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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.989 
 

Acrescenta o inciso VII ao art. 2º 
da Resolução nº 5.894, de 11 de 
dezembro de 2018, que criou, no 
âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo – 
Ales, o “Espaço Assembleia 
Cidadã”. 

 

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

Art. 1º O art. 2º da Resolução nº 5.894, de 11 de 
dezembro de 2018, que criou, no âmbito da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo – Ales, o “Espaço Assembleia Cidadã”, 
passa a vigorar acrescido do inciso VII, com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 2º (...) 
 

(...) 
 

VII - o Núcleo da Defensoria Pública do 
Espírito Santo “Elcio Alvares”.” (NR) 

 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 7.990 
 

Concede Comenda do Mérito 
Legislativo “Agesandro da Costa 
Pereira” a PAULA MORAES 
RIBEIRO DE FREITAS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 5.904, de 18.12.2018, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida Comenda do Mérito 
Legislativo “Agesandro da Costa Pereira” a 
Paula Moraes Ribeiro de Freitas. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.991 

 
Concede Comenda “Loren Reno” 
a ZÉLIDA ALDRIGUES LIMA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base nas Resoluções nºs 1.370, de 
14.12.1982, nº 5.924, de 13.03.2019 e nº 7.659, 
de 07.12.2021 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren Reno” 
a Zélida Aldrigues Lima, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
E AOS ANIMAIS 

 

PRESIDENTE: Deputado Dr. RAFAEL FAVATTO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
MEMBROS: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
 Deputada IRINY LOPES 
REUNIÃO: ordinária  
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 27/04/2022  
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 12:10 horas 
 

PAUTA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA -4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
Deputado Fabricio Gandini: PL 135/2018 
Deputado Bruno Lamas:  PL 1017/2019 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 

2 - ORDEM DO DIA: 
 

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

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

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

4-PROJETO DE LEI Nº 23/2020 - Análise Mérito 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Fabrício Gandini 
EMENTA: Proíbe a utilização e o fornecimento 
de copos plásticos descartáveis pelos 
restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de 
praia, ambulantes e similares no estado e dá 
outras providências. 
 

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

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

 
Explanação sobre: Caça e Tráfico de Animais 
Silvestre no Espírito Santo 
Convidado: Instituto Ambiental RELUZ RPN 
Renata Oliveira Bonfim 
 
OBS: Pauta gerada em 19/04/2022, às 13:20 
horas, sujeita a alteração até a data da reunião 
 
 

CPI DAS LICENÇAS 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado SERGIO MAJESKI 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE XAMBINHO 
REUNIÃO: 2ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 28/04/2022 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 10h  

 
PAUTA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Documento da Fundação Renova, 
encaminhando dados atualizados das ações no 
ES; 
- Pedido de providências da APECI (Associação 
dos Pescadores e Catadores Indígenas). 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
- Oitiva dos representantes legais e associados 
da Associação dos Pescadores e Catadores 
Indígenas–APECI, com o intuito de debater 
sobre as demandas que serão apresentadas pela 
mencionada associação à Fundação Renova; 
- Demais deliberações que se fizerem 
necessárias. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 

CONVIDADOS: 

- André de Freitas - Diretor Presidente da 
Fundação Renova; 
- Representantes legais e associados da 
Associação dos Pescadores e Catadores 
Indígenas–APECI. 
 
Objetivo da Comissão: apurar e investigar 
denúncias a respeito da legalidade dos TCA 
035/2018 - VALE S.A, TCA 036/2018 - Arcelor 
Mittal e da Licença de Operação 123/2018 - 
VALE S.A, e se atendem ao interesse público e 
aos princípios de proteção ao meio ambiente, 
bem como investigar a forma como o Instituto 
Estadual de Meio Ambiente (IEMA) libera 
projetos a serem executados e também 
investigar irregularidades na emissão dos 
chamados Documentos de Origem Florestal 
(DOF) e a possível inexistência de regular 
fiscalização do órgão responsável por isso, o 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 
(IDAF). 
 
 

FRENTE PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 

NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado ALEXANDRE 

XAMBINHO 
LOCAL: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré 
DATA: 27/04/2022 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 16h 
 

PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE 

COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

1 – EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
- Não houve no período. 
 

2 – COMUNICAÇÕES: 
 

Tema da reunião: “Obras e Saneamento em 
Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta e Recanto 
da Sereia”. 
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3 – CONVIDADOS: 
 
- CESAN: 
- Prefeitura de Vila Velha;  
- Prefeitura de Guarapari; 
- Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha; 
- Secretaria de Meio Ambiente de Guarapari. 
 
 

AGENDAS 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

Diretoria das Comissões Parlamentares - DCP 
Coordenação Especial das Comissões Temporárias e 

Órgãos Especiais – CECTOE 

 
AGENDA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DAS 

COMISSÕES TEMPORÁRIAS 
 

PERÍODO DE 26/04 a 29/04/2022 
 

Data Local Horário Comissão Tipo 
Coordenador/ 
Responsável 

Tel 
Recursos 

27 
04 

Quarta-feira 

 
Paróquia 

Nossa 
Senhora de 

Nazaré 
(Ponta da 

Fruta) 

16h  

FRENTE 
PARLAMENTAR 

DE FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS DE 

COLETA E 
TRATAMENTO DE 

ESGOTO NO 
ESTADO DO ES 

Reunião  
 

Miguel 
3555 

Comunicação 
Social e TV 

ALES. 

