeza nós somos mais fortes e nós
chegaremos lá aonde nós queremos chegar, que
é a nossa valorização tão merecida, nesse
espaço qualificado que a enfermagem já devia
estar há muito tempo.
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Mas carece também de muita união, de
muito respeito, de politização da categoria,
entre nós, para que a gente tenha a convicção e
a clareza de que a gente é, sim, nós somos
aqueles que trabalhamos a saúde da população,
mas nós somos aqueles, também, que enxergam
a sociedade com o olhar de que as pessoas mais
precisam. Precisam de nós, precisam do SUS,
precisam de saúde de qualidade.
Um beijo no coração e que Deus nos
ilumine hoje e sempre! Amém!
Está encerrada a presente sessão.
E viva a enfermagem!
Todo mundo aqui para cima, para a
gente tirar uma foto histórica, neste momento.
(Comunicamos que a próxima
sessão será especial, dia 13 de
maio de 2022, às 19h, conforme
requerimento
do
senhor
deputado Gandini, aprovado em
plenário, para Simulação ONU
SEB 2022, Expediente: o que
ocorrer, e comunicamos que
haverá sessão ordinária, dia 16
de maio de 2022, às 15h, cuja
Ordem do Dia foi anunciada na
trigésima
sétima
sessão
ordinária, realizada no dia 11 de
maio de 2022)
Encerra-se a sessão às vinte e
uma horas e trinta e um minutos.
*As inserções em negrito
referem-se
às
previsões
regimentais relativas às fases ou
às ocorrências desta sessão.
_______________________________________
PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA,
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA
COMISSÃO
DE
AGRICULTURA,
DE
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, DE
ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA,
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022.
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A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Havendo condição legal, declaro abertos
os trabalhos da Comissão de Agricultura, de
Silvicultura, de Aquicultura e Pesca, de
Abastecimento e de Reforma Agrária da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo.
Nós vamos, hoje, estar tratando do
fortalecimento do Fundo Emergencial de
Promoção da Saúde Animal de nosso estado,
Fepsa.
E vou pedir à nossa secretária que, por
gentileza, leia o rito de nossa reunião.
(A senhora secretária procede à
leitura da ata da segunda
reunião ordinária, realizada em
22 de março de 2022)
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Como a ata já está disponibilizada na
rede de computadores da Assembleia, eu peço
à nossa secretária que, por gentileza,
apresente a cada deputado da Comissão de
Agricultura, para que eles possam promover a
aprovação e a assinatura na mesma.
A SR.ª SECRETÁRIA –
BONIFACIO DE OLIVEIRA) – Ciente.

(KARINY

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Nós vamos convidar, para participar de
nossa reunião, compondo a Mesa junto
conosco, o presidente da Federação de
Agricultura de nosso estado, doutor Júlio Rocha,
por gentileza, que merece o nosso aplauso.
(Palmas)
Também, representando o Ministério da
Agricultura, o nosso superintendente do
Ministério da Agricultura, superintendente
regional, Aureliano Nogueira da Costa, para
quem também eu peço o nosso aplauso.
(Palmas)
Quero convidar o meu colega, Emílio
Mameri, deputado, médico e meu professor,
para poder tomar assento à minha direita,
ajudando-me na condução dos trabalhos.
Também quero convidar o diretorpresidente do Incaper, Lázaro Raslan. (Palmas)