28 
04 

Quinta-feira 

 
Plenário 
Dirceu 

Cardoso 
(Presencial) 

10h  
 

CPI DAS LICENÇAS 

2ª 
Reunião 

Extra  
 

Miguel 
Juliana 
Sandra 
3555 

Procuradoria, 
Consultoria 
Temática,  

Segurança, 
Recepção, 
CSMPAE, 

Garçom, Som,  
Comunicação 

Social e TV 
ALES. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
Carlos Eduardo Casa Grande  

Secretário Geral da Mesa - SGM 
Pedro Henrique Santos Barbosa 

Diretor das Comissões Parlamentares - DCP 
Miguel Pedro Amm Filho 

Coordenador Especial das Comissões 
Temporárias e Órgãos Especiais – CECTOE 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2177 
 

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

 
CONCEDER 05% (cinco por cento), a 

partir de 11/02/2022, de acordo com art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus EVERALDO 
FRIEDRICH, matrícula nº 208847, Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar - 
ASGRP, referente aos períodos de 30/03/2015 a 
30/06/2016, de 11/10/2016 a 27/05/2020 e de 
01/01/2022 a 10/02/2022. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 

de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2178 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

ELEVAR PARA 04% (quatro por cento) a 
partir de 17/03/2022 na forma do artigo 108 da 
Lei Complementar Nº 46/94, de ADICIONAL DE 
ASSIDUIDADE a que faz jus ALEX-HANDER 
FERREIRA PACHECO, matrícula nº 203527, 
Técnico em Tecnologia da Informação, código 
ETTI, referente ao 2º Decênio de 14/08/2010 a 
27/05/2020 e 01/01/2022 a 16/03/2022. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO  
Presidente 
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ATO Nº 2179 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o que consta do processo eletrônico nº 
996/2022, resolve,  

 

AVERBAR o Tempo de Serviço, anterior à 
aposentadoria no INSS, da servidora GLACILEIA 
ZANELATO STELZER, matrícula nº 201066, 
Supervisor da Comissão de Finanças - SCF, nos 
termos da Lei Complementar nº 46/94 e suas 
alterações, conforme abaixo descrito: 

 

ÓRGÃO PERÍODO 
A PARTIR 

DE 
FINALIDADE 

ALES 

26/05/1992 a 
29/09/1992, 

02/03/1993 a 
31/12/1993, 

01/01/1994 a 
31/01/1999, 

01/07/1999 a 
03/07/1999, 

01/01/2000 a 
31/12/2002, 

01/03/2003 a 
31/03/2003, 

01/03/2005 a 
03/03/2005, 

01/10/2010 a 
07/10/2010, 

27/10/2010 a 
31/10/2010, 

01/01/2011 a 
04/01/2011, 

01/05/2016 a 
30/05/2016, 

01/06/2017 a 
30/06/2017, 

19/10/2017 a 
31/12/2017 

06/01/21 ATS 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO  
Presidente 

 
ATO Nº 2180 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER 10% (dez por cento), a partir 
de 06/01/2021 (data da posse/exercício no novo 
vínculo), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus GLACILEIA 
ZANELATO STELZER, matrícula nº 201066, 
Supervisor da Comissão de Finanças - SCF, 
referente aos períodos: de 26/05/1992 a 
29/09/1992, 02/03/1993 a 31/12/1993, 
01/01/1994 a 31/01/1999, 01/07/1999 a 
03/07/1999, 01/01/2000 a 31/12/2002, 
01/03/2003 a 31/03/2003, 01/03/2005 a 
03/03/2005, 01/10/2010 a 07/10/2010, 
27/10/210 a 31/10/2010, 01/01/2011 a 
04/01/2011, 01/05/2016 a 30/05/2016, 
01/06/2017 a 30/06/2017, 19/10/2017 a 
31/12/2017 (anteriores à sua aposentadoria no 
INSS) e de 28/05/2019 a 02/01/2020.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 

de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 2181 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
Considerando o Ato nº 3260, de 

01/08/2008, publicado em 03/09/2008, alterado 
pelo Ato nº 267, de 31/03/2010, que regulamenta 
a concessão de Incentivo Educacional, resolve:  

 
CONCEDER à servidora RAQUEL SALAROLI 

DE ARAUJO LUGAO, Analista em Comunicação 
Social - EACS, matrícula nº 207944, o 2º (segundo) 
INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% (cinco por 
cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 
efetivo, a partir de 17/03/2022, conforme art. 3º 
da Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei 
10.083/2013 e Lei 10.225/2014.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 de 

abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATO Nº 2182 
 

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

Considerando o Ato nº 3260, de 
01/08/2008, publicado em 03/09/2008, alterado 
pelo Ato nº 267, de 31/03/2010, que 
regulamenta a concessão de Incentivo 
Educacional, resolve:  
 

CONCEDER à servidora NOEMIR GOMES, 
Técnico Legislativo Sênior - ETLS, matrícula nº 
203213, o 2º (segundo) INCENTIVO 
EDUCACIONAL de 05% (cinco por cento) sobre o 
vencimento do respectivo cargo efetivo, a partir 
de 01/02/2022, conforme art. 3º da Lei nº 
8.950/2008, alterada pela Lei 10.083/2013 e Lei 
10.225/2014.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2183 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve:  
 
 CONCEDER 5% (cinco por cento), a partir 
de 21/03/2022, de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/1994, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus CARLOS 
ALBERTO FREITAS RIBEIRO, matrícula nº 
208680, Técnico Junior de Gabinete de Rep. 
Parlamentar, código TJGRP, referente aos 
períodos de 06/02/2015 a 13/02/2017 e 
02/03/2017 a 03/02/2019 e 13/02/2019 a 
12/12/2019 e 01/01/2022 a 20/03/2022.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 2184 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ADRIANA GONCALVES BOAS 
FALK, do cargo em comissão de Supervisor de 
Registro e Tramitação Legislativa, código SRTL, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 2185 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANDRESSA MARIA DE 
ALMEIDA, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado Luiz Durão, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 220501/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 2186 
 

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

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 2187 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, GIRLANI ALVES BALDAN 
BALARINE, do cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 2188 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, GUILHERME GAGNO 
FERNANDES, do cargo em comissão de 
Supervisor da Equipe de Apoio da Taquigrafia e 
dos Anais Taquigráficos, código SEAT, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

ATO Nº 2189 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ANDRESSA MARIA DE ALMEIDA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Luiz Durão, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 220502/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 2190 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, GUILHERME GAGNO FERNANDES, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor de 
Registro e Tramitação Legislativa, código SRTL, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 2191 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JEANNY GRAZIELLE GARCIA, para 
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exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 2192 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JOSCELINO MIGUEL DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 2193 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JOYCE DUARTE GOMES, para exercer o 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Luiz Durão, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 220504/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

ATO Nº 2194 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, MAURICIO BONICENHA, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
no gabinete do Deputado Luiz Durão, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 220503/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 2195 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, VINICIUS NASCIMENTO GONÇALVES, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2196 

 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, YURI FELIX FRAGA GONÇALVES, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor da 
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Equipe de Apoio da Taquigrafia e dos Anais 
Taquigráficos, código SEAT, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 2197 
 

Dispõe sobre as condutas 
vedadas aos agentes 
públicos bem como sobre 
o funcionamento da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo 
no período eleitoral. 