Obrigada, Lázaro, que está substituindo
o Toninho da Emater!
E o nosso presidente do Idaf,
substituindo o Mário, Leonardo Monteiro.
(Palmas)
(Tomam assento à Mesa as referidas
autoridades)
Nós não temos proposições recebidas,
nem para distribuir entre os relatores, muito
menos sobrestadas ou baixadas de pauta. Nós
vamos diretamente para a Ordem do Dia.
Nós temos uma ementa que instituiu a
obrigatoriedade da aplicação de pelo menos
trinta por cento dos recursos destinados à
alimentação escolar pública da rede de ensino
na aquisição de gêneros alimentícios produzidos
no âmbito local, preferencialmente pela
agricultura familiar e pelos empreendedores
familiares rurais, no âmbito do estado do
Espírito Santo. Deu entrada na comissão no dia
16/03 e está para relatoria do deputado Emílio
Mameri. O prazo é 05/04, com o relator. Eu
gostaria de saber se o deputado pode fazer a
relatoria da matéria.
Nós vamos... Não temos quorum para
votar, deputado. (Pausa)
Vamos fazer o seguinte: como nós não
temos quorum para votar, no momento em
que... (Pausa)
Torino. Falta mais... Nós precisamos de
mais dois, para poder submeter à apreciação do
voto. Na hora em que chegarem mais
deputados, V. Ex.ª faz a relatoria, está bom?
Para poder a gente não perder tempo de fazer a
relatoria e aguardar a votação, na hora que
chegarem os deputados.
Quero agradecer a presença do deputado
Torino Marques, que também integra a
Comissão de Agricultura.
Bom, nós vamos, então, passar...
Pulando essa etapa e outros projetos em que
estamos... Em análise do deputado Adilson
Espindula, do deputado Fabricio Gandini, da
deputada Iriny Lopes. Mas, como não temos
quorum para votação, nós vamos manter essa
matéria, por enquanto, sob análise, dando mais
prazo para os deputados, até que a gente
consiga o quorum suficiente para a votação.
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Hoje nós vamos tratar... Estamos com a
presença aqui do Neuzedino Alves Victor de
Assis, que é produtor rural, no município do
Alegre – é do Alegre, se falar que é de Alegre, dá
até um problema, uma terceira guerra mundial
em Alegre, é do Alegre –, engenheiro agrônomo
aposentado do Incaper, ex-superintendente do
Senar, ex-diretor da Faes, atual presidente da
Fepsa, que eu chamo para compor a Mesa.
(Pausa)
(Toma assento à Mesa o referido
convidado)
Neuzedino vai fazer uma explanação
sobre essa questão do fortalecimento do Fundo
Emergencial de Promoção da Saúde Animal no
Espírito Santo - Fepsa.
Mas antes, porém, gostaria de ler uma
notícia que recebemos, e ela vem em boa hora,
de que o nosso estado do Espírito Santo – não é,
Aureliano? –, a partir de 2023, será uma área
livre da vacinação de febre aftosa. Ou seja, isso
é uma demonstração do trabalho que os nossos
produtores rurais, na área da pecuária, vêm
fazendo, junto com a Superintendência da
Agricultura no nosso estado, para que a gente
possa, hoje, ser uma área livre. Isso, a partir do
ano que vem; este ano nós ainda vamos estar
vacinando. Não é, Aureliano? Você pode até
falar melhor sobre isso, mas, a partir do ano que
vem, nós seremos uma área livre. E, com isso,
nossos produtos, nesse campo da carne, de
corte animal, de gado, acabam tendo um valor
melhor, acabam tendo uma saída melhor, por
conta dessa busca por um produto que está livre
da vacinação de febre aftosa.
Isso nos qualifica, isso melhora as nossas
negociações, a comercialização desse produto, o
que é muito importante para a economia do
estado do Espírito Santo.
Então, se o senhor Aureliano também
quiser falar um pouquinho sobre isso.
Eu só vou ler aqui, rapidamente, a nota:
Mapa suspende vacinação contra
a febre aftosa em seis estados e
no DF a partir de novembro de
2022
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Então, novembro. Temos que vacinar até
novembro.
O anúncio ocorreu durante a 87ª
ExpoZebu,(...)
Que aconteceu semana passada.
(...) em Uberaba (MG). A ação faz
parte do projeto de tornar todo o
país livre de febre aftosa sem
vacinação até 2026
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa)
irá suspender a vacinação contra
a febre aftosa em seis estados
brasileiros e no Distrito Federal. A
medida ocorrerá após a última
etapa de vacinação a ser
realizada em novembro. As
unidades da Federação integram
o Bloco IV do Plano Estratégico do
Programa Nacional de Vigilância
para a Febre Aftosa (PE-PNEFA).
São elas: Espírito Santo, Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Tocantins e Distrito
Federal. (...)
Na Região Sudeste, apenas nós e Minas
Gerais ficamos livres. Os outros estados são:
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Tocantins e o Distrito Federal, que fica onde
Brasília está integrada.
(...) Ao todo, aproximadamente
113 milhões de bovinos e
bubalinos deixarão de ser
vacinados, o que corresponde a
quase 50% do rebanho total do
país. (...)
É o maior rebanho, está nessa região;
nesses seis estados estão os maiores rebanhos
do país.
(...) O anúncio foi feito pelo
ministro Marcos Montes e o
secretário
de
Defesa
Agropecuária do Mapa, José
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Guilherme Leal, durante a
abertura da 87ª edição da
ExpoZebu, em Uberaba (MG).
"É um conquista de todos
nós, do Ministério, dos estados e
dos produtores rurais. A certeza
de que essa união vai fazer cada
vez mais a nossa sanidade ser
respeitada no mundo, como já
é", disse o ministro. Antes do
anúncio, o presidente da
República, Jair Bolsonaro, e o
ministro
participaram
da
abertura
da
exposição,
considerada a maior feira de
gado zebu do mundo.
A suspensão faz parte do
projeto de ampliação de zonas
livres de febre aftosa sem
vacinação no país, previstas no
PE-PNEFA. Para realizar a
transição de status sanitário, os
estados e o Distrito Federal
atenderam aos critérios definidos
no Plano Estratégico, que está
alinhado com as diretrizes do
Código Terrestre da Organização
Mundial de Saúde Animal (OIE).
“Esses estados vão terminar a
vacinação em novembro, quando
irão parar de vacinar, se
preparando para mudar o status
para livres de febre aftosa sem
vacinação”, explicou o secretário
José Guilherme Leal. (...)
Isso é uma beleza para nós. E essa
questão...
(...) está fundamentado na
avaliação contínua de indicadores
que
são
monitorados
regularmente de forma conjunta
pelas equipes gestoras do plano
estratégico, que reúnem os
setores público e privado, em
âmbito estadual e nacional. A
meta é que o Brasil se torne
totalmente livre de febre aftosa
sem vacinação até 2026. (...)
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Então, próximo. Nós já vamos para 2023.
A meta é uma meta ousada, e eu acredito que
nós conseguiremos, devido à consciência de
nossos produtores de gado.
Atualmente, apenas os estados de Santa
Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre,
Rondônia e parte do Amazonas e do Mato
Grosso foram reconhecidos pela Organização
Mundial de Saúde como zonas livres de febre
aftosa sem vacinação.
É importante frisar que a vacinação, no
ano de 2022, ainda é obrigatória.
Então, vem em hora oportuna – né, Aureliano?
–, essa notícia vem em hora oportuna, livrando
o Espírito Santo. O Espírito Santo já vem se
organizando há muito tempo para isso e,
finalmente, nós conseguimos esse status agora
para 2023.
Você gostaria de falar alguma coisa,
Aureliano – você, que é superintendente do
Mapa –, sobre essa questão, rapidamente? Para
que Neuzedino possa fazer a sua explanação.
O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA
– Bom dia.
Deputada Janete, parabéns pela
condução da sessão e por acolher um tema de
tamanha importância, que coloca o estado do
Espírito Santo onde sempre deveria estar, no
protagonismo da questão de sanidade animal,
na questão de cuidados com relação a caráter
emergencial.
Porque hoje, com esse mundo
globalizado, não adianta você produzir se não
atender a todos os requisitos. E, quando se trata
de caráter emergencial, deputado Mameri, é
muito importante a gente saber quais são as
instituições que estão integradas, para mitigar
esse problema.
Então, é uma honra poder estar presente
aqui, neste momento tão importante, em que
essa equipe gestora... Viu, deputado Torino
Marques, que o senhor é um grande defensor
também do nosso sistema agricultura, desta
ilustre Comissão de Agricultura?!
A gente conta com o apoio, porque,
quando se trata de caráter emergencial, as
instituições constituídas têm dificuldade de
captar recurso para atender, no seu conceito de
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emergencial, a um plano de contingenciamento
que afeta todos os rebanhos, não são só os
bovinos: tem os bubalinos, tem as aves, tem
tudo.
Então, é um momento muito oportuno
de cumprimentar toda a Mesa: o Leonardo,
nosso presidente do Idaf; o doutor Júlio, que é o
meu grande professor; o Lázaro, presidente do
Incaper. E, em nome do Neuzedino, que é um
grande amigo nosso, do sistema, aproveitar e
cumprimentar toda a equipe, Neuzedino, que
você vem conduzindo o grupo gestor, de forma
brilhante, com muita integração. E eu não
poderia deixar de citar o trabalho que foi feito,
inclusive o José Roberto, que é um integrante da
Comissão de Agricultura, que faz parte do grupo
gestor que existe no Espírito Santo.
Então, quando se fala – e a senhora
colocou muito bem – da importância de nós
termos o estado do Espírito Santo, de assumir o
caráter de livre da febre aftosa sem vacinação,
isso exige posturas urgentes e de caráter
emergencial, no sentido de garantir, a exemplo
– não sei se vocês sabem, inclusive, agora, já
está programada uma nova visita internacional
do Chile ao Brasil, para acompanhar essa
questão sanitária –, quando vieram verificar,
deputada, nossas condições avícolas, eles
verificaram que a gente tinha que atender ainda
muito, avançar muito, nos critérios, que são os
critérios do Programa Nacional de Erradicação
da Febre Aftosa, e que nós fazemos parte, aqui
no Espírito Santo, do grupo quatro. Não é isso,
Neuzedino? (Pausa)
Do bloco quatro. E nós temos muitas
metas a serem atingidas. E só com a união de
todas essas instituições, e a iniciativa privada
junto conosco, os agricultores, as agricultoras,
todos juntos, que poderemos então avançar
nesse conceito, que é isso que está sendo
proposto, agora, de fortalecer o Fundo e
ficarmos no estado livre da febre aftosa, sem
vacinação.
Obrigado!
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Obrigada, meu querido!
Antes de passar a palavra para
Neuzedino, eu informo que nós estamos na
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Semana da Enfermagem. Começou, nessa
segunda-feira, uma ação, aqui, na Assembleia,
que vai até quarta-feira.
O dia 12 é o Dia da Enfermagem. Mas
nós vamos fazer, no dia 11, uma grande
solenidade homenageando a enfermagem
capixaba por todo o trabalho desenvolvido na
pandemia e pela ação da enfermagem no
equilíbrio, no bem-estar e levando um pouco
mais de conforto à saúde de seus pacientes, das
pessoas.
Então nós estamos com essa ação que
começou, ontem. Hoje, ela segue em frente.
Começou, às 9h, e vai até às quinze horas da
tarde e, amanhã, também. Nós temos teste de
covid para quem não fez ainda e que queira se
dirigir à Assembleia, que está nos ouvindo,
quem está vindo de fora e que vem visitar a
Assembleia nesses dias, pode fazer o seu teste
de covid, tudo graça; de graça, não, né? Porque
já está pago pelos impostos que nós pagamos,
diariamente, à Nação. Mas não há cobrança
local, já está embutido nos impostos, que são
pagos pela sociedade.
Vai ter teste também para doenças
sexualmente transmissíveis, vai ter vacina
contra Influenza para os acima de sessenta
anos, os maiores de sessenta anos. Vacinas
contra a covid. Serão disponibilizadas
quatrocentas doses diárias para vacina contra
covid para maiores de doze anos, em qualquer
das etapas: primeira dose, segunda, terceira,
quarta dose.
Cadastro de medula óssea também está
sendo feito, de pessoas entre dezoito e trinta e
cinco anos; aferição de pressão arterial, de
massa corporal, para ver como é que está o
engordamento, né? Como é que está a situação
corpórea de gordura, de músculo, das pessoas
que, aqui, visitarem e quiserem fazer essa
dosimetria; vai tirar dúvidas sobre a doação de
sangue; vai tirar dúvidas sobre as questões da
enfermagem; o Conselho Regional de
Enfermagem vai estar tirando dúvidas sobre o
exercício da profissão. Também nós teremos
mensuração da pressão arterial; também vai ser
aferido os sinais vitais, que é pulso, respiração e,
no caso também, a pressão arterial; e também
os testes de glicose. Nós temos um índice muito
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grande de pessoas com glicemia alta, e essa é
uma grande oportunidade de você saber como
está a sua glicose e como está a sua pressão
arterial.
Esses serviços estão sendo feitos durante
o dia de hoje e amanhã de nove horas até as
três horas da tarde, impreterivelmente, aqui, na
Assembleia. Ao final, na quarta-feira, nós vamos
fazer uma grande solenidade em homenagem à
enfermagem capixaba.
Então, eu convido todos vocês, quem,
aqui, quiser também participar ir lá fazer o
cadastro de medula óssea, saber orientações
sobre a doação de sangue, avisarem nos
segmentos que vocês participam, nos setores,
doutor Júlio, lá na Faes; Neuzedino, no
segmento dele; o pessoal do Idaf; o pessoal do
Incaper. Todos os servidores são convidados a
participarem dessa grande ação que acontece
no Espaço Terra, Espaço Cidadão de nossa
Assembleia Legislativa.
Bom, com a palavra, agora, o nosso
querido Neuzedino Alves Victor de Assis, que,
como disse, é produtor rural no município de
Alegre, é engenheiro agrônomo aposentado do
Incaper, é ex-superintendente do Senar-ES, exdiretor da Federação de Agricultura de nosso
Estado e atual presidente do Fundo Emergencial
de Promoção da Saúde Animal no Espírito
Santo.
Ele vai falar sobre o Fepsa, o que isso
significa, a importância de captar recursos para
esse importante fundo.
Com a palavra Neuzedino.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Bom dia a todos!
Inicialmente, queremos agradecer à deputada
Janete pela abertura deste espaço para toda a
equipe gestora.
A gente vai falar, aqui, deputada, em
nome da equipe gestora estadual, da qual eu
tenho a honra de representar o setor privado,
nesse grupo, em nível nacional. Então, em nome
da deputada Janete, eu queria saudar a todos
do Legislativo. Em nome do presidente Júlio
Rocha queria saudar a todos da iniciativa
privada e pedir licença ao meu amigo Aureliano
para saudar o Leonardo em nome do Executivo.
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Então, aqui a gente representa o Fundo e
representa a equipe gestora estadual. E acho
que, acho não, tenho certeza que ficou muito
fácil falar depois da abertura feita pela
deputada Janete e pela iniciação do colega
Aureliano porque o estado do Espírito Santo
vem lutando há muitos anos já para avançar
nessa questão, então nós já temos desde 2006
temos o status de livre de febre aftosa com a
vacinação e nós estamos buscando o status de
livre de febre aftosa sem vacinação com
reconhecimento da Organização Internacional
de Saúde Animal. Primeiro o Ministério da
Agricultura reconhece, depois então a OIE
reconhece.
Nesse primeiro momento é importante
frisar, nesse primeiro momento, na equipe
gestora do bloco quatro, que a deputada Janete
já explicou no início, a gente vai conquistar o
fator de não vacinar. A última vacinação vai ser
em novembro, dia 22. Então, os seis estados e o
Distrito Federal vão suspender a vacinação em
novembro. Ainda não vai ser a hora de se ter
reconhecimento de status de livre de febre
aftosa, isso vai ser em um segundo momento.
(São exibidas imagens simultaneamente
ao pronunciamento)
Então, está aí a equipe gestora estadual
do Fundo, ali a Federação da Agricultura, Senar,
o Fepsa, o Sindicato da Indústria de Frios, Idaf, a
Superintendência Federal da Agricultura, o
sistema OCB, o Incaper, Conselho Regional de
Medicina Veterinária e a Assembleia Legislativa.
Nós colocamos esses slides porque em
2021 na reunião com o Ministério da Agricultura
em nível de Brasília, os gestores de todos os
estados no bloco quatro, que o Espírito Santo
está integrado, nós acertamos, nós combinamos
com o Ministério da Agricultura uma série de
critérios para que o Ministério tivesse um
balizamento de como que ele ia conceder, como
que ele ia suspender a vacinação, com base em
que ele poderia suspender a vacinação do
estado.
Então, para que o Estado pudesse
suspender, ele tinha que cumprir esses critérios.
O primeiro critério é a existência de fundo
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privado instituído e operante recolhendo
regularmente.
Então, eu não sei se... Lá a equipe da
mesa não consegue ler, não é? Na projeção na
tela de lá. Ah, já está aí na mão. Então, está
ótimo!
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Já estamos com os prospectos.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Então, o primeiro critério foi esse. Bom,
o Estado tem um fundo regularmente
instituído? Está recolhendo de forma
substancial? Tem recurso ou vai ter recurso para
poder socorrer emergencialmente? Bom, o
estado que não tinha ou que não tem esse
fundo, que é o caso não tem problema falar que
é aberto é o caso de São Paulo. São Paulo não
conseguiu passar no critério. Ele não teve a
condição de suspender a vacinação.
Então o primeiro critério é esse! E esse é
o principal objetivo nosso aqui, que já foi bem
introduzido pela deputada Janete e pelo colega
Aureliano. Nós precisamos ter uma legislação
que dê segurança para que haja o recolhimento
ao fundo e esse fundo atenda as necessidades
no momento oportuno.
O outro é o cadastramento. O nosso
órgão de defesa, que é o Idaf, precisa ter, o
Estado precisa ter cadastrado pelo menos, para
esse momento aí, setenta por cento, então nós
alcançamos esse estágio e nós podemos
avançar. O outro ponto é que nós temos
quarenta e duas ações. O Estado do Espírito
Santo tem quarenta e duas ações dentro do
Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa,
que vai até 2026. Nós temos quarenta e duas
ações. Nessas quarenta e duas ações nós
teríamos que estar com pelo menos sessenta
por cento delas naquele estágio ali, concluídas
ou em andamento. Então, nós vamos mostrar,
nós alcançamos, nós passamos nesse critério
também.
O próximo ponto é a questão do QualiSV. O Quali-SV é um sistema que o Ministério da
Agricultura criou para avaliar os serviços
veterinários estaduais, as agências estaduais, no
nosso caso, o Idaf. Então, nós tínhamos, o
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Estado do Espírito Santo, pelo grau de risco que
ele está, porque nós somos de baixo risco, nós
precisávamos ter, pelo menos, a nota três. Os
estados de fronteira, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, além de atenderem a esses
critérios, eles tinham que ter um programa
específico de vigilância para casos de fronteira.
Então, bem objetivamente, nós vamos
focar somente no Espírito Santo. O Espírito
Santo,
então,
nós
alcançamos,
na
geolocalização, o Idaf alcançou setenta e cinco
por cento. Nós tínhamos que alcançar pelo
menos setenta. Nós temos que chegar a oitenta,
pelo menos oitenta, mas nós alcançamos. Então,
passamos naquele critério.
O fundo nós já temos. É um fundo que
tem algum recurso, mas, no momento, a
arrecadação está de forma espontânea, o
produtor está recolhendo de forma espontânea,
e aí o volume arrecadado é muito pequeno.
Então, nós estamos aqui propondo a alteração
da lei para poder dar mais estabilidade ao
fundo.
Por fim, na sequência, boa pergunta, na
questão da nota, a nota três, nós alcançamos a
nota três. Então, o Estado do Espírito Santo
pode suspender a vacinação contra a aftosa a
partir de novembro de 2022. Nós estamos
vacinando agora, em maio, todos os animais
bovinos e bubalinos até vinte e quatro meses e,
em novembro, nós temos que vacinar todos os
animais existentes no cadastro na propriedade.
Em novembro, então, nós limpamos a nossa
barra. No estado, o produtor rural fica livre
dessa vacinação já a partir de 2023.
A busca do status de livre de febre aftosa
sem vacinação, em que isso pode ajudar o
produtor? Quando o produtor ganha com isso?
Quer dizer, o Espírito Santo, a hora que nós
conseguirmos da OIE o status de livre de febre
aftosa sem vacinação, nós vamos ficar igual
Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul,
conforme foi falado no início, Acre, Rondônia,
parte de Mato Grosso e parte de Amazonas. O
status de livre de febre aftosa sem vacinação
pela OIE, mercados que não compram a nossa
carne in natura, como os Estados Unidos,
Japão, Coreia do Sul e Canadá, e que
remuneram melhor pela carne, o estado do
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Espírito Santo estará apto para alcançar esses
mercados.
Então, um dos primeiros pontos
importantes para beneficiar o produtor, o
pecuarista e toda a cadeia produtiva de
produtos animais, uma coisa que já aconteceu
no Sul do Brasil, é o acréscimo com a receita do
Estado. A expectativa é que aumente em trinta
e cinco por cento dentro dessa cadeia
produtiva.
Outro benefício para o produtor, e que
ele reclama muito da vacinação, é quando você
leva os animais para o curral. O pecuarista de
corte, por exemplo, ele tem animal em mangas
longe do curral, por todo lado, às vezes em
propriedades diferentes, o sistema de manejo
melhor é num curral específico, ele tem que
tirar esse gado de lá e trazer ao curral. No
momento que ele tira, a perda de peso do
animal é significativa, o risco que ele tem de um
animal se machucar também significativo, o
risco de um empregado também se machucar é
significativo. Então, deixar de levar esse animal
ao curral vai propiciar esse benefício para ele, e
ele, certamente, terá um ganho muito
significativo.
Outro ponto também é o custo da
vacina. A vacina, este ano, está custando acima
de dois reais, vai de dois e dez até dois e
sessenta, dois e setenta, por cabeça, é o custo
da vacina. Então, a partir de 2023, nós já vamos
tirar esse custo da vacina.
Por fim, o aumento do valor agregado do
produto sobre produto, que a gente tinha falado
anteriormente também.
Indo já para a proposta legal, deputada Janete e
senhores deputados, antes de trazer esse
modelo para o Espírito Santo, modelo de
proposta, nós andamos conhecendo os modelos
de outros Estados. Então, vários Estados a gente
visitou, depois, recentemente, mandamos parte
da equipe voltar lá para ver como estava
funcionando; e, recentemente, os modelos que
a gente estava namorando era o modelo de
Minas e o modelo da Bahia.
Então, voltando agora, nós chegamos à
conclusão que o melhor modelo para o Estado
Espírito Santo é o modelo da Bahia. Então, nós
copiamos o modelo da Bahia, que foi passado
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pelos devidos trâmites legais lá na Bahia, e
estamos trazendo para propor para a
Assembleia Legislativa, lógico que seguindo os
caminhos legais normais.
Então, dentro desse modelo, a cobrança
passaria a ser feita junto com a GTA. GTA é a
Guia de Trânsito Animal. O produtor, quando vai
emitir a Guia de Trânsito Animal, porque, para
ter uma segurança da Vigilância Sanitária, o
animal, ao transitar de uma propriedade dele
para outra, ou dele para ele mesmo em outra
propriedade, é preciso que esse animal seja
movimentado dentro do cadastro que ele tem,
no caso aqui do Idaf, que também é integrado
no cadastro nacional da base de dados do
Ministério da Agricultura. É tudo on-line, um
sistema que funciona on-line. Então, no
momento da emissão da GTA, a gente vai
explicar depois no próximo slide direitinho, mas
essa cobrança da GTA e a cobrança para o fundo
vai ser feita.
E o que está previsto, então, de entrar
nessa cobrança? A deputada Janete já
perguntou no início. Os bovinos, os bubalinos,
que são o ponto chave da aftosa, que podem
pegar aftosa, e os ovinos e caprinos, que são
considerados animais suscetíveis também, e que
são considerados até vigilantes, porque pode
ocorrer primeiro neles. Então, quando há uma
suspeita em ovino e caprino, a lâmpada tem que
acender no produtor rural e tem que acender no
órgão de vigilância, porque pode ser ali. Então, a
cobrança vai ser feita, no caso de aftosa, de
bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos. A
cobrança, no caso, por unidade animal. Para
cada animal vai ter uma taxazinha lá de
cobrança.
Como o Fundo Emergencial de Promoção
da Saúde Animal do Estado do Espírito Santo
abrange também suínos e aves, o pessoal da
avicultura e da suinocultura estão aqui
representados, da associação, nesses dois
casos a cobrança vai ser por GTA. Porque aves
é mil, dez mil, cinquenta mil, suínos é vinte,
trinta, então, é por unidade motora. Então é
um caminhãozinho, é um caminhão grande, a
GTA é por unidade motora. Então, num primeiro
momento, essas são as informações.
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Na sequência, a operacionalização
prática. Porque, hoje, felizmente, nós
avançamos no Estado do Espírito Santo, e o
fundo teve um papel importante nisso aí, o
pessoal do Idaf sabe muito bem disso, porque o
sistema hoje é tudo via internet, via web. Hoje,
o produtor rural, por um smartphone, pode
fazer a GTA dele. Ele faz a GTA pelo smartphone.
Então, tem um sistema, hoje, no Estado
do Espírito Santo é usado o Siapec, mas,
provavelmente, para frente vamos ter outro
sistema, integrado. Como nós falamos, a base
de dados do Estado do Espírito Santo integrado
à base de dados nacional. O produtor tem a sua
senha, tem o seu login e sua senha, ele acessa e
faz a movimentação. Ele pode fazer a GTA, ele
pode registrar morte, pode registrar
nascimento.
Ele
vai
poder
fazer a
movimentação, a evolução do rebanho a
qualquer momento – isso a gente está
discutindo com o Idaf.
Então, quando ele for emitir a GTA, a proposta e
o funcionamento no modelo da Bahia, é a
proposta que a gente está trazendo, ele vai ter
um valor cheio de GTA. No caso, em valor
nominal atual, ele teria que desembolsar... A
pergunta para ele vai ser a seguinte: Você deseja
contribuir ao fundo? Porque vai ser opcional, ele
não é obrigatório. Porque, aí, dá uma segurança
jurídica, para que o Fundo tenha esse recurso
com mais liberdade para operar, como foi falado
no início pelo Aureliano.
Às vezes o Governo tem o dinheiro ou
arranja uma emenda, mas a emergência não
pode esperar isso. Tem que ser imediata. Para
isso que o Fundo vai existir – existe e vai
continuar existindo. São para as emergências,
que, se ocorrer um foco, a ação tem que ser
imediata. Tem que indenizar a parte do
produtor, tem que ter uma ação imediata. O
funcionário do Idaf ou do Ministério tem que ir
lá até fazer a diária? Não! Não tem dinheiro
para combustível, tem esperar empenhar? Não!
O Fundo vai entrar nesse momento.
Então, o valor cheio, hoje, para bovinos e
bubalinos – esse exemplo é de bovinos e
bubalinos – o valor cheio é três e sessenta. Ele
deseja contribuir para o Fundo? Sim. Se eu
desejo contribuir para o Fundo, vou ter um
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desconto de quarenta por cento. Eu tenho
desconto quarenta por cento, o Idaf, o Governo
não perde dinheiro nenhum, ele vai continuar
tendo o mesmo valor que ele já tem e vai
acrescer setenta e dois centavos para o Fundo.
Os documentos fiscais que gera. O
sistema gera um DUA, que é o recolhimento
para o Idaf, via Estado. Continua gerando o DUA
no valor de dois reais e dois centavos por
animal, por cabeça, e gera um boleto de
contribuição ao Fepsa, no valor de setenta e
dois centavos.
O sistema, se ele optou para recolher,
essas vão ser as taxas dele, que vai dar um total
de dois reais e setenta e quatro; se ele optou
em não recolher, o valor vai ficar cheio. Aí dá
um valor total de três reais e sessenta centavos.
Ele pode escolher, ele não é obrigado a fazer. Dá
uma segurança jurídica aí.
E aí, neste caso, você vê, ele está
recolhendo ao Fundo setenta e dois centavos.
Mas, espontaneamente, ele vem recolhendo, há
vários anos, vinte centavos por cabeça, que ele
tem na ficha dele. Na etapa de novembro, ele
recolhe. Ele vem recolhendo. Como é
espontâneo, não há um recolhimento cem por
cento, mas ele vai ter essa economia também aí.
Ele vai deixar de gastar esses vinte centavos.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Esses vinte centavos são obrigatórios?
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Esses vinte centavos são espontâneos, é
contribuição espontânea. No momento é
espontâneo.
Então, ele vai ter esse recolhimento aí,
mas vai deixar de recolher os vinte centavos.
O recolhimento para aves e suínos é o
mesmo modelo daí. Só que nós não temos esse
slide, não é? Nós tiramos esse slide para ganhar
tempo aqui.
Então, só que ele vai ser por unidade
motora. Ele vai tipo assim: recolhe... E esses
valores, deputados e demais membros, eles
estão todos alinhados com as associações de
criadores. Antes de trazer isso para aqui, nós
passamos na Federação da Agricultura,
passamos na OCB, passamos nas associações de
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criadores, Ministério da Agricultura, Idaf. Nós
estamos todos falando a mesma linguagem, não
tem novidade para ninguém aqui não.
A destinação do recurso. Nós inserimos
esse slide aí também.
Então, o Fundo existe para isso aí. Quer
dizer, ele tem que fazer uma indenização no
produtor dos animais que ele vai ter que
sacrificar no momento do foco lá. É lógico que
para ele fazer uma indenização... Tem uma lei
federal que já socorre o foco, não é, Aureliano?
Tem uma lei federal que socorre o foco. Então, o
Fundo vai entrar complementando naquilo que
puder e dentro do recurso que o Fundo tiver,
que aí vai ter regulamento dentro do Estatuto
do Fepsa e, dentro do regulamento específico, a
gente vai especificar as condições, detalhar as
condições dessa aplicação.
Esses
recursos
são
aplicados,
naturalmente, no custeio, manutenção e
divulgação do Fundo, e vão ter recursos
específicos para ações preventivas que evitam a
ocorrência e disseminação da doença e
fortalecimento da vigilância sanitária.
Então, anualmente, nós já fazemos as
campanhas de vacinação. Hoje, nós vamos
continuar fazendo um trabalho de educação,
junto com os parceiros, para que o produtor
rural mantenha o seu cadastro atualizado, faça
regularmente o registro de nascimento, de
morte, e faça as GTAs corretamente. Então, nós
vamos continuar tendo um trabalho,
disponibilizando recurso em cima disso aí.
E, por fim, as orientações de educação
sanitária
dirigida,
especificamente,
aos
produtores rurais. Aí dobrou um pouquinho.
Deputado Ferraço, seja bem-vindo.
Podemos ir para o último slide, por
favor, depois a gente abre para perguntas se for
preciso.
Nós colocamos aí as entidades
participantes do fundo. O fundo, uma
associação civil sem fins lucrativos, a diretoria
não é remunerada, é trabalho voluntário. Nós
temos a Federação da Agricultura, tem o
Sindifrio, tem a OCB, Sindicato das Organizações
Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito
Santo, o Sindifrio, que é o Sindicato da Indústria
do Frio, o Idaf, a Superintendência da
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Agricultura, a Associação dos Agricultores e a
Associação dos Suinocultores.
E, aí, a gente encerra a nossa
apresentação e fica aberto para perguntas, se
houver alguma pergunta.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Só esclarecendo que nós, a Comissão de
Agricultura, para os nossos colegas, não pôde
participar do fundo, porque nós somos órgão
fiscalizador. Então, nós fazemos parte da equipe
gestora, mas não participamos do fundo,
porque, aí, perdemos o nosso poder,
vulnerabiliza o nosso poder de fiscalização, ok?
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Ok, muito obrigado a todos. Pois não,
deputada.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ PSB) – Quero agradecer a presença do deputado
Theodorico Ferraço, que também integra a
Comissão de Agricultura, e vou passar a palavra
para os deputados para poderem fazer as
perguntas, as dúvidas que porventura existem
ao Neuzedino ainda na tribuna.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Emílio, por gentileza.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu
queria tirar uma dúvida a respeito do valor atual
do DUA, que é de 2,02. Vai passar a proposta
para ir para 3,60?
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – O valor cheio: 3,60, só que, como ele
não
recolhe
obrigatoriamente,
compulsoriamente ao Fundo, ele vai passar pela
nova lei, ele passaria a recolher ao fundo
setenta e dois centavos. Então, ele continua
pagando para fazer GTA os dois reais e dois
centavos e vai pagar um valor de setenta e dois
centavos para recolher um valor de dois
centavos para o fundo para atender àquelas
necessidades que a gente colocou ali. Então, o
total por animal daria três reais e...
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Sessenta.
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O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Sessenta. Três e sessenta.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Mas eu vou na linha do deputado. Só
para poder entender, deputado, me permita.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Perdão, três r sessenta é cheio...
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Mas esse três e sessenta cheio, ele vem
de onde? Porque ele vem, o valor do DUA, que é
2,02, e o restante vai para onde?
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O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Vai para o caixa do Idaf. É o valor que
ele vai pagar cheio, porque...
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Mas o 2,02 não é do Idaf?
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Nós estaríamos dando, a Assembleia, a
lei daria para ele um desconto, que ele vai
poder optar para usar ou não. Se ele não quiser,
sei lá. Todo mundo quer economizar dinheiro.
Então, a gente entende que todos vão recolher
ao fundo.