 
CONSIDERANDO que o início do período 

eleitoral para a escolha dos candidatos a 
Presidente e Vice-Presidente, Governador e 
Vice-Governador, Senador, Deputado Federal e 
Deputado Estadual acentuam as preocupações 
da Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa 
quanto à observância rigorosa do princípio da 
ética republicana nas eleições de 2022, bem 
como as orientações sobre condutas vedadas 
aos agentes públicos para evitar qualquer ato 
que provoque desequilíbrio na isonomia dos 
candidatos e que violem a moralidade e 
legitimidade nas eleições. 
 

CONSIDERANDO a necessidade de expor 
e detalhar, a partir do que determina a 
Constituição Federal e a legislação eleitoral, 
situações que envolvem a atividade rotineira do 
Parlamento com o objetivo de elucidar dúvidas 
em relação aos limites legais para a atuação 
Parlamentar durante o pleito eleitoral de 2022; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de atuar 
preventivamente no sentido de orientar todos 
os parlamentares, diretores e demais servidores 
para observância da legislação eleitoral: 
 

CONSIDERANDO a Constituição Federal, 
a Constituição Estadual, a Lei Federal nº 

9.504/97 e das Resoluções nº 23.674/21 
(calendário eleitoral), a Resolução nº 23.669/21 
(Atos gerais do processo eleitoral) e a Resolução 
nº 23.671/21 (Propaganda eleitoral, utilização e 
geração do horário gratuito e condutas ilícitas 
em campanha eleitoral nas eleições) todas do 
Tribunal Superior Eleitoral para as eleições do 
ano de 2022. 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
REGIMENTAIS, 

 
RESOLVE: 

 
Título I 

DA NORMATIZAÇÃO DA MATÉRIA 
 
Art. 1°. Nos termos das disposições contidas na 
Constituição Federal de 1988, no Código Eleitoral, 
na Lei Complementar nº. 64/1990, na Lei 
Complementar 101/2000, na Lei Federal n.° 
9.504/1997 e suas alterações, na Súmula 54 do 
TSE e suas Resoluções, em especial as Resoluções 
nº 23.674/21 nº 23.669/21 e nº 23.671/21, a 
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, neste 
ato, dispõe sobre as condutas vedadas aos 
agentes públicos bem como sobre o 
funcionamento da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo no período eleitoral. 
 
Parágrafo único: Considera-se como período 
eleitoral aquele cujo início se dá 3 (três) meses 
antes do primeiro turno das eleições 
presidenciais, podendo estender-se até o 
segundo turno, quando houver (Art. 3º, inciso I, 
da IN nº 01/2018).  
 

Título II 
DAS RESTRIÇÕES NA UTILIZAÇÃO DOS MEIOS 

DE COMUNICAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

  
Art. 2°. A publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos, deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens 
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que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. 
 
Art. 3°. Durante as transmissões ao vivo das 
sessões da Assembleia Legislativa pela TV é 
vedado ao Parlamentar fazer propaganda 
eleitoral, direta ou indiretamente. 

§ 1º. A participação de Deputados na 
programação da TV da Assembleia Legislativa 
deverá ser decorrência exclusiva de sua 
condição de Deputado Estadual e jamais 
motivada pela sua condição de candidato ou 
pré-candidato; 

§ 2º. Na divulgação dos trabalhos 
legislativos, é vedado conferir tratamento 
privilegiado a candidato, partido ou coligação. 
 
Art. 4°. É vedada: 

I - sob qualquer pretexto, a utilização do 
serviço público da TV da Assembleia Legislativa 
para a cobertura de eventos em benefício de 
pré-candidato, candidato, partido político ou 
coligação; 

II - a veiculação de propaganda eleitoral 
no site e nos programas de rádio e TV sob 
responsabilidade da Assembleia Legislativa, 
ressalvada, se for o caso, a propaganda eleitoral 
gratuita prevista na legislação específica; 

III – a utilização, doação, cessão ou 
venda de cadastro eletrônico de pessoas de 
acesso restrito da Assembleia Legislativa em 
favor de candidatos, partidos ou coligações; 

IV – a veiculação ou manutenção, a partir de 
e 02.07.2022, de qualquer propaganda 
institucional da ALES, independentemente de 
haver em seu conteúdo caráter informativo, 
educativo ou de orientação social (Art. 37, §1º, 
da CF/88), inclusive nas: 
 

a) Páginas oficiais do Poder Público na rede 
mundial de computadores (internet); 

 
b) Mídias sociais de cadastro e acesso 

gratuito, tais como facebook e 
instagram;  

 
c) Placas e outdoors contendo publicidade 

institucional com informações sobre 
obras e serviços da ALES. 

V – divulgação de apoio ou logomarca 
em convites e publicidade de festas, shows e 
outros eventos (Art. 73, VI, b, da Lei nº. 
9.504/97). 
 
Art. 5º. Somente se limitará o direito de 
informação e de manifestação inserta na 
programação TV da Assembleia Legislativa 
quando se verificar efetivo comprometimento 
da regularidade da disputa eleitoral. 
  