O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Só corrigir, porque eu falei errado aqui
para ele.

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – A
dúvida é o seguinte: pelo que eu estou vendo
aqui, todo mundo vai ter que aderir ao fundo.
Ele não vai jogar dinheiro fora.

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Quando ele não aceita, ele é obrigado?

O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Ele vai ter interesse.

O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Pegar a cola aqui.

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Vai ter interesse.
E o que eu estranho é que, vamos supor que o
indivíduo não participe do fundo, a taxa dele,
que hoje é dois, vai passar para três e sessenta.

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Quando ele não aceita, de qualquer
maneira ele recolhe?
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Embaixo aqui, está aqui: o valor por
animal, em vez de ele pagar os 2,02, ele vai
continuar pagando os 2,02 para GTA e vai
recolher setenta e dois centavos para o fundo.
Ele deixa de pagar três e sessenta, porque ele
aderiu ao fundo, ele tem um desconto. Então, o
valor total vai dar dois reais e setenta e quatro
centavos.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ PSB) – Sim, porque ele aderiu ao fundo. Mas se
ele não adere, de onde que é esse
complemento, esse complemento de ele não ter
aderido, vai para onde além dos 2,02?
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Ele vai para o caixa do Idaf.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Ah, vai para o Idaf.

O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Isso. É isso aí. Ele está tendo um
estímulo. Nós estamos dando um empurrão. A
lei estaria dando um empurrão nele para
recolher para o fundo, um estímulo.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Eu gostaria que o Idaf esclarecesse isso,
porque aí vai ser uma taxa implementada pelo
Estado. Esse recurso, se ele não adere, não vai
para o fundo. Então, vai para algum órgão do
Estado. Vai para onde? Que taxa é essa?
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Vai para dentro do Idaf mesmo.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Sim, vai para dentro do Idaf, mas o Idaf é
um órgão do Estado.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – É. Ele é uns três e sessenta. Se ele
respondeu lá em cima...
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A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Já entendi. Se ele, Neuzedino... Porque
vão perguntar à gente. Disso vão vir
resistências. Podem vir resistências ou não.
Parece que está alinhado.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – É. O momento é bom.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Deixe eu te dizer: como uma forma de
incentivar, vocês fizeram um desconto para que
ele recolha para o fundo. Nós precisamos do
fundo. O fundo garante que também a gente
fique uma área livre da vacinação. É uma das
prerrogativas para ficar livre da vacinação, uma
das exigências. É o fundo, um fundo sustentável,
um fundo que realmente tem a garantia desse
recolhimento.
Mas a DUA era de 2,02. Isso está fora de
voga, porque isso não bota a gente em uma
área livre, porque a gente precisa ter um fundo
e precisa ter um recolhimento.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Isso.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Eu quero saber para onde que vai esse
valor acrescido hoje na DUA para quem não
quiser contribuir. Acho que todos vão querer
contribuir. Mas, para quem não quiser, por que
houve essa majoração do valor, que era de 2,02
centavos para o Idaf e para onde vai esse valor?
Porque vai ser uma taxa estadual.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Não, deputada, a GTA vai passar a
custar, em vez de 2,02; 3,60.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – 3,60. Então, vai aumentar a GTA.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – O dinheiro vai todo para o Idaf.
Aumenta a GTA. Isso.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Vai aumentar a GTA.
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O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Isso. Não vai mudar dinheiro de lugar,
não.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Um aumento de quanto na GTA? Vamos
ver de quanto que é.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – De 2,02 para 3,60.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – De quarenta por cento. Um aumento de
quarenta por cento na GTA.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Quarenta por cento. Isso aí.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – É.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – É. É isso aí o desconto que vai dar.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – É! É o desconto.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – É isso aí.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – É um aumento de quarenta por cento na
GTA. (Pausa)
Não é, não, Emílio. Faz as contas. (Pausa)
De quanto?
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Setenta e cinco. O nosso contador está
ali.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Setenta e cinco por cento aumentou,
então. Você é melhor de matemática. Aumento
de setenta e cinco por cento na GTA.
Bom, é uma troca que o produtor faz.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – É um estímulo.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Porque também, se ele não tiver o
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fundo... O fundo ele tem, mas a garantia de
captação de recursos para o fundo, nós
voltamos para a tecla de que não conseguimos...
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Dar continuidade.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Ficar em uma área livre da vacinação,
porque essa é uma das exigências de que tem o
fundo.
Também eu acho que tem que ficar claro
que tem uma indenização do Mapa para o
animal sacrificado, uma indenização que
demora, é burocrática. Nós já tivemos casos
nesse sentido de que eu procurei o Aureliano,
uma luta danada para o produtor receber, um
produtor que não tinha um volume grande de
recursos, que teve um prejuízo imenso. Esse
retorno é um retorno muito pouco significativo
para perda no caso do abate do gado por
problemas de tuberculose, e aqui neste caso, só
vai atingir a febre aftosa.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Neste momento, sim.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Só a febre aftosa.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Febre aftosa.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Pelo menos essa indenização pelo
sacrifício já é uma contrapartida.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Deputada, só um esclarecimento
complementar. O pessoal da área técnica pode
me corrigir. A lei federal garante a indenização
dentro do foco. O foco é a propriedade e é onde
ocorreu a doença.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Garante uma indenização, mas é uma
indenização medíocre, Neuzedino.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – É avaliação, mas é só no foco.
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A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Ela não cobre prejuízo.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Quando ocorre o foco, o foco tem uma
área de abrangência.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – um raio de abrangência.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Então, fora do foco, o fundo entraria.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Ah, só fora do foco? Ou no foco
também? Porque está aqui: no caso de
ocorrência de foco...
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Pode entrar no foco de forma
complementar, se for preciso.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – No foco de forma complementar.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – E complementar.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Lázaro, por favor. Você sabe, Lázaro, que
nós vamos ser cobrados, porque houve um
aumento de setenta e cinco por cento no valor
da GTA. Então, vai vir essa pergunta. Nós
estamos perguntando aqui, o Emílio está
preocupado porque ele também é de uma área
que tem gado. Ele mora no interior. Você
também, Leonardo.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – O momento é bom para isso.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Para saber explicar, por gentileza.
O SR. LÁZARO SAMIR ABRANTES
RASLAN – Bom dia, deputada Janete, todos os
componentes da Mesa e toda a plenária.
Eu tenho uma pergunta, na verdade,
porque acho que essa questão do dinheiro aí é
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uma resposta, depois, que o Neuzedino pode
falar. A minha pergunta é o seguinte: já que é
um fundo emergencial de promoção da saúde
animal do estado do Espírito Santo, eu vejo que
nós temos, assim, que fazer uma força tarefa
dessa questão de tuberculose e brucelose.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – É.
O SR. LÁZARO SAMIR ABRANTES
RASLAN - Então, se é um fundo emergencial, de
promoção da saúde animal, eu acho que
engloba não só a aftosa...
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – O que mais tem é a febre aftosa.
O SR. LÁZARO SAMIR ABRANTES
RASLAN – Porque na saúde pública, o que nós
temos que ver é que a parte de brucelose e
tuberculose também nos incomoda muito,
principalmente
naquelas
pequenas
comunidades onde o pessoal tem ainda a mania
de consumir o leite cru.
Então, nós não temos... Por exemplo, eu
coloquei dentro daquele edital da Seag, um
projeto de pesquisa que eu ia fazer, que seria na
Região Norte, que nós íamos, em pelo menos
algumas propriedades, nós íamos fazer o teste
de brucelose e tuberculose, iríamos fazer três
testes consecutivos, para essas propriedades
serem livres dessas duas doenças, e essas
propriedades poderem comercializar entre elas,
os animais. Então, vale a pena também o
Governo Estadual fazer uma força tarefa de nós
fazermos essas pesquisas junto ao produtor,
porque é uma política pública mesmo, porque
precisa fazer esses testes de brucelose e
tuberculose, para que nós tenhamos zona livre
também de brucelose e tuberculose, lembrando
que nós compramos muitos animais de Minas e,
muitas vezes, vem até com essas doenças,
também.
Então, nós precisamos ter um maior controle de
compras dos animais. E eu acho que o fundo
seria justamente poder ter essa política pública
mais intensiva, de poder fazer esses testes. Nós
temos uma dificuldade muito grande hoje, pelo
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Conselho de Medicina Veterinária, de adquirir a
tuberculina e fazer os testes.
Então, acho que vale a pena ter um
fundo também para essas doenças. Essa é a
minha opinião. E agradeço.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Ter um fundo também, porque, senão,
nós vamos ficar de fundo em fundo. Mas eu
acho que se nós estamos acabando com a febre
aftosa, estamos ficando livre, não há o que
indenizar de foco de febre aftosa.
Pode acontecer um caso ou outro,
porque nós estamos trabalhando no sentido de
não ter. Por isso vamos ficar uma zona livre de
febre aftosa. Então, vai indenizar o quê? Então,
se tem que fazer alguma coisa, são essas
análises, a ajuda na saúde animal, mas para
brucelose e para tuberculose, que é o nosso
grande problema.
Nós temos um problema grande de
tuberculose. Muitos proprietários perdendo seu
rebanho por conta de tuberculose. E o laticínio
identifica que no leite tem contaminação, ele
recusa o leite, denuncia e pede o abate do
animal.
O SR. LÁZARO SAMIR ABRANTES
RASLAN – Tem também a tripanossomose, que
veio de Minas, muitos animais que muitas vezes
não foi olhado essa parte da tripanossomose
também.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Deputada me permite?
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Por gentileza.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Dentro desse tema aí. Nós não somos
contra, não. Nós também somos favoráveis a
esse encaminhamento. Mas, assim, a gente fala:
é uma coisa em cada momento. O nosso
momento está muito focado em garantir à OIE a
segurança na aftosa.
Mas a gente entende que o fundo deva
pensar nisso aí. A gente já pensa nisso aí.
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Porque, no caso específico da tuberculose, tem
a lei federal que cobre cinquenta por cento da
indenização do animal. A Federação da
Agricultura e as associações, a gente tem
sempre ajudado a organizar a comissão para
fazer a avaliação desses animais, para poder
fazer essa indenização.
Até mesmo num determinado momento,
a gente liderou na federação, quando a gente
estava mais direto lá, um projeto em que o
Governo se propôs a ajudar com mais vinte e
cinco por cento. Foi um caso extra, no caso da
tuberculose. E no caso da brucelose, a gente
não foca muito na brucelose, porque na
brucelose o animal pode ser abatido. A carne
não é condenada. O animal pode ser abatido, a
carne não é condenada.
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A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Brucelose. Na tuberculose, sim.
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Mas,
a febre aftosa, só se o leite for pasteurizado, né?
Porque aí tem condição de você salvar o leite.

dia!

O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Aftosa é o seguinte, a aftosa, ocorreu o
foco, você tem que sacrificar o animal. Não
pode mexer em nada ali. E o pior, nada daquela
região pode sair, tá? Não sai galinha, não sai
pato, não sai cobra, não sai nada! Não sai nada
daquela região! Onde tem o foco, não sai nada.
É por isso, a preocupação.
Aí tem as classificações. A minha equipe
técnica está aqui, eu não sou especialista, sou
agrônomo, não sou veterinário, mas a gente
transita muito nessa área. Mas se não contiver o
foco ali, na aftosa, quer dizer, imediatamente, o
órgão de defesa, o ministério tem que mandar
uma equipe lá para poder conter o foco.
Conter o foco significa: confirmou,
comprovou? Sacrificar animal. Não é o produtor
que mata, tem que ser a Polícia Militar, o
Exército ou alguém que... E tem que ser com
tiro, com bala 22. Tem uma legislação
específica.
Esse animal tem que ser sacrificado, tem
que ser enterrado, tem que ser incinerado ali na
propriedade. A aftosa se propaga rápido. Ela se
propaga rápido. Então, por isso que tem uma
ação com maior foco em cima da aftosa.
Mas, as colocações são válidas, viu
deputado? Acho interessante a gente... E o
Fundo pensa nisso sim.

O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Pois não, deputado!

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Posso falar?

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Tudo
bem com o senhor?
Não condena a carne, né? Como o
senhor falou. A carne não fica condenada.

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Pode.

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Tuberculose é.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – A tuberculose, sim. A tuberculose
ocorreu, o Ministério tem que fiscalizar, tem
que levar para um local para incinerar. Então, no
caso da tuberculose, ele precisa realmente de
uma indenização. O Ministério já garante
cinquenta por cento da indenização. Tem uma
lei de 1950, mas ela está em vigor. O Ministério
garante essa indenização. Aí, pode-se pensar
num trabalho complementar para poder ocupar
também esse espaço. Isso, a gente está pronto a
conversar para frente.
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Bom

O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Isso. Brucelose.
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – A
brucelose, né?

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Nós somos deputados, temos um contato muito
grande com a população, representamos o
povo, e o povo não aguenta mais taxa. Toda
taxa que vem, acresce, é despesa e tudo.
Com relação à tuberculose, ou melhor, a
aftosa, nós já fazemos controle. Tudo bem que
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tem o gasto da vacina, tem isso, tem isso. Hoje
nós poderemos ficar livres desse gasto.
Como já foi colocado, muito bem
colocado, parabéns até pela colocação! Mas,
nós sabemos que dificilmente nós vamos ter
foco de aftosa se o controle ficar sendo bem
feito.
Agora, a brucelose e a tuberculose, realmente é
um prejuízo muito grande para o produtor,
principalmente pequeno produtor. Então, o
produtor de leite, por exemplo, que tem seus
animais de descarte – não é a pecuária de corte,
que é mais organizada nesse sentido – tem um
prejuízo imenso quando manda esses animais
para os abatedouros.
Tem um conhecido meu que mandou
dez animais, só aproveitou dois. Perdeu oito
animais. Aí, manda para a graxaria.
E esse controle, também, não sei se é
bem feito. É uma decisão monocrática. Na hora
que está ali avaliando, no abatedouro.
Eu tive a oportunidade de presenciar
alguns abatedouros que fazem esse trabalho no
nosso estado, e a avaliação é muito subjetiva,
daquele momento que é avaliado se serve ou se
não serve. Então, tem animais que precisariam
de um teste melhor. Isso é muito simples, nós
não temos fome, não temos nada. Tem que
queimar a carne, tem que jogar a carne fora. E o
produtor fica muito defasado.
Então, eu acho que é um tema
importante, a gente tem que avaliar bem. O
Fundo também é importante. O problema aqui é
que passa de dois reais para três e sessenta, a
taxa. E, é lógico, partindo dessa premissa que
está subindo de dois para três e sessenta, é
muito interessante você contribuir com o Fundo
porque tem quarenta por cento de desconto.
Mas, na verdade, essa cifra de dois para três e
sessenta, eu acho que é muito grande, nesse
momento, em termos de aumento. É setenta e
cinco por cento.
O meu pensamento é termos outras
alternativas, inclusive com a participação de
órgãos competentes do estado, e outros órgãos,
para que a gente possa ter uma certa... O
produtor, principalmente o pequeno produtor,
aquele produtor familiar, que ele tenha uma
maneira de ter o mínimo de retribuição

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2022

naqueles animais que ele cuida lá, engorda, o
animal está bonito, vai para o abatedouro,
chega lá, encontram um nodulozinho calcificado
no pulmão.
Nós sabemos que a tuberculose, todos
nós aqui, se fizermos avaliação de tuberculose,
nós vamos ter um nódulo residual. Eles avaliam
o nódulo residual, não tem nada, não faz exame,
não faz nada. Óh, esse aqui vai à graxaria! Você
não sabe nem a que destino esse gado vai,
porque eles falam uma coisa, você tem que
acreditar! Não tem controle de nada! Nós temos
que observar que, talvez até animais desses que
eles falam que vão à graxaria são aproveitados
para outras coisas, porque o produtor só fala
assim: Descarte! E o produtor fica com o
prejuízo inteiro.
Então, eu acho que nós poderíamos
aproveitar este momento também, para pensar
na saúde animal e de outras doenças que são
importantes no nosso meio.
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Só
para acrescentar ao que o deputado Emílio
Mameri falou:,o produtor rural tem um lucro,
tem um ganho, mas tem um gasto muito grande
também em proteção a doenças e vírus que
acontecem nos animais. E a nossa reunião, que
seria feita na semana passada, deputada Janete,
presidente da comissão, falaria sobre mais
perdas que o produtor rural tem, porque não
adianta você tratar o gado tão bem, aplicar
todas as vacinas, e de repente o gado ser
roubado dentro da sua propriedade.
O produtor rural está tendo sempre um
prejuízo – eu acho que a nossa próxima reunião
vai falar sobre isso, sobre...
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Estamos tentando para o dia 24.
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Esses
roubos que acontecem aos produtores rurais...
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Segurança no campo, que tem um
programa.
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Que
eles desossam o gado dentro da propriedade.
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Isto é, cada vez mais, o produtor está sendo
sacrificado, mais do que os próprios animais,
com a doença da febre aftosa. Então, seria bom
sempre tentar facilitar um pouquinho mais, né!
Em valores de fundo, essas coisas assim!
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Eu quero aproveitar para poder
agradecer a presença de Gleiciane Thomas,
assistente administrativa da Aves e da Ases!
Cadê Cristiane? (Pausa)
Obrigada, Gleiciane! Carolina Covre,
coordenadora técnica da Aves e da Ases.
Obrigada, Carolina! David Duarte, assessor de
relações institucionais da OCB. Obrigada pela
presença! Fabiano Campos Grazziotti, diretortécnico do Idaf; e Theresa Raquel Trancoso,
analista e monitora de monitoramento da OCB.
Obrigada!
O Crispim Gonçalves, administrador do
Fepsa, está querendo falar; e o Júlio também
gostaria de dar um pitaco. Eu vou passar
primeiro para o Júlio, para ele dar o pitaco dele,
e em seguida...
O SR. ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA –
Está liberado, deputada?
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Não, você não está liberado, não! Você
pode ficar aí, porque tem um monte de dúvidas.
O SR. ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA –
Vou bebendo uma água ali!
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Se você quiser ficar sentadinho e tirar as
dúvidas da...
O SR. ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA – Eu
sou jovem!
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Então está ótimo! Isso é bom mesmo,
porque você vai crescer mais!
Por gentileza, com a palavra o doutor
Júlio, da Federação da Agricultura.
O SR. JÚLIO ROCHA – Só sendo objetivo,
cumprimento a deputada Janete! Em assim
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procedendo, eu cumprimento os demais
deputados e todos vocês!
Eu achei bastante pertinente as
discussões, e até eu quero aproveitar a
oportunidade para dizer o seguinte, nós
precisamos, mediante as crises que estão
acontecendo – hoje é um dia em que se majora
o óleo diesel, e a gente já estava sofrendo as
consequências da guerra na Ucrânia, e isso
impõe uma obrigação a todos nós -, nós temos
que todos juntos conversarmos mais. E, nesse
conversar mais, envolver todos os elos da
cadeia, e não só com o apoio da Assembleia
Legislativa, mas como da bancada federal,
porque os gargalos que impedem a nós de
caminharmos, eles são decorrentes de brechas
na legislação.
Então, a gente fica triste quando põe o
livro de atas de uma organização do gênero e
vai ler atas aí de vinte anos ou mais e vê que a
gente está cuidando e correndo atrás dos
mesmos problemas hoje em dia. É uma
enxugação de gelo, e não está tendo pano mais
para enxugar tanto gelo. Mas eu, fazendo,
assim, um gancho, facultado pelo eminente
deputado Emílio, eu concordo plenamente. E
precisa ter uma ação mais eloquente junto aos
frigoríficos, porque ele próprio, o Dr. Emílio, é
pecuarista, e tem que ter uma destinação
segura para os animais de descarte da pecuária
e de leite.
O que acontecia, Dr. Emílio, há uns anos,
quando você ia vender um animal, seja
subproduto do leite ou de corte? Tinha pessoas
que ficavam ricas intermediando a compra na
fazenda, no balanção, para a compra no gancho.
Então, os animais de escore corporal alto, eles
rendiam uma, uma e meia, duas arrobas no
gancho. E hoje, aí eu entro, Leonardo, com uma
missão que nós estamos prontos para discutir,
que acredito que possa ser uma atribuição do
Idaf, com parceiros, que ninguém faz nada
sozinho, de fiscalizar os frigoríficos.
Por que sabe, Dr. Emílio, vou falar uma
coisa com o senhor. O senhor, principalmente,
sabe, Neuzedino sabe, os pecuaristas que estão
aqui sabem. Naquela época em que o
intermediário, que comprava no balanção e
vendia no gancho e ficava rico, a toalete das
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bandas dos animais no frigorífico era feita
normal. Hoje, é um rigor excessivo na carne de
barriga, e a inserção da cabeça no pescoço não
é onde acaba o pescoço e começa a cabeça, é
no meio do pescoço. Então, peço,
encarecidamente, que a gente possa ter uma
ação sobre isso, porque isso é prejuízo para o
produtor. Deu para entender? Fui claro? Isso
não pode continuar acontecendo. Não vou fazer
citação aqui, pode ser que tenha frigoríficos
mais confiáveis que não fazem essa prática, mas
o que se vê mais comumente é que isso
acontece em detrimento da renda do produtor.
A outra coisa que eu queria fazer, é que
nós... A marcha para qualidade é irreversível.
Agora a pouco foi lido, neste documento aqui,
Neuzedino leu lá, dos países que a gente vai
estar
fazendo
por
onde
alcançar
comercialização. Só que essa comercialização
vai ser rastreada, não vai longe, vai ser
rastreado, se já não está, até o pé de alface.
E aí tem que haver um processo
educacional para que essa liberação, ou melhor
dizendo, essa proteção contra todas essas
zoonoses sejam conquistadas, senão aquela
exportação para os países citados, e outros
mais, vai ser cerceada, não vai passar por causa
de qualidade. Então, precisamos, sim, fazer uma
responsabilização de todos para que essa
isenção de certificação negativa de tuberculose,
de brucelose e de aftosa, seja alcançada.
Outra coisa que eu queria apresentar é
que os produtores e todos os demais precisam
se conscientizar que é uma conquista de
décadas essa isenção de aftosa sem vacinação.
Esse preço final aqui, de três e sessenta,
está eximindo, antes de mais nada, o produtor
de pagar uma vacina que custa de dois acima. Se
você acrescentar para o produtor os lucros
advindos e não perder peso do animal no
manejo, ela vai ficar resumida, digamos assim, a
um real; ela vai apontar dois e sessenta e vai
ficar em um real. É o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Por gentileza Leonardo...
Tenho que passar para o Crispim, gente.
Uma Mesa que... Como você é o...
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O SR. LEONARDO MONTEIRO – Pulei a
fila.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – ... administrador do Fundo, então você é
para o final mesmo. Você é o chumbo grosso.
O SR. LEONARDO MONTEIRO – Quero
cumprimentar
a
deputada
Janete;
cumprimentando-a, cumprimento os demais
componentes da Mesa.
No Idaf, doutor Júlio Rocha, a gente vai
empossar, agora, vinte e um novos veterinários
diretamente ligados aos frigoríficos, e vamos
levantar o que o senhor falou. São vinte e um
novos veterinários; quinze, todos concursados,
já entram; depois, mais seis, não é Fabiano?
Mais seis. E essa informação que o senhor falou,
a gente vai checar mais de perto se, realmente,
estão acompanhando os descartes dos animais.
Mas são mais vinte e um veterinários.
Quero, também, falar até com o Davi, da
OCB, da importância do controle da brucelose. É
muito importante o Mapa, Aureliano. Lá na
Selita, quando passei por lá, e passo sempre
procurando a Selita, eles querem a vacinação,
querem acompanhar a vacinação. Mas tem um
problema muito grande, o pequeno produtor,
com quatro animais, às vezes, não tem acesso
do vacinador lá na propriedade, e isso tem que
ter uma fiscalização mais rigorosa. Quem sabe
Neuzedino, a Fepsa também pode atuar na
brucelose; é importantíssimo atuar na brucelose
também.
Obrigado.
O SR. JÚLIO ROCHA – Essa questão que o
Dr. Emílio levantou, da subjetividade no
descarte... Digamos assim... O frigorífico tinha
que ter uma norma que, no mínimo, dissesse:
vem aqui que essa rês sua foi condenada. Você
apanha ela e faz o que você quiser. Não sei se
pode servir para dar para peixe ou para jacaré
ou para outra coisa. Se ele falar: não, não quero;
ou incinerar... Porque a gente não tem um
indicador firme de que, realmente, àquele
processo de descarte ele obedeceu com um
critério justo.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Bom, vou passar a palavra, agora, para o
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Crispim, porque ele é administrador do Fepsa,
para que ele possa ir até o microfone, também,
e fazer algumas argumentações nesse sentido.
Volto a insistir, antes de passar para
você: nós tínhamos uma GTA – temos,
atualmente – de dois vírgula dois centavos, que
vai diretamente para o Idaf. Esse é o valor por
animal que é transportado. E temos uma vacina
que é de dois a dois e sessenta reais a unidade.
Ou seja, o custo do produtor rural de carne de
gado, de búfalo - não sei como que está o valor
dos animais de menor porte, que são os ovinos,
os caprinos, deve ser menor o valor da GTA -,
fica em média... Vamos de gado e de búfalo: em
torno de quatro reais a quatro e sessenta.
Porque, não estando livre da vacinação, é
obrigado a fazer a vacinação.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Duas vezes por ano. Duas vezes por ano.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Ou seja, não sendo área livre de febre
aftosa, é obrigado a fazer a vacinação, que custa
de dois a dois e sessenta, mais o dois vírgula
dois centavos do GTA.
Então, na verdade, o custo hoje, Emílio, é de
quatro reais, ou quatro e sessenta por
animal/ano, porque aquele animal passou; ele
foi, foi, e passou. É um animal, só paga uma vez.
E a vacina só é paga uma vez, também. Então, é
esse valor. Na verdade, vem para três e
sessenta. E ninguém vai querer ficar nos três e
sessenta. Vai todo mundo querer aderir ao
fundo, porque são dois e setenta e quatro; vai
ficar livre da vacina, e vem para dois e setenta e
quatro.
Mas essas questões, como envolvem o
produtor rural... E como bem disse, aqui, o
Emílio, que também tem rebanho e sofre as
consequências desses custos, então conhece na
pele... Mas muitos outros que estão nos
ouvindo – vocês, que também têm; o doutor
Júlio
também
tem
–,
sabem
dos
questionamentos que virão, especialmente dos
rebanhos menores, ou até mesmo dos maiores,
porque o custo cabeça, no volume final fica
muito
elevado.
Então,
vai
vir
um
questionamento na Assembleia, porque isso
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passa por um projeto que tem que ser votado
aqui.
Então, gostaria que, antes que essa
captação de recursos iniciasse, que fosse
estudada a inclusão da brucelose e da
tuberculose. Porque nós enfrentamos esse
problema: eu já fui acionada, como presidente
da comissão por diversas vezes. Já tivemos, eu e
Aureliano, que suar para promover essa
indenização que o Mapa promove, de cinquenta
por cento do valor.
O produtor rural já está num prejuízo
enorme, decepcionado com o que aconteceu
com a descoberta e, de repente, ele só tem
cinquenta por cento do valor. É uma luta para
ele poder conseguir o abate. Aí, fica aquele
animal lá. É uma luta para o Mapa ir lá, porque
só pode ser feito o abate autorizado pelo Mapa.
É uma luta, não é, Aureliano? Vamos ser
sinceros. É uma burocracia enorme.
Então, precisamos que esse fundo, de
fato, seja útil. Ele tem que ser útil. E, além dele
ser útil por nos colocar livres da vacinação, ele
tem que ter um retorno. O produtor e todas as
pessoas não se importam em pagar, desde que
elas vejam um retorno.
Então, faço essa reivindicação. Estou
vendo que também é propósito do doutor
Emílio. Torino falou na mesma direção. E
acredito que o deputado Ferraço acompanha a
gente, e o deputado Adilson também. Acredito
nisso porque todos nós, aqui, lutamos muito
pelos produtores rurais, pelos nossos
agricultores, pelos nossos pecuaristas e
produtores de leite.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Presidente...
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – E, no meu entendimento, deveria entrar,
já, nessa discussão, a questão da febre aftosa,
da brucelose e da tuberculose.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu
só queria fazer uma intervenção: eu sou um
pequeno proprietário.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Sim.
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O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Porque ficou parecendo que eu tenho grandes
rebanhos, né?
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Não, o senhor está reclamando porque é
pequenininho, mesmo. Se fosse grande, estaria
com o boi na sombra...
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Estou defendendo o pequeno. Nem é nada
pessoal, mas é a observação que a gente vem...
É uma pessoa que é do campo, que foi criada na
roça, que foi criada no campo. Então, tenho esse
acompanhamento das pessoas que convivem
conosco.
Muito obrigado.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Então, fica aqui a correção. Eu citei você
porque você conhece a questão na pele. Jamais
advogou em causa própria nesta Casa.
Por gentileza, doutor Júlio.
O SR. JÚLIO ROCHA – Pessoal,
desculpem interromper mais uma vez, mas
ocorreu-nos a ideia aqui. É o seguinte: existia
uma participação na avaliação do animal com
tuberculose a ser descartado que era cumprida
pelo poder público estadual, e que acabou.
Então, quando o sujeito tem um animal, uma
matriz de valor que é condenada, ela,
normalmente, a avaliação da comissão é muito
aquém do valor daquele que ela teria se fosse
normal.
Qual a sugestão que eu dou? Sem, em absoluto,
querer espetar o Leonardo, ali. Esse 2,02 que
consta aqui para o Idaf, ele deveria constituir,
nem que fosse em percentagem, para resgatar
aquele valor que o Estado deixou de contribuir
para indenizar os animais.
É um estudo. As cabeças pensantes vão se
debruçar sobre isso, que é muito justo, porque a
nossa proposta sempre, do setor produtivo, foi
produzir gêneros, não só em valores
compatíveis com a capacidade de compra da
sociedade, os consumidores são nossos
principais parceiros, mas, sobretudo, de
produtos de qualidade.
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A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Doutor Júlio, o senhor me permita. É
exatamente isso. Se nós colocarmos o fundo
contribuindo com um percentual numa
indenização dessa, ou no trabalho de
identificação, identificação não, fazendo esses
testes nos rebanhos, alguma coisa que ele possa
contribuir enquanto fundo, eu acho que fica
mais fácil, no próprio projeto, a gente colocar,
de novo, essa questão de um valor, um
percentual, de contribuição na indenização dos
animais que são abatidos por conta dessas
doenças que, aqui, eu volto a citar: brucelose e,
especialmente, tuberculose, onde há um
descarte total da carne e do leite, há o descarte
de todo o produto. A brucelose não tem, mas a
tuberculose tem. Então o prejuízo do produtor
que tem animal no seu rebanho com
tuberculose é muito maior.
Por gentileza, o Crispim.
O SR. CRISPIM GONÇALVES – Bom dia,
deputada! Bom dia a todos os integrantes da
Mesa!
Eu pedi a palavra, após a apresentação do
Neuzedino, que tem sido brilhante até aqui,
para esclarecer as dúvidas do deputado com
relação aos valores.
O que acontece? A gente está migrando
para um valor de três e sessenta. Só que esse
valor de três e sessenta, para os que não
contribuíram para o fundo, é somente para quem
estiver transitando com animais. Então, hoje, já
existe uma contribuição na legislação de vinte
centavos, que é para todos os animais do
rebanho.
Então, quando você pensa no pequeno
que não está transitando com o rebanho, ele vai
ter a proteção do fundo e ele não vai ter que fazer
a contribuição para o fundo. Se ele não fizer
trânsito de animal durante o período, ele não
tem que recolher nada para o fundo. Então,
esse pequeno fica protegido. E o valor, desde
que a pessoa opte por contribuir com o Fundo,
de aumento, é de trinta e cinco por cento, ele
não bate esse setenta e cinco. Ok?
Só queria esclarecer isso para ver se ajuda.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Não entendi. Por gentileza, você pode
repetir?
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O SR. CRISPIM GONÇALVES – Com
relação a quê? Dos vinte centavos?
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – É.
O SR. CRISPIM GONÇALVES – O que
acontece? Hoje, a legislação prevê vinte
centavos de contribuição por animal,
independente se ele está transitando com esse
animal ou não. Todo rebanho tem que fazer
uma contribuição de vinte centavos. Com a
mudança da lei...
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Que é feita para o fundo.
O SR. CRISPIM GONÇALVES – Que é feita
para o fundo. Com a mudança da lei, somente
os animais que estão transitando que vão ter a
contribuição para o fundo. Então, muda. O
pequeno fica bem protegido com relação a isso.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Ok!
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Outra coisa que eu queria perguntar é o
seguinte: até quanto tempo vai durar o
desconto? Porque isso tem que ser programado.
Se você tem um desconto de um ano, dois anos,
daqui a pouco está pagando a tabela cheia aqui,
ó! De setenta e cinco por cento de aumento.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Permite?
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Acho que eles têm que ser automáticos e
ad aeternum.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – É isso aí!
Veja o seguinte: países como os Estados
Unidos, se você olhar o que eles têm de Fundo
lá, é um valor exorbitante. Porque nós, graças a
Deus, por um esforço muito grande de todos os
órgãos do Estado e do produtor rural,
principalmente, nós vamos poder suspender a
vacinação. E vamos conquistar esse status de