Título III 
VEDAÇÕES RELATIVAS AOS AGENTES POLÍTICOS 

E SERVIDORES 
  
Art. 6°. São proibidas aos agentes públicos, 
servidores ou não, as seguintes condutas 
tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre candidatos nos pleitos 
eleitorais: 
 

I - ceder ou usar, em benefício de 
candidato, de partido político ou de coligação, 
bens móveis ou imóveis pertencentes à 
administração direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios, ressalvada a realização de 
convenção partidária; 

II - usar materiais ou serviços, custeados 
pelos governos ou casas legislativas, que 
excedam às prerrogativas consignadas nos 
regimentos e nas normas dos órgãos que 
integram; 

III - ceder servidor público ou empregado 
da administração direta ou indireta federal, 
estadual ou municipal, ou usar de seus serviços 
para comitês de campanha eleitoral de 
candidato, de partido político ou de coligação, 
durante o horário de expediente normal, salvo 
se o servidor ou o empregado estiver licenciado; 

IV - fazer ou permitir uso promocional 
em favor de candidato, de partido político ou de 
coligação, de distribuição gratuita de bens e 
serviços de caráter social custeados ou 
subvencionados pelo Poder Público; 

V - nomear, contratar ou de qualquer 
forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir 
ou readaptar vantagens ou por outros meios 
dificultar ou impedir o exercício funcional e, 
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ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar 
servidor público, na circunscrição do pleito, nos 
3 (três) meses que antecedem a eleição isto é, a 
partir de 02.07.2022, até a posse dos eleitos, 
sob pena de nulidade de pleno direito, 
ressalvadas: 

a) a nomeação ou exoneração de cargos 
em comissão e designação ou dispensa de 
funções de confiança; 

b) a nomeação para cargos do Poder 
Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais 
ou Conselhos de contas e dos órgãos da 
Presidência da República; 

c) a nomeação dos aprovados em 
concursos públicos homologados até o início 
daquele prazo; 

d) a nomeação ou contratação 
necessária à instalação ou ao funcionamento 
inadiável de serviços públicos essenciais, com 
prévia e expressa autorização da Mesa Diretora; 

e) a transferência ou a remoção ex 
officio de militares, de policiais civis e de 
agentes penitenciários; 

VI - nos 03 (três) meses que antecedem a 
eleição até a sua realização: 

a) realizar transferência voluntária de 
recursos da União aos Estados e Municípios, e 
dos Estados aos Municípios, sob pena de 
nulidade de pleno direito, ressalvados os 
recursos destinados a cumprir obrigação formal 
preexistente para a execução de obra ou serviço 
em andamento e com cronograma prefixado, e 
os destinados a atender situações de 
emergência e de calamidade pública; 

b) com exceção da propaganda de 
produtos e serviços que tenham concorrência 
no mercado, autorizar publicidade institucional 
de atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos ou das 
respectivas entidades da administração indireta, 
salvo em caso de grave e urgente necessidade 
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

c) fazer pronunciamento em cadeia de 
rádio e de televisão fora do horário eleitoral 
gratuito, salvo quando, a critério da Justiça 
Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante 
e característica das funções do Poder. 

VII - Realizar, no primeiro semestre do 
ano de eleição, despesas com publicidade dos 

órgãos públicos federais, estaduais ou 
municipais, ou das respectivas entidades da 
administração indireta, que excedam a média 
dos gastos no primeiro semestre dos três 
últimos anos que antecedem o pleito; 

VIII - Fazer, na circunscrição do pleito, 
revisão geral da remuneração dos servidores 
públicos que exceda a recomposição da perda 
de seu poder aquisitivo ao longo do ano da 
eleição, a partir do início do prazo estabelecido 
no art. 7º (a partir de 05 de abril de 2022 - art. 
7º, § 1º da Lei nº 9.504/1997 – 180 dias antes 
das eleições) até a posse dos eleitos. 
 
Parágrafo único: Reputa-se agente público, para 
os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos 
ou entidades da administração pública direta, 
indireta ou fundacional. 
 
Art. 7°. É vedada a cessão de servidores públicos 
ou o uso de seus serviços para comitês de 
campanha eleitoral de candidato, partido 
político ou coligação, durante o horário de 
expediente normal. 

§ 1° Excetua-se da vedação prevista neste 
artigo a participação voluntária dos servidores 
públicos em campanhas eleitorais em horários 
diversos do previsto para o seu expediente, no 
período de férias ou de licença. 

§ 2° Quanto aos servidores da 
estrutura de pessoal dos gabinetes 
parlamentares, suas atividades são de 
responsabilidade de cada deputado, nos termos 
da Resolução n° 1.905/98. 
  

Título IV 
DA LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA  

 
Art. 8º. Ao servidor efetivo da ALES que se afaste 
do cargo para concorrer a cargo eletivo e que 
tendo comunicado tempestivamente à 
Administração o seu afastamento em razão de 
participação como candidato nas eleições, a Lei 
Complementar nº 64/90 e o art.145 da Lei 
Complementar Estadual nº 46/94 asseguram o 
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recebimento regular de remuneração a partir do 
deferimento do registro de sua candidatura pela 
Justiça Eleitoral, passando a usufruir da licença 
remunerada. 

§ 1º O afastamento deverá ter início no dia 
02.07.2022, em obediência ao prazo de 03 (três) 
meses para efeitos de desincompatibilização 
eleitoral; (LC 64/90 e Súmula 54 do TSE) 

§ 2º O servidor efetivo ocupante de cargo 
em comissão deverá requerer exoneração e 
licenciar-se do seu vínculo efetivo até o dia 
02.07.2022; (LC 64/90 e Súmula 54 do TSE) 
 
Art. 9º. Os titulares exclusivamente de cargos de 
provimento em comissão, candidatos a cargos 
eletivos, deverão formalizar seu pedido de 
exoneração observados os prazos estabelecidos na 
Lei Complementar Federal 64 de 18 de maio de 
1990 e na Súmula 54 do TSE, sob pena de 
incompatibilidade eleitoral. 
 
Art. 10. Para efeito do disposto nos artigos 
anteriores, o servidor efetivo deverá preencher 
formulário “REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA 
ATIVIDADE POLÍTCA”, conforme modelo 
disponível na intranet, no Portal do Servidor 
(http://www.al.es.gov.br). 

§ 1º O requerimento, deverá ser 
devidamente protocolado na Coordenação do 
Protocolo Geral até o dia 01.07.2022, constando 
Certidão de Filiação Partidária atualizada e 
encaminhado à secretaria de gestão de Pessoas 
para análise. 

§ 2º Após o procedimento do §1º, o 
servidor deverá apresentar na Coordenação do 
Grupo de Recursos Humanos os documentos 
abaixo relacionados, por meio de formulário 
“REQUERIMENTO DE JUNTADA DE 
DOCUMENTOS - LICENÇA PARA ATIVIDADE 
POLÍTICA”, conforme modelo disponível na 
intranet, no Portal do Servidor 
(http://www.al.es.gov.br), até o prazo de 30 de 
setembro de 2022: 

I - cópia da ata da convenção partidária 
que indicou os candidatos ao pleito, 
devidamente rubricada pela Justiça Eleitoral; 

II - cópia da certidão expedida pela 
Justiça Eleitoral que ateste a homologação do 
registro da candidatura. 