Diário do Poder Legislativo - 103

livre de febre aftosa sem vacinação pelo Mapa e
pela OIE.
Agora, você conquistar uma coisa e
mantê-la não é fácil. Às vezes a gente pensa:
não, não vai ter que vacinar mais, não tem que
vigiar mais. Pelo contrário! A vigilância sanitária
vai ter que ser muito maior, e a gente não está
falando aqui só do Idaf e do ministério, não!
Vigilância sanitária somos nós, produtores
rurais, que eu também sou pecuarista.
Nosso trabalho vai ter que ser muito
mais sério do que ele vem sendo feito. Por quê?
Você conquista uma namorada, conquista uma
esposa, é uma coisa.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – É igual sarampo! Sarampo, se você não
mantiver a vacinação, volta o sarampo!
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – É isso aí! Nós estamos ficando livres da
vacinação. Palmas para nós! Palmas para o
produtor! Agora, manter esse status, meu
deputado, não é fácil, não! Recolher para o
fundo, isso não é temporário, não, isso é
permanente. Agora, serviço para o produtor
tem que ser permanente também.
Eu sei que talvez seja um pouco
complicado para eu falar pela equipe gestora
toda em relação às ponderações, mas eu falo
por mim e pelo Fepsa. Nós acatamos a sugestão
de vocês, porque nós já trabalhamos em cima
de brucelose, já fizemos projeto, a Federação da
Agricultura já liberou isso. Estruturamos
cinquenta sindicatos rurais para vacinar com
custo baixo para o produtor. Nós temos
expertise nisso.
Agora, quando nós falamos assim, me
preocupa quando nós falamos assim: vamos
encaixar a tuberculose e a brucelose nisso aí. É
para indenizar? É para indenizar cem por cento?
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Não, não é para indenizar, mas na minha
visão, por exemplo, é para que possa fazer essa
pesquisa nos rebanhos para que possa verificar
e analisar os rebanhos. Fazer esses testes.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Só para complementar, então...
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A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Porque indenização é uma coisa, assim,
muito volumosa.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – É isso aí. É isso aí que eu queria dizer.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – É volumosa. Não é? O valor é...
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Essa proposta nossa aqui ela vai dar
seiscentos e cinquenta mil reais ano. Para
aftosa, desculpa, é muito pouco.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – A indenização não precisa entrar no
fundo, mas se entra que vai fazer teste, que vai
fiscalizar o rebanho, já nos ajuda porque nós
temos... Se o fundo faz essa parte nós temos
que ver com o Governo do Estado para ver se
ajuda na indenização. Por quê? Por que eu digo
isso? Porque hoje, Aureliano, me permita e me
ajude, como a indenização do Mapa é de
cinquenta por cento, o produtor vai lá e faz o
exame, aí descobre que o animal dele está
contaminado, mas a indenização é de cinquenta
por cento. Ninguém sabe que o animal dele está
contaminado. Ele passa o animal dele para
frente.
Agora, se a indenização é de cem por
cento ele não vai passar. Se é cem por cento,
pelo menos o valor médio de mercado, ele não
vai passar, porque o risco é grande, porque ele
espalha essa doença, então ele vai ter mais
segurança. Nós precisamos aumentar essa
indenização exatamente para que não alastre a
doença, porque tem gente de Minas Gerais,
vamos ser sinceros aqui, passando para o
Espírito Santo o gado contaminado, e com isso
contamina o nosso rebanho, aí o prejuízo é
muito maior.
Mas se tem uma indenização maior, e aí
eu falo e tenho que falar do Espírito Santo, não
posso falar de outros estados, mas se tem uma
indenização maior, já que a indenização do
Mapa é apenas de cinquenta por cento, a gente
tem menos facilidade de que esse animal seja
passado para a frente e a gente não conseguir
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interromper essa cadeia de transmissão. A
tuberculose é altamente transmissível entre
humanos, entre animais e acaba contaminando
o rebanho e a gente tendo um problema maior.
Se vocês fazem pelo menos a parte do
controle de pesquisa, já é mais fácil que o
Estado, que a gente tente convencer o Estado
nesse projeto de ele também melhorar, de ele
também participar com uma parcela na
indenização.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Deputada, outro aspecto importante que eu
queria colocar aqui na Mesa é que a qualidade
do teste de tuberculose é muito suspeita,
porque é muito simples, eu tive a oportunidade
de presenciar que os caras lá, onde o pessoal vai
comprar vaca lá em Minas Gerais, eles fabricam
o resultado na hora. Aí chega aqui, começa a
fazer teste aqui, está tudo contaminado. Isso
acontece. Tem acontecido.
Então, o cuidado na prevenção é muito
importante...
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Infelizmente existem pessoas sérias e
pessoas não sérias.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Com bandido é mais difícil. Com bandido
é mais difícil lidar.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Pois é, mas é uma realidade.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Bandido, é cadeia para bandido.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – E bandido, é cadeia para bandido.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – O
nosso produtor acaba sendo prejudicado,
muitas vezes, em função disso, porque várias
vezes o plantel, aqui, nós temos que
desenvolver nosso plantel, ter qualidade para
não ficar comprando animal de que você não
conhece a história, não tem rastreamento, não
tem nada.
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A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – O triste é ver um produtor pequenininho
abater seu gado leiteiro, porque é honesto,
porque é decente, porque não queria passar o
problema para frente, já adquiriu alguns
contaminados e acabou contaminando o
rebanho dele, ele abater e ele empobrecer por
conta disso, e ele ter uma dificuldade enorme
para receber a indenização. Isso que é muito
triste; é de chorar, é de chorar você ver uma
situação dessas.
Eu vou passar para o Aureliano e, em
seguida, para o senhor. Está bom?
O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA
– O debate realmente mostra a importância de
valorização do Fepsa, então, muito bem
colocado pelo Neuzedino e pelo Crispim. Agora,
é importante que se diga, e aqui a equipe do
Mapa acabou de se manifestar que está
acompanhando on-line, Dr. Emílio, é
importantíssimo porque o Ministério da
Agricultura, nós temos uma equipe pequena,
mas é extremamente guerreira, a Alba, a Letícia,
a equipe toda é muito presente.
E falar o seguinte: é importante, sim,
discutir a questão da brucelose e tuberculose,
mas tão importante quanto é nós
estabelecermos um programa de vacinação,
porque, enquanto não houver uma redução
dessa prevalência, não há fundo no mundo que
dê conta.
Então, muito bem colocado pela
deputada Janete quando se fala de você
entender a atual conjuntura, o Lázaro colocou,
de políticas públicas, o Leonardo também
colocou, a importância da política pública.
Então, deputado Mameri, deputado
Torino e deputado Adilson, nós temos que fazer
isso. (Pausa)
Pois é, mas a gente tem que ter um
programa de redução dos focos, porque isso é
que a gente tem que começar a fazer, porque,
senão, deputada, a gente já entra com o fundo
sem condições de dar cobertura de caráter
emergencial. Entendeu? Então, isso é um tema
de extrema relevância e eu acho que a gente
poderia, depois, no outro momento, colocar
essa discussão.
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A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Estranho é não conseguir ter
desenvolvido uma vacina para a tuberculose
animal, não ter um programa de vacina para a
tuberculose animal; não tem vacina para a
tuberculose animal. É muito estranho porque
para humano a gente consegue. Isso passa tão
batido e não se fazem os exames, porque não se
pensa muito nessa questão, porque os exames,
de fato, não são fidedignos e eles acabam
criando esse gargalo. Porque tem vacina para
tudo; quando se quer, você tenta uma vacina.
Não é possível que não tenha uma vacina que
possa ser desenvolvida que venha a prevenir
também a tuberculose animal. Não existe, pelo
menos, na medicina, a gente pode dizer que na
veterinária, no caso da medicina veterinária,
que isso não seja impossível.
Por gentileza, Antônio.
O SR. ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA –
Bom dia a todos; à deputada Janete, presidente
da comissão, aos demais parlamentares que
compõem a Mesa e às demais autoridades.
Eu sou o Antônio Carlos de Souza, sou
médico-veterinário e passei pela instituição Idaf
durante trinta e oito anos de serviço. Sou desde
a época do Gecofa, talvez alguns aqui já se
lembrem, alguns, mas sou da época do Gecofa,
depois Emespe e, atualmente, Idaf.
Eu estou observando e fui responsável
pelo programa febre aftosa no Espírito Santo
durante trinta anos quase, eu estou com
cinquenta anos de formado. A gente tem
observado que o fundo é fundamental, tem que
existir para que a gente possa alcançar essa
condição de zona livre sem vacinação.
Quando nós criamos o fundo, em 98, o
fundo foi criado sem legislação nenhuma,
zerado, espontâneo. Durante dois anos, através
da Federação da Agricultura – na época, o
doutor Nyder Barbosa, que era o presidente da
federação, e o doutor Júlio estava na
superintendência do Senar, e o doutor
Neuzedino como técnico também na
superintendência –, nós viajamos juntos muito
tempo no Brasil, eu e o doutor Neuzedino
participamos de reuniões para ir galgando essas
situações.
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Eu estou vendo falar aqui em vacina,
falar em teste, falar em alguns exames, a coisa
foi evoluindo e nós fomos galgando situações
melhores. Começamos com vacina de péssima
qualidade, vacina aquosa, depois pulamos para
a vacina oleosa, depois mudamos na faixa etária
para economizar para o produtor, que é
colocado ali, economia para o produtor.
O Crispim colocou uma situação aqui
agora fundamental também, que o produtor
paga vinte centavos por animal cadastrado,
animal total que ele tem na propriedade no mês
de novembro. Agora, ele vai pagar só por animal
que ele movimenta.
Quando o produtor faz movimento, que
emite GTA, só tem três situações: vai para o
frigorífico, ele está ganhando, está vendendo;
vai para fora do estado, ele vendeu, ele está
ganhando; e quando faz movimentação da
propriedade dele para ele, que ele é isento, o
Idaf não cobra, então, ele não está tendo
despesa.
Então, é muito melhor ele ficar nessa
situação dos três e sessenta, que a senhora
mesmo já colocou agora há pouco ali, que se eu
somar dois e dez ou dois e cinquenta por dose,
dependendo do local do estado, são duas vezes
do ano, maio e novembro. Então, são quatro ou
cinco reais por ano, para três e sessenta. Tem
uma diferença muito grande.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – E dos vinte centavos pelo rebanho.
O SR. ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA – E
eu vou tirar somente setenta e dois centavos
para botar para o fundo, então, é uma
vantagem esplêndida para ele.
Com a criação do fundo, o que nós
estamos fazendo? Nós estamos melhorando e
fortalecendo cada vez mais a estrutura
veterinária
do
Estado.
Nós
estamos
fortalecendo, estruturando, como foi o caso do
Gecofa, da aftosa, que tudo que existe aí foi a
aftosa que proporcionou. Toda essa organização
que tem de sanidade animal no estado foi a
febre aftosa que proporcionou, foi o carro-chefe
em tudo. Então, você está estruturando.
Quando eu estou estruturando e melhorando,
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eu estou criando condições para expandir para
outras enfermidades.
Vou dar um exemplo aqui, agora. A
Rússia é o maior comprador de fêmeas do
Brasil, vaca. O Frisa, em Colatina, tem vez que
abate quatrocentas fêmeas num dia, mas, para
a Rússia, não exporta mais se tiver brucelose e
tuberculose. Entrou lá propriedade que tem
brucelose e tuberculose, recebe o carimbo: não
exportação para a Rússia.
Então, a gente sente e sabe que isso vai
ser mais lá na frente, mas nós não podemos
colocar logo agora, de imediato, essa situação.
Nós estamos trabalhando no entorno dela. Qual
é o entorno dessa situação? Foi essa melhoria
da estrutura operacional do Idaf e, ao mesmo
tempo, doutor Júlio e doutor Neuzedino
mencionaram ali o programa de brucelose.
O fundo já atua na brucelose e na
tuberculose no estado. Nós já tivemos
participações, convênios com o Governo do
Estado, com a Secretaria da Agricultura
repassando recursos. Nós montamos toda a
estrutura, que está lá no Sindicato Rural até
hoje, e trabalhando, vacinando contra a
brucelose. Por quê? Porque nós fizemos uma
sorologia e a sorologia apresentou três e meio
por cento, 3,5 de prevalência na brucelose, e
apresentou 0,8 de prevalência na tuberculose,
bem menos. Só que as duas doenças são
doenças crônicas, que não desaparecem do
rebanho da noite para o dia, que é diferente da
aftosa. A febre aftosa entra e sai, a brucelose e
tuberculose entram e ficam. Então, ó o dinheiro
que eu preciso para fazer indenização de
brucelose e tuberculose.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Não estamos falando em indenização
mais. Não vai por essa linha, porque nós não
estamos falando mais em indenização. Mas nós
precisamos botar a brucelose e a tuberculose
num processo de investigação por parte do
fundo.
O SR. ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA –
Pois é, mas é isso que nós estamos colocando
aqui, agora. Nós estamos trabalhando em cima
da vacinação, aumentando.

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340036003400370034003A00540052004100, Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2022

Alguns anos atrás, até 2010, o estado
tinha uma cobertura vacinal de trinta e oito por
cento das bezerras. A partir de 2010, nós
montamos o programa no estado
e
conseguimos elevar a vacinação a oitenta por
cento, em 2014.
Hoje, nós estamos com ela na faixa de
setenta a setenta e quatro por cento de
cobertura vacinal. Boa, mas nós precisamos
passar de oitenta por cento, para pensar na
erradicação da doença. Doença nenhuma se
erradica com menos de oitenta por cento de
cobertura vacinal, aquelas que são passíveis de
vacina, que existe vacina como preventivo. Tem
que estar acima de oitenta por cento.
Então, nós estamos trabalhando nisso. O
Fundo vem contribuindo, constantemente, com
a instituição Idaf, na realização desse trabalho
de exame e de vacinação. O Fundo tem
adquirido vacina para utilizar na vacinação de
bezerros no estado, porque o Idaf não executa
mais essa atividade, não faz mais vacinação e
nem faz exame. São os profissionais autônomos.
Então, nós estamos ajudando, o Fundo está
participando
disso,
comprando
vacina,
comprando antígeno, para fazer exame de
brucelose, como comprando, também, para
tuberculose: tuberculina bovina e tuberculina
aviária. Então, se faz esse trabalho.
Agora, nós temos que aumentar o
Fundo, fortalecer o Fundo, para que, daqui a
pouco, nós possamos, também, estender essa
situação e buscando a erradicação da brucelose
e da tuberculose, porque, mais lá na frente, vai
ser impeditivo, também, para exportação para a
União Europeia ou para quaisquer outros países.
Vai ser impeditivo.
Então, são as três realmente, mas isso
nós estamos buscando gradativamente. Nós
temos que fortalecer o Fundo. Então, tem que
aumentar essa taxa, para poder fortalecer e
fortalecer o serviço de defesa sanitária animal
do estado e do país, no sentido de você, cada
vez mais fazer essa atividade preventiva. E aí
vêm outras, podem vir outras doenças, não é
mesmo, como o presidente do Incaper citou ali:
a tripanossomose, que também pode. Nós já
fizemos trabalho nesse sentido, no estado, e
sempre com a participação da Federação e do
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Fundo, e outras doenças, como a leptospirose.
Tudo isso é até passível de fazer algum exame
aqui do próprio laboratório do estado, no
laboratório do Idaf.
Então, eu acho que esse que é o ponto
que tem que ficar claro. E o Dr. Mameri que
colocou ali a situação da tuberculose. Quer
dizer, na tuberculose, você faz os testes. Você
faz o teste cervical e o comparativo, o simples e
o comparativo, onde usa a tuberculina bovina,
que é só o simples. E, quando eu vou fazer o
comparativo, eu uso a tuberculina bovina e a
tuberculina aviária, e eu preciso de setenta e
duas horas, no mínimo, para poder fazer a
leitura.
E, quando eu vou fazer a leitura, eu vou
com o paquímetro, eu vou olhar vermelhidão,
inchaço, várias sinalizações, vários elementos,
para poder fazer o diagnóstico, porque existe
uma tabela comparativa do normal, do suspeito
e do positivo. Não é mesmo? Então, muitas
vezes, acontece de você vir com animais de
algum lugar, que está no início da doença, a
tuberculose está se instalando, e aí você vai
fazer lá e deu negativo. E, quando chega aqui,
que, eu vou fazer talvez sessenta, noventa dias
depois, vai acontecer de dar positivo.
Então, isso ocorre. Lá no frigorífico, é a
mesma coisa. Quando o animal vai para o
frigorífico, lá no frigorífico, tem o Serviço de
Inspeção Federal e o Serviço de Inspeção
Estadual,
dependendo
de
onde
o
estabelecimento está registrado. Então, ele lá,
também, passa por uma avaliação, desde o
momento em que ele chega, as setenta e duas
horas que ele tem que ficar em jejum, em dieta
hídrica, para limpar o intestino e não haver
contaminação da carne. Aí, depois, ele vem,
toma um banho naquele chuveiro, vai ser
sensibilizado, sangrado e vai à linha de inspeção.
Na linha de inspeção é que se vão
analisando gânglios, músculo, porque tem
determinadas doenças que se localizam no
músculo, como algumas parasitoses que se
localizam no músculo, e outras da tuberculose.
Ele colocou aqui o nódulo, quer dizer, o
nódulo eu vejo, na linha de inspeção, o
profissional vê um nódulo ali no pulmão, mas,
se o nódulo tiver calcificado, não é problema,
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ele não vai ser descartado, ele não vai para a
graxaria; ele vai para a carne industrial, ele vai
ser utilizado em salsicha, vai ser utilizado na
carne industrial. Agora, existe o caso em que os
animais também têm lesões generalizadas,
principalmente no intestino, do trato intestinal,
no mesentério. Então, isso daí não tem jeito, aí
ele é descartado, é graxa, é graxaria. Então, isso
é que facilita essa situação para todos. Então, a
gente tem que trabalhar nesse sentido também
de incentivar cada vez mais, fazer os testes de
tuberculose e a vacinação. É fundamental o
fortalecimento dele, o recurso para isso.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Obrigada, Antônio Carlos, até mesmo
pelo conhecimento que você tem, por ser um
servidor de carreira do Idaf.
Tem a colega de cor-de-rosa aqui que
quer falar. Por gentileza, vá até o microfone.
Nós vamos encerrar a fala nela.
Eu gostaria de perguntar se os
deputados Theodorico Ferraço e Adilson
gostariam também de fazer uso da palavra.
(Pausa)
Não?
Então, encerra a fala, qual é o nome?
A SR.ª CAROLINA COVRE – Carol.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ PSB) – Na Carol.
A SR.ª CAROLINA COVRE – Bom dia, bom
dia a todos, eu sou Carol da Aves, Associação de
Apicultores, e sou baixinha, e da Ases, de
Suinocultores.
Gostaria apenas de complementar que,
para os nossos setores, o fortalecimento do
Fundo também é importante. Nós temos as
nossas dores, as nossas doenças importantes,
que são influenza aviária e peste suína, e, volta e
meia, nós esbarramos com a demanda de que
temos que fortalecer o Fundo, porque não basta
nós sermos livres; a gente tem que trabalhar
para continuar assim e também nós temos que
provar que somos livres. Então, em auditorias,
quando temos que atender mercados de
exportação buscando ampliar, eles exigem que a
gente prove. Então, a vigilância ativa, as

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2022

análises, tudo é muito importante. Então, o
fundo fortalecido para os nossos setores
também é de extrema importância. Então, nós
estamos de acordo com essa alteração,
mudança.
Obrigada.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Nós observamos a criação do fundo e o
fortalecimento... A criação já existe, né? Mas o
fortalecimento do fundo, a garantia de que ele
vai ser sustentável, de que vai haver os aportes
sendo colocados no fundo, isso por legislação,
isso está pacificado, está pacificado entre nós.
Eu acho que é uma questão que a gente
compreende bem a importância de sermos, de
nos tornarmos uma área livre da vacinação de
febre aftosa. E o que significa isso na
comercialização de nossos produtos, na
abertura de novos mercados, na conquista de
mercados importantes e que compram o nosso
produto num valor melhor. Isso agrega valor ao
nosso produto, este fundo, essa certificação,
essa conquista de sermos uma área livre de
vacinação. Isso daí está pacificado entre nós.
Agora, esses ajustes, são pequenos
ajustes que a gente considera necessário, até
mesmo porque vão vir questionamentos. E eles
contribuem para que a gente possa estar
votando essa matéria aqui e a gente possa estar
pesquisando, investigando rebanhos que não
estão livres de outras doenças, que também são
importantes para a gente ter controle. E eu cito
aqui mais uma vez a tuberculose.
O prejuízo do produtor com o gado com
tuberculose é muito grande. Ele incinera, ele só
recebe metade do valor, ele ainda tem
problema em incinerar o gado, porque tem que
ter aprovação e autorização do Mapa. Os fiscais
do Mapa vão lá, vão analisar o rebanho e que
autoriza esse abate desse animal. Então, para
nós, no meu entendimento, a brucelose e a
tuberculose precisam ser analisadas, precisam
ser analisadas na hora de a gente sacramentar
essa regulamentação do fundo no que se refere
a estar portando valores maiores nele. Então,
para mim, basicamente é isso.
Mameri, por gentileza, para concluir também.
Nós vamos fechar.
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O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Tudo bem.
A pergunta que eu faço é a seguinte: por
que nesse GTA aí em cima proposto, de três e
sessenta, a gente não esquece isso? Mantém o
2.2 e aumenta o fundo em função da
necessidade de nós termos um aporte maior
para fazer todo esse trabalho que é necessário p
nós nos mantermos livres de febre aftosa e
também podermos ajudar em outras doenças
importantes, como já foi muito bem colocado
aqui.
Eu não vejo necessidade de aumentar.
Isso aqui parece que o valor da DUA, do Idaf,
está passando de dois para 3,60. Isso vai dar
comentários. Acho que não é o momento. Nós
poderíamos fazer isso da mesma maneira de
outro modo, sem ter que aumentar esse valor
de dois para 3,60. Acho que é viável. Talvez
fosse uma proposta melhor.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Senhor Neuzedino, por gentileza.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – A gente tem uma preocupação,
deputado, de que não haja...
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Adesão.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Não, que não haja um risco de ser
compulsório em tudo. Eu preciso ter a liberdade
de escolha para não ter um questionamento
jurídico, porque, quando eu coloco lá em cima,
que é você que está escolhendo...
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – É obrigado a colocar...
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Se eu colocar que é obrigado, para tirar
esse dinheiro e ir para um fundo privado, a
gente não sabe o questionamento que pode
dar. É só por causa disso. Por isso que a Bahia
fez assim e que outros Estados estão
trabalhando dessa forma. Dar a opção de
escolha ao produtor.
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A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Até para dar uma segurança jurídica.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Para dar segurança jurídica. Somente
por isso que entra isso. Senão, a colocação
procede perfeitamente. Mas nada impede que a
gente reanalise isso. Nada impede que a gente
reanalise...
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Mas eu acho que se ficar...
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Eu acho que é mais tranquilo para os
deputados e para nós.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – ...se ficar livre, muita gente não vai
aportar no fundo. Nós precisamos de uma
segurança de que os recursos vão entrar no
fundo, e a segurança de que os recursos vão
entrar no fundo é quando você faz nessa
modalidade, porque ou bota no fundo ou vai
pagar esse valor na GTA.
Então, se você não tiver essa segurança
também, o fundo acaba sendo questionado
dentro dessa premissa de que precisa ter um
fundo que seja sustentável, um fundo que
tenha garantia de que vai haver aporte nele
para que essas políticas de controle da febre
aftosa aconteçam, porque têm recursos para
isso. É pelo menos o que eu entendi.

O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – A palavra-chave, dentro do que a
gente estava falando, é renúncia fiscal. O
jurídico olha isso. Está tendo renúncia fiscal do
Estado? – Não, não está. O 2,02 é o mesmo
que o Estado cobra. A lei colocaria 3,60 para
ele escolher. Se eu escolho, se eu, produtor,
estou escolhendo, não corre risco de ter um
questionamento de renúncia fiscal no Estado.
Não sou advogado, não, mas é a preocupação
que o pessoal...
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Na verdade, ele não está escolhendo.
Ou ele vem para 2,74...
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O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Não, está dando um estímulo para ele.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – ... ou ele vai para 3.60.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Ele está escolhendo.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – A verdade é que não está tendo. A
verdade é que houve, realmente, assim...
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – É o modelo que passou na Bahia.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Houve realmente uma majoração de
setenta por cento no valor da GTA. Aí, ou vai
parte para o fundo ou vai pagar na GTA.
Houve isso. A proposta aqui é clara nisso.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – É. Ela passa por aí, falando friamente.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Mas... (Pausa)
Não quero saber. O produtor não quer
saber disso. Ele já paga um monte de
impostos. Ele não quer saber disso.
Agora, qual é a nossa argumentação?
Mas você se livra de 2,00 a 2,50, da vacina.
Não sendo área livre de vacinação, você tem
que vacinar todo ano, em novembro, o
rebanho.
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A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Então, tem essas argumentações,
Emílio.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – E é garantia de um status melhor.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Que elas entram na contrapartida para
esse valor ter sido alterado.
Eu acho que essa é a saída.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Eu entendo é que o Idaf não está fazendo
questão de passar de 2,00 para 3,60. Isso
ainda pode trazer problema até de
governabilidade, porque é uma taxa que... o
Governo não pode ter interesse de aumentar
a taxa, quando o produtor está passando
muita dificuldade. E aí, nós já temos
obrigatórios vinte centavos. Se o problema é
ser obrigatório ou não...
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Mas vai sair.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS
–
Está
sendo
recolhido
espontaneamente.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Aqueles vinte centavos?
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – O Idaf não está recolhendo os vinte
centavos. O produtor está recolhendo
espontaneamente.

O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – E maio também.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Você também fica isento do valor de
vinte centavos por todo o rebanho que você
tem e que você tem que recolher.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Recolher.