§ 3º A regularidade do afastamento fica 
condicionada à apresentação dos documentos 
indicados no § 2º deste artigo. 

§ 4º Negado o registro ou havendo 
desistência da candidatura, o servidor tem de 
reassumir o cargo imediatamente, comunicando a 
Mesa Diretora da ALES. 

§ 5° Caso o requerimento de licença seja 
protocolado após os prazos previstos no §1° 
deste artigo, serão considerados como faltas 
injustificadas os dias indevidamente não 
trabalhados, compreendidos entre a data limite 
e a data do requerimento, devendo ser 
devolvidos eventuais valores recebidos, nos 
termos da legislação aplicável à espécie. 

§ 6º Diante da suspeita de que eventual 
servidor tenha se candidatado apenas com vistas a 
se afastar do cargo, com a percepção dos seus 
vencimentos integrais, a Administração Pública 
deverá adotar as providências necessárias à 
apuração da existência de má-fé do servidor e, em 
caso positivo, exigir que restitua ao erário, os 
valores indevidamente percebidos no decorrer do 
afastamento, sem prejuízo da aplicação de 
sanções. 
 
Art. 11. A licença prevista nos artigos 8º e 9º será 
concedida por ato da autoridade competente e 
comunicada ao setor de pessoal da ALES, para fins 
de assentamentos funcionais, devendo constar o 
cargo eletivo a que irá se candidatar e o nome do 
Partido, além do registro da candidatura 
comprovado por certidão emitida pela Justiça 
Eleitoral. 
 
Art. 12. O servidor deverá reassumir o exercício 
do cargo ou função no primeiro dia útil 
subsequente, em quaisquer das seguintes 
hipóteses: 

I - ao da realização da Convenção 
Partidária, caso seu nome não seja referendado 
como candidato; 

II - ao da publicação da decisão 
transitada em julgado, caso o registro de sua 
candidatura seja indeferido ou cancelado; 

III - ao da data do protocolo do pedido, 
em caso de desistência da candidatura; 
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IV - ao da ocorrência de qualquer outro 
fato que torne injustificada a continuidade do 
afastamento; 

V - à data da última votação para o cargo 
a que estiver concorrendo. 
 
Art. 13. O servidor, ainda que eleito, deverá 
retornar ao exercício do seu cargo na data de 
03/10/2022, salvo se fizer jus a algum 
afastamento legal. 

§ 1º O servidor eleito, portando 
Declaração do Tribunal Regional Eleitoral, 
deverá, impreterivelmente, até a data de 19 de 
dezembro de 2022, requerer perante a 
Administração o afastamento do seu cargo, vez 
que o exercício de mandato eletivo federal ou 
estadual o obriga a se afastar do exercício do 
seu cargo efetivo. 

§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo 
anterior o servidor deverá preencher 
formulário, conforme modelo disponível na 
intranet, no Portal do Servidor 
(http://www.al.es.gov.br). 
  

 
Título V 

DO USO DE BENS MATERIAIS OU SERVIÇOS 

  
Art. 14. Fica vedada a cessão e/ou a utilização, em 
campanha eleitoral ou em favor de terceiros 
candidatos, Partidos Políticos ou Coligações, 
das estruturas financeira, orçamentaria e 
patrimonial; de bens móveis, inclusive, e dentre 
outros, os de consumo; de serviços; e da 
estrutura física das dependências da 
Assembleia Legislativa, salvo, neste último caso, 
para a realização de convenções partidárias. 

§ 1º A vedação prevista no caput deste 
artigo se estende a todas as estruturas 
relacionadas que se encontrem à disposição dos 
Deputados ou em seus gabinetes. 

§ 2º Os carros oficiais, combustíveis pagos 
pelo erário, a reprodução de documentos, o 
envio de correspondência, o uso do sistema de 
telefonia, email, papéis timbrados do Poder 
Legislativo e demais prerrogativas somente 
poderão ser utilizados para desempenho regular 
de atividades vinculadas ao exercício do mandato 

ou, no caso dos servidores da Secretaria, no 
exercício exclusivo de suas atividades funcionais. 

§ 3º Durante o período período 
eleitoral, fica vedada: 

a) a utilização das estruturas financeira, 
material ou de serviço desta Assembleia 
Legislativa em favor de candidato, para custear ou 
subvencionar a distribuição de bens e serviços de 
caráter social; 

b) a distribuição gratuita de bens, valores 
ou benefícios, exceto nos casos de calamidade 
pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei e já em 
execução orçamentaria no exercício anterior, 
casos em que o Ministério Público poderá 
promover o acompanhamento de sua execução 
financeira e administrativa. 
 
Art. 15. Fica vedada a divulgação de propaganda 
eleitoral nas dependências da Assembleia 
Legislativa, inclusive a gravação de imagens 
internas para fins eleitorais. 
 
Parágrafo único. Nos gabinetes parlamentares a 
atividade prevista no caput deste artigo é de 
responsabilidade de cada Deputado, observando-
se a Resolução nº 1.905/98 e suas alterações. 
 
Art. 16. A partir da publicação e vigência do 
presente Ato ficam suspensas novas despesas 
com: 

I - eventos realizados fora da sede da 
Ales, dentre eles coberturas externas de 
competência da Secretaria de Comunicação 
Social; 

II - concessão de diárias nacionais e 
internacionais; 

III - concessão de passagens aéreas 
nacionais e internacionais. 

§ 1º Ficam ressalvados do disposto no 
caput deste artigo os casos de despesas cujas 
solicitações foram realizadas em data anterior à 
publicação deste Ato. 

§ 2º Excetuam-se do disposto neste 
artigo as despesas relativas ao Sistema de Cotas, 
devendo a solicitação ser devidamente 
motivada, de modo a ser demonstrado o 
interesse público e o vínculo com o exercício do 
mandato parlamentar.  
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Art. 17. Enquanto vigorar este Ato somente em 
caso de não existir ônus para esta ALES será 
deferida ou solicitada pela Mesa Diretora cessão 
de servidor de outros Poderes ou Órgãos, 
ressalvados os procedimentos relativos às 
cessões em vigor.  

§ 1º Aplica-se o previsto no caput aos 
casos de cessão de servidor desta Ales a partir 
de solicitações de outros Poderes e Órgãos 

§ 2º Excetuam-se do disposto no caput 
as cessões em que o servidor cedido a este 
Poder opte pela remuneração integral do cargo 
comissionado.  
 
Art. 18. A partir da publicação do presente Ato 
ficam suspensas as realizações de Sessões 
Solenes e Especiais. 
 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste 
artigo as Sessões Solenes e Especiais cujos 
requerimentos já tenham sido aprovados em 
Plenário até a vigência do presente Ato, bem 
como as autorizadas pelo Presidente da Ales.  
 
Art. 19. Durante o período eleitoral fica vedada 
a entrega de placas de homenagens, medalhas e 
certificados. 

 
 

Título VI 
DA APURAÇÃO E SANÇÕES 

  
Art. 20. Verificados indícios de irregularidade, 
nos termos do presente ato e das normas 
eleitorais aplicáveis às eleições de 2022, o caso 
deverá ser imediatamente encaminhado à 
Procuradoria Geral da ALES, para que seja 
exarado parecer quanto à (i)legalidade da 
conduta e eventuais sanções dela resultantes. 
 

Art. 21. Qualquer conduta vedada, praticada 
por servidor, deverá desencadear um 
procedimento administrativo disciplinar, 
quando presentes os requisitos, submetendo o 
servidor às normas e punições estabelecidas na 
Lei Complementar 46/94, sem prejuízo das 
demais sanções de outras naturezas. 
 

Art. 22 Qualquer conduta vedada, praticada por 
Deputado, deverá desencadear processo 

adminitrativo, quando presentes os requisitos, 
submetendo o parlamentar às normas e 
punições estabelecidas no Regimento Interno, 
sem prejuízo das demais sanções de outras 
naturezas. 
 

Art. 23 Verificados indícios de irregularidade 
cuja competência de apuração e sanção não 
sejam da ALES, após manifestação da 
Procuradoria Geral, deverá o caso ser 
encaminhado aos Órgãos competentes, tais 
como Ministério Público Eleitoral ou Ministério 
Público Estadual. 
 

Art. 24. Havendo conclusão da prática de atos 
de improbidade por servidor público, no que 
tange às condutas vedadas para as eleições 
2022, deverá a ALES, no exercício de suas 
obrigações institucionais e competências, 
promover a respectiva Ação ou encaminhar a 
questão para apreciação e providências do 
Ministério Público. 
 

Art. 25. Constatada a ocorrência de conduta 
vedada de cunho contínuo, deverá a mesma ser 
imediatamente suspensa, por decisão da Mesa 
Diretora, a qualquer tempo. 
  

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 26. As orientações e os entendimentos 
lançados neste Ato, fundamentados na 
legislação eleitoral e extraídos do exame da 
Jurisprudência, Súmulas e das Resoluções da 
Justiça Eleitoral, não vinculam ou antecipam 
eventuais manifestações e decisões que venham a 
ser proferidas sobre a matéria pela Justiça 
Eleitoral ou pelo Ministério Público, no 
exercício de suas competências específicas. 
 
Art. 27. As eventuais condutas funcionais ou 
de Parlamentares que configurem violação à 
legislação eleitoral ou as disposições deste Ato 
sujeita seus infratores às sanções no âmbito do 
Poder Legislativo, sem prejuízo da 
responsabilidade individual perante a Justiça 
Eleitoral. 
 
Art. 28. Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 
PRESIDENTE 

 
 

ATOS DA DIRETORA-GERAL 
 

RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO nº 
027/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 027/2022, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: CERTIFICA VITÓRIA LTDA. 
 
CNPJ: 28.905.207/0001-24. 
 
MODALIDADE: Dispensa de Licitação. 
 
OBJETO: contratação de serviço de certificação 
digital. 
 
Valor: R$ 539,70 (quinhentos e trinta e nove 
reais e setenta centavos). 
 
PROCESSO: 211964. 
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
 
 

RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO nº 
028/2022  

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 

pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 028/2022, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: COMEPS - INDÚTRIA E 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA. 
 
CNPJ: 03.581.799/0001-45. 
 
OBJETO: contratação de empresa especializada 
e credenciada junto CBMES (Corpo de Bombeiro 
Militar do Estado do Espírito Santo) para 
prestação de serviços de manutenção e recarga 
dos extintores de combate a incêndio. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de 
Licitação. 
 
Valor: R$ 6.288,00 (seis mil, duzentos e oitenta 
e oito reais). 
 
PROCESSO: 212160. 
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria 
 

RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO nº 
030/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 025/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 

019/2021 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 030/2022, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI – 
EPP. 
 
CNPJ: 14.550.838/0001-63. 
 
OBJETO: Fornecimento de medalhas de 
homenagens. 
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico 
 
Valor: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 
 
PROCESSO: 211039. 
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

 
RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO nº 

032/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 027/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 

022/2021 
 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 

pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 032/2022, conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATADA: DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
EIRELI. 
 

CNPJ: 22.193.764/0001-83. 
 

OBJETO: aquisição de filtros de linha. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 
 
Valor: R$ 8.370,00 (oito mil, trezentos e setenta 
reais). 
 
PROCESSO: 211339. 
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 20.04.2022 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

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

00h45 Com a Palavra Nasceu em Vila Velha, tem 54 anos, começou a vida profissional como 
radialista aos 16 anos. Na telinha da TV, passou pelas duas principais 
redes de comunicação do estado: Tribuna e Rede Gazeta. O deputado 
Torino Marques foi eleito para o primeiro mandato na carreira política 
em 2018, pelo PSL. Ele é o entrevistado desta edição do Com a 
Palavra e fala sobre comunicação, cultura, defesa das pessoas com 
transtorno do espectro autista, dentre outros assuntos.  

01h15 Dedo de Prosa O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e Vulcão”, 
livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a poesia se 
apresenta como um ato político, ferramenta de reflexão e luta. 