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Está bom.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Posso encerrar, deputada?
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Pode, Neuzedino.
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O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Então, eu queria agradecer muito esta
oportunidade. Nós trouxemos isso aqui, e este
momento foi espetacular. A equipe gestora
agradece muito, porque as contribuições dos
deputados foram excelentes. Nós estamos
fazendo...
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Na Bahia, funciona dessa maneira. Em
toda a Bahia, funciona dessa maneira.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Na Bahia, funciona dessa maneira.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Ok.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Então, assim, quando nós discutimos
na equipe gestora, nós chegamos a esse nível
de proposta. As contribuições passadas aqui
hoje são factíveis, são exequíveis. Então,
assim, por exemplo, a questão da brucelose e
da tuberculose já está pacificada, no
entendimento dos deputados, os nobres
deputados.
Nós não estamos aqui discutindo
indenização de brucelose e tuberculose. O
fundo, neste momento, não vai discutir. Mas
vamos discutir ações de educação, de
vacinação.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Sim.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Então, na proposta que vier para cá
vai constar isso.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ PSB) – OK.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Vai constar isso aí.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Ótimo.
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O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Nós vamos intensificar o grupo
técnico.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Acho que é isso que precisa.
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE
ASSIS – Vamos trabalhar nisso aí e vamos para
frente. Esse é o objetivo aqui, cumprido, que
nós cumprimos, nós só temos que agradecer.
Muito bem! Ok, deputada? Muito obrigado a
todos aí.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Ok, nós agradecemos, Neuzedino.
Muito obrigada, pela contribuição. Obrigada!
Nós vamos agora..., agora é uma parte
mais técnica, vocês estão livres. Se desejarem,
podem se retirar, mas se quiserem ficar para a
gente tirar uma foto, todos em conjunto, nós
vamos fazer o relatório de algumas matérias
que estão na Comissão de Agricultura. São
quatro matérias, também de interesse do agro
capixaba. Se vocês quiserem acompanhar,
fiquem à vontade. Se não desejarem, também
podem ficar à vontade.
Eu gostaria que o pessoal da Casa
tirasse uma foto com a gente para adiantar,
ver se tem a fotografia do Cerimonial da Casa,
responsável pela foto oficial, para poder
colocar no site da Assembleia este momento.
Neuzedino, pode tomar assento no seu
espaço. A cadeira do Neuzedino.
Nós vamos passar agora para os projetos de
lei.
Os Projetos de Lei de n.os 249/2019 e
653/2019 têm parecer conjunto. Autores:
deputado Gandini e deputado Adilson
Espindula. O deputado Gandini é o autor do
Projeto de Lei n.º 249/2019, e o deputado
Adilson do n.º 653/2019. O relator é o Dr.
Emílio Mameri, e esse projeto visa, o n.º 249,
instituir a obrigatoriedade de aplicação de
pelo menos trinta por cento dos recursos
destinados à alimentação escolar pública da
rede de ensino na aquisição de gêneros
alimentícios produzidos em âmbito local,
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preferencialmente pela agricultura familiar e
pelos empreendedores familiares rurais, no
âmbito do estado do Espírito Santo. Esse é o
do Gandini.
O PL n.º 653, que foi juntado ao do
deputado Gandini, os dois estão em conjunto,
ele dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão
de alimentos orgânicos na alimentação
escolar, no âmbito do sistema de ensino do
Estado do Espírito Santo, e dá outras
providências.
Então, um, são alimentos em geral,
produzidos pela agricultura familiar; e o outro,
são os orgânicos, todos juntos numa mesma
relatoria. E eu passo a relatoria para o
deputado Emílio Mameri.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Projeto de Lei n.º 249/2019, apensado ao
Projeto de Lei n.º 653/2019.
As manifestações da Procuradoria
foram
pela
inconstitucionalidade,
a
Subprocuradoria Setorial Legislativa o
considerou inconstitucional; o procuradorgeral, inconstitucional; o relator Favatto,
inconstitucional; na Comissão de Constituição
e Justiça foi avaliado posteriormente, e o
relator Vandinho deu por constitucional;
passou na Comissão de Assistência Social, pela
aprovação; na Comissão de Educação foi
considerado inconstitucional.
E agora eu vou fazer o meu relato. A
proposta busca instituir a obrigatoriedade de
aplicação de pelo menos trinta por cento dos
recursos destinados à alimentação escolar
pública da rede de ensino na aquisição de
gêneros alimentícios produzidos no âmbito
local, preferencialmente pela agricultura
familiar e pelos empreendedores familiares
rurais, no âmbito do Estado do Espírito Santo.
A essa proposta do deputado Fabrício Gandini
foi apensada a proposta de mesmo teor, do
deputado Adilson Espindula.
Qualquer proposta que cuide de
incentivar a agricultura familiar e os
empreendedores familiares rurais é de
extrema importância e merece toda a nossa
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atenção. Essas pessoas cuidam da gente ao
cuidar da terra e produzir gêneros alimentícios
variados, que abastecem a nossa mesa, a
mesa de toda a população brasileira.
As propostas, em resumo, trazem a
possibilidade de destinação de um percentual
de recursos da alimentação escolar para
aquisição de produtos da agricultura familiar e
pequenos produtores. Ocorre que, nos termos
da Procuradoria da Casa, tal requisito já foi
estabelecido pela União, que dispõe sobre
alimentação escolar. E Resolução n.º 26, de 17
de junho de 2013, do Ministério da Educação,
ambas legislações citadas pelo autor na
proposição mais antiga.
Na
divisão
da
competência
estabelecida pela Constituição Federal,
compete privativamente à União legislar sobre
diretrizes e bases da educação nacional. Logo,
a competência do Estado quanto ao tema
Educação se restringe à competência
suplementar. Porém, por conta da
necessidade de aplicação uniforme em nível
nacional, em face do tratamento igualitário
aos estudantes de escolas públicas de todo o
território nacional, o assunto deve ser
disciplinado por lei federal. Como já foi. Não
sendo necessário um projeto de lei estadual
que repita o comando federal.
De tal modo que o meu parecer é pela
rejeição desses processos, inclusive seguindo
a orientação da nossa Procuradoria-Geral da
Assembleia Legislativa.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Eu quero colocar essa matéria em
discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Como vota o deputado Theodorico Ferraço?
(Pausa)
Acompanha o relator. Eu acompanho o relator.
Deputado Torino Marques?
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) –
Senhora presidente, acompanho o relator.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Deputado Adilson Espindula?
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O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) –
Senhora presidente, com todo respeito ao
nosso relator, mas eu voto contra o relatório
dele.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Ok.
Matéria rejeitada por quatro votos a
um contrário.
Vamos para o próximo projeto. (Pausa)
Projeto de Lei n.º 474, cuja relatoria
está sob a alçada do deputado Torino
Marques.
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) –
Rapidamente, senhora presidente, meio dia e
quinze agora.
O Projeto de Lei n.º 474/2019, de autoria
do deputado Fabrício Gandini, pretende instituir
o Programa Estadual de Incentivo a Hortas
Domésticas e Comunitárias para a população
carente, em áreas urbanas e rurais, no âmbito
do estado do Espírito Santo.
O deputado autor demonstra em sua
justificativa dessa proposta legislativa que, de
fato, o objetivo é sim incentivar o cultivo de
hortas domésticas e comunitárias para a
população carente, em áreas urbanas e rurais,
no âmbito do estado do meu glorioso Espírito
Santo.
Não cria qualquer obrigação, apenas
incentivar.
Ao que nos cabe aqui, quer seja na
verificação de conveniência e necessidade da
proposição para o ordenamento jurídico
estadual e relações sociais também,
inquestionável que o projeto de lei em exame,
para além de contribuir com a qualidade na
alimentação, irá também proporcionar mais um
instrumento de incentivo de cultivo doméstico e
da agricultura familiar que poderá desenvolver,
conjuntamente, a prática de boa alimentação
sustentável.
Com isso, sugerimos aqui aos membros
desta comissão pela aprovação do Projeto de Lei
n.º 474/2019.

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Obrigada, deputado Torino.
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Esse é o relatório.
Eu coloco essa matéria em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem queira discutir, vou
submetê-la à votação.
Como vota o deputado Emílio Mameri?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Sou favorável ao relatório do relator.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Eu também sou favorável.
Deputado Theodorico Ferraço?
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) –
Acompanho.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – E o deputado Adilson Espindula?
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) –
Acompanho o relator.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Ok.
Então, a matéria está aprovada por
unanimidade da Comissão de Agricultura.
Eu quero dizer que nas matérias
anteriores, que foi o Projeto de Lei do
deputado Fabrício Gandini, n.º 249/2019 e do
deputado Adilson, n.º 653/2019, que existem
leis federais nessa direção, ou seja, não há
prejuízo nenhum para os projetos, tendo em
vista haver lei federal nessa direção, o que
cabe a nós é cobrar do Governo do Estado a
aquisição desses produtos, conforme a lei
federal existente prevê. Ok, deputados?
(Pausa)
Porque vai a mesma direção dos
projetos apresentados, porém já existe uma
lei maior que precisa ser na integralidade
cumprida no estado do Espírito Santo. Já vem
sendo cumprida em parte, mas nós
reivindicamos que a aquisição seja mais
ampla. E por isso que eu tenho certeza que os
deputados preocupados por colocar esse
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projeto. Mas é, no mínimo, trinta por cento
hoje, na lei.
O próximo, Projeto de Lei n.º 87/2021,
da deputada Iriny Lopes, tem como relator o
deputado Adilson Espindula e visa instituir o
Programa Estadual de Incentivo à Implantação
de
Hortos
Comunitários
Medicinais,
destinados à produção de mudas e cultivos de
plantas medicinais, em comunidades urbanas
e rurais, no estado do Espírito Santo.
Deputado Adilson Espindula, para
proferir o seu relatório.
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) –
Projeto de Lei n.º 87/2021, de autoria da
deputada Iriny Lopes.
A presente proposição tem por finalidade
instituir o Programa Estadual de Incentivo à
Implantação
de
Hortos
Comunitários
Medicinais, destinados à produção de mudas
e cultivo de plantas medicinais, em
comunidades urbanas e rurais do estado do
Espírito Santo.
O projeto de lei foi protocolado no dia
15 de março de 2021 e lido no Expediente da
sessão ordinária do dia 17 de março de 2021.
A Procuradoria da Casa se manifestou pela
constitucionalidade, com sugestão de uma
emenda supressiva, nos termos da
manifestação
do
procurador-geral.
A
Comissão de Constituição e Justiça emitiu o
Parecer
n.º
421/2021,
pela
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do projeto de lei, com a
aprovação de emenda supressiva.
Por fim, o projeto de lei veio a esta
Comissão de Agricultura, de Silvicultura, de
Aquicultura e Pesca, de Abastecimento e
Reforma Agrária, para exame e parecer, na
forma do disposto no art. 42 do Regimento
Interno, nesta oportunidade, senhora
presidente, cabe a esta comissão, quanto ao
mérito da propositura, na conformidade do
que dispõe o art. 45 e incisos do Regimento
Interno.
Por muito tempo, as plantas e seus
derivados naturais representam as únicas
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formas de tratamento terapêutico. Com o
advento da síntese química e o crescimento
da
indústria
de
medicamentos
quimiossintéticos, o conhecimento e o uso
dessas plantas foram relegados a um plano
secundário. Todavia, nas últimas décadas, com
a maior valorização da natureza e a busca por
alimentos e bebidas mais saudáveis, a
demanda por plantas medicinais vem
crescendo no Brasil em todo mundo. E, com
isso, essas plantas estão agora assumindo o
papel mais importante, não só na saúde da
população, mas também na agricultura e na
economia nacional.
Por essa razão, reconhecemos a
importância de colaborar com as iniciativas
que criam ações concretas para fomentar o
cultivo dessas plantas, como o exemplo do
projeto de lei em apreço. Diante do exposto,
proponho aos nobres pares desta comissão a
aprovação do referido projeto de lei.
Eu voto, senhora presidente, pela
aprovação do Projeto de Lei n.º 87/2021, de
autoria da excelentíssima senhora deputada
Iriny Lopes, com a adoção da emenda
supressiva, aprovada pela Comissão de
Justiça, nos termos da fundamentação supra.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Deputado, qual é a emenda supressiva,
por gentileza, porque V. Ex.ª não leu?
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) –
Fica suprimido o parágrafo único do artigo 7.º
e o artigo 8.º, do projeto de lei.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Que diz o quê? Só para a gente saber o
que está lendo, o que está votando!
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) –
Só um minuto, senhora presidente!
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Art. 7.º e 8.º.

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340036003400370034003A00540052004100, Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2022

Diário do Poder Legislativo - 115

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) –

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) –
Exatamente.

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Cadê o projeto, Zé?
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – O
art. 7.º diz o seguinte: A ocupação dos
terrenos a que se refere esta lei não assegura
qualquer direito aos seus eventuais ocupantes,
sendo que o uso dos terrenos será exclusivo
para implantação do Horto Comunitário
Medicinal.

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Eu concordo, eu voto favorável ao
relator.
Alguém quer discutir a matéria?
(Pausa)
Eu voto favorável ao relator.
Deputado Emílio?

Isso!

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ –
PSB) – Óbvio. Então, suprimiu...
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) –
Parágrafo único: Governo do Estado do
Espírito Santo poderá dar ampla publicidade
ao programa Horto Comunitário Medicinal,
por meio de veiculação de cartazes
explicativos, afixados nas unidades públicas de
saúde, educação, entidades, assistências.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Mas por que suprimiu essa?
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – E
o artigo oitavo, o Poder Executivo
regulamentará a presente lei no que couber,
no prazo de noventa dias de sua publicação.
Na verdade, o parágrafo único ficou,
mas o art. 7.º e o art. 8.º foram suprimidos.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Só o sétimo e o oitavo.
Bom, é o prazo para poder entrar em
vigor que estava noventa dias, então pode ser
até antes, ou depois disso.
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) –
Como pode ser depois.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – É. E não se tem a propriedade do
terreno público pelo fato de se fazer uma
horta pública.

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Eu sou favorável ao relatório do relator.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ PSB) – Deputado Torino?
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) - Eu
voto pela aprovação do belíssimo relatório do
deputado Adilson Espindula.
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Deputado Teodorico Ferraço, nosso
decano?

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) –
O voto dele é um voto de artista. (Inaudível).
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ –
PSB) – Obrigada. Bom, aprovado. Relatados os
projetos e votados projetos na comissão de
agricultura.
Não havendo mais nada tratar, declaro
encerrada a presente reunião ordinária,
agradecendo a presença dos meus colegas
que ficaram desde o início: Emílio Mameri,
Torino Marques, Adilson Espindula, que veio
também num esforço para contribuir e o
deputado Teodorico Ferraço, nosso decano,
sempre nos ensinando nesta Casa.
Um abraço a todos.
Está encerrada a presente sessão.

(Encerra-se a reunião às 12h25min.)
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