01h45 Reunião ordinária virtual  Comissão de Cooperativismo 

03h00 Sessão solene  Homenagem aos Comunicadores 
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05h05 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Agricultura  

07h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa Dedo de 
Prosa: Biblioteca Pública Estadual 

07h30 Dedo de Prosa O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e Vulcão”, 
livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a poesia se 
apresenta como um ato político, ferramenta de reflexão e luta. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

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

09h00 Sessão ordinária híbrida (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

12h00 Com a Palavra Entrevistado desta edição do Com a Palavra, Alexandre Xambinho/PL 
é formado em Administração de empresas pela Universidade Federal 
do Espírito Santo. É natural da Serra onde foi vereador por duas vezes. 
Na Assembleia Legislativa está no primeiro mandato de deputado 
estadual e é o mais jovem parlamentar da atual legislatura. Nos 30 
minutos de bate-papo, o deputado falou da atuação dele em uma das 
mais importantes comissões permanentes do parlamento Capixaba: a 
de Finanças. Ele também fala de Ciência e Tecnologia, bem como 
sobre os desafios de políticas públicas de lazer e educação para a 
Juventude e da necessidade de ampliar espaços para os jovens na 
política. 

12h10 Reunião Ordinária  Comissão de Assistência Social  

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

13h30 Sabores Nesta edição nós vamos falar de uma alimentação baseada em 
vegetais, mas se você acha que só vai ver salada de folha verde e 
legumes salteados, está bem enganado. Vamos falar da gastronomia 
vegana. Fomos a um bistrô e também a uma churrascaria vegana. 

14h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa Dedo de 
Prosa: Biblioteca Pública Estadual  

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

15h00 Sessão ordinária híbrida  Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 Com a Palavra Entrevistado desta edição do Com a Palavra, Alexandre Xambinho/PL 
é formado em Administração de empresas pela Universidade Federal 
do Espírito Santo. É natural da Serra onde foi vereador por duas vezes. 
Na Assembleia Legislativa está no primeiro mandato de deputado 
estadual e é o mais jovem parlamentar da atual legislatura. Nos 30 
minutos de bate-papo, o deputado falou da atuação dele em uma das 
mais importantes comissões permanentes do parlamento Capixaba: a 
de Finanças. Ele também fala de Ciência e Tecnologia, bem como 
sobre os desafios de políticas públicas de lazer e educação para a 
Juventude e da necessidade de ampliar espaços para os jovens na 
política. 

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

19h00 Audiência pública  Comissão de Cidadania 

19h30 Sabores Nesta edição nós vamos falar de uma alimentação baseada em 
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vegetais, mas se você acha que só vai ver salada de folha verde e 
legumes salteados, está bem enganado. Vamos falar da gastronomia 
vegana. Fomos a um bistrô e também a uma churrascaria vegana. 

20h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa Dedo de 
Prosa: Biblioteca Pública Estadual  

20h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

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

21h30 Sabores Nesta edição nós vamos falar de uma alimentação baseada em 
vegetais, mas se você acha que só vai ver salada de folha verde e 
legumes salteados, está bem enganado. Vamos falar da gastronomia 
vegana. Fomos a um bistrô e também a uma churrascaria vegana. 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Entrevistado desta edição do Com a Palavra, Alexandre Xambinho/PL 
é formado em Administração de empresas pela Universidade Federal 
do Espírito Santo. É natural da Serra onde foi vereador por duas vezes. 
Na Assembleia Legislativa está no primeiro mandato de deputado 
estadual e é o mais jovem parlamentar da atual legislatura. Nos 30 
minutos de bate-papo, o deputado falou da atuação dele em uma das 
mais importantes comissões permanentes do parlamento Capixaba: a 
de Finanças. Ele também fala de Ciência e Tecnologia, bem como 
sobre os desafios de políticas públicas de lazer e educação para a 
Juventude e da necessidade de ampliar espaços para os jovens na 
política. 

22h45 Sessão ordinária híbrida Trabalhos do Legislativo Estadual 

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

23h45 Sabores Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre 
comida árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito 
Santo para mostrar a culinária e um pouco da história da vinda para o 
Brasil desse povo que come muito bem. 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

• QUINTA-FEIRA - 21.04.2022 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa Dedo de 
Prosa: Biblioteca Pública Estadual  

00h45 Com a Palavra Entrevistado desta edição do Com a Palavra, Alexandre 
Xambinho/PL é formado em Administração de empresas pela 
Universidade Federal do Espírito Santo. É natural da Serra onde foi 
vereador por duas vezes. Na Assembleia Legislativa está no primeiro 
mandato de deputado estadual e é o mais jovem parlamentar da 
atual legislatura. Nos 30 minutos de bate-papo, o deputado falou da 
atuação dele em uma das mais importantes comissões permanentes 
do parlamento Capixaba: a de Finanças. Ele também fala de Ciência 
e Tecnologia, bem como sobre os desafios de políticas públicas de 
lazer e educação para a Juventude e da necessidade de ampliar 
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espaços para os jovens na política. 

01h15 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, as 
relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de 
sensibilidade. 

01h45 Sessão Especial  Dia do Sistema Braile 

03h50 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Agricultura  

05h45 Reunião ordinária virtual  Comissão de Cooperativismo 

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

07h30 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, as 
relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de 
sensibilidade. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

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

09h00 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Segurança 

10h00 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Agricultura  

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

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

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

13h30 Sabores 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. 

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

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba  

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

18h00 Com a Palavra Natural de Cachoeiro de Itapemirim, 59 anos, formado em ciências 
Agrícolas e em Teologia, pós-graduado em Metodologia do Ensino 
Superior e mestre em Ciências da Educação, Deputado pastor 
Marcos Mansur é o convidado do Com a Palavra. O parlamentar, 
que tem a experiência de dois mandatos de vereador e três de 
deputado estadual, fala sobre agricultura familiar, igualdade racial, 
cooperativismo, dentre outros assuntos.  
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18h30 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, as 
relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de 
sensibilidade. 

19h00 Conta pra Gente O Conta pra Gente dá continuidade ao tema Inflação com o 
professor de economia Gercione Dionizio Silva. Ele explica o papel 
do governo no controle da inflação. 

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

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

20h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

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

21h30 Conta pra Gente O Conta pra Gente dá continuidade ao tema Inflação com o 
professor de economia Gercione Dionizio Silva. Ele explica o papel 
do governo no controle da inflação. 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

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

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

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

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

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

• SEXTA-FEIRA - 22.04.2022 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

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

00h45 Com a Palavra Natural de Cachoeiro de Itapemirim, 59 anos, formado em ciências 
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Agrícolas e em Teologia, pós-graduado em Metodologia do Ensino 
Superior e mestre em Ciências da Educação, Deputado pastor 
Marcos Mansur é o convidado do Com a Palavra. O parlamentar, 
que tem a experiência de dois mandatos de vereador e três de 
deputado estadual, fala sobre agricultura familiar, igualdade racial, 
cooperativismo, dentre outros assuntos.  

01h15 Dedo de Prosa Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido e feliz, que vai 
viver uma grande aventura. O 'Riso do Chico' é um livro para 
crianças - e adultos também, por que não? - que ensina de forma 
didática sobre amizade e lealdade. Foi escrito por Lucas Albani e 
ilustrado pelo seu irmão, Luan Albani. Vocês vão se encantar com a 
história desse palhaço e do melhor amigo dele.  

01h45 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Segurança 

02h45 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Agricultura  

04h40 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Segurança 

05h45 Reunião ordinária presencial  Comissão de Educação 

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

07h30 Dedo de Prosa Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido e feliz, que vai 
viver uma grande aventura. O 'Riso do Chico' é um livro para 
crianças - e adultos também, por que não? - que ensina de forma 
didática sobre amizade e lealdade. Foi escrito por Lucas Albani e 
ilustrado pelo seu irmão, Luan Albani. Vocês vão se encantar com a 
história desse palhaço e do melhor amigo dele.  

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

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

09h00 Sessão Especial  Dia do Sistema Braile 

10h55 Reunião ordinária virtual  Comissão de Cooperativismo 

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

12h30 Conta pra Gente 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. 

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

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

14h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa Opinião: 
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Canabidiol 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

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

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

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

19h00 Conta pra Gente 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. 

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

20h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa Opinião: 
Canabidiol 

20h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

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

21h30 Conta pra Gente 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. 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

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

22h45 Conta pra Gente 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. 

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

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

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

• SÁBADO - 23.04.2022 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa Opinião: 
Canabidiol 

00h45 Com a Palavra O deputado Delegado Danilo Bahiense/PL é o convidado desta 
edição. Oriundo dos quadros da Polícia Civil, ele está seu primeiro 
mandato na Assembleia Legislativa e destaca a área de segurança 
pública como a sua principal bandeira no Parlamento. 

01h15 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa Nova 
e MPB. Sua história está registrada na biografia "O piano e seu 
conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia Ferreira.  

01h45 Sessão especial  Dia do Sistema Braile 

03h55 Reunião ordinária virtual  Comissão de Cooperativismo 

05h10 Sessão solene  Homenagem aos Comunicadores 

07h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa Dedo de 
Prosa: Biblioteca Pública Estadual  

07h30 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa Nova 
e MPB. Sua história está registrada na biografia "O piano e seu 
conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia Ferreira.  

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

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

09h00 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Segurança 

10h00 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Agricultura  

12h00 Com a Palavra Deputado Freitas é o convidado do Com a Palavra. O bate-papo com 
o parlamentar teve como pauta principal o Desenvolvimento do 
Norte do estado. Ele está no quarto mandato de deputado estadual 
e também é empresário e produtor rural em São Mateus. No 
currículo ele também faz questão de destacar que foi office-boy e 
balconista de farmácia. Durante os 30 minutos de entrevista, falou 
também das iniciativas para melhorar a vida do homem do campo, 
com estruturação das estradas para escoamento da produção, além 
da Operação Colheita, que criou estratégias de segurança para 
reduzir roubos, principalmente da produção de café. 

12h30 Conta pra Gente O programa Conta pra Gente analisa a relação entre dinheiro e 
emoções. A professora universitária Maria da Penha Dalvi falou 
sobre como os sentimentos influenciam nossas decisões financeiras. 

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

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

14h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa Dedo de 
Prosa: Biblioteca Pública Estadual  

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 

15h00 Reunião ordinária virtual  Comissão de Cooperativismo 

16h15 Sessão solene  Homenagem aos Comunicadores 

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

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

19h00 Conta pra Gente O programa Conta pra Gente analisa a relação entre dinheiro e 
emoções. A professora universitária Maria da Penha Dalvi falou 
sobre como os sentimentos influenciam nossas decisões financeiras. 

19h30 Sabores No programa Sabores desta semana nós vamos conhecer mais sobre 
a culinária africana. Nossa equipe foi a um restaurante especializado 
e conversou sobre os pratos mais representativos, os ingredientes 
mais utilizados e se há influência da religião na culinária africana. 
Saboreie! 

20h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa Dedo de 
Prosa: Biblioteca Pública Estadual  

20h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 

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

21h30 Conta pra Gente O programa Conta pra Gente analisa a relação entre dinheiro e 
emoções. A professora universitária Maria da Penha Dalvi falou 
sobre como os sentimentos influenciam nossas decisões financeiras. 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Deputado Freitas é o convidado do Com a Palavra. O bate-papo com 
o parlamentar teve como pauta principal o Desenvolvimento do 
Norte do estado. Ele está no quarto mandato de deputado estadual 
e também é empresário e produtor rural em São Mateus. No 
currículo ele também faz questão de destacar que foi office-boy e 
balconista de farmácia. Durante os 30 minutos de entrevista, falou 
também das iniciativas para melhorar a vida do homem do campo, 
com estruturação das estradas para escoamento da produção, além 
da Operação Colheita, que criou estratégias de segurança para 
reduzir roubos, principalmente da produção de café. 

22h45 Conta pra Gente O programa Conta pra Gente analisa a relação entre dinheiro e 
emoções. A professora universitária Maria da Penha Dalvi falou 
sobre como os sentimentos influenciam nossas decisões financeiras. 

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

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

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

• DOMINGO - 24.04.2022 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa Dedo 
de Prosa: Biblioteca Pública Estadual  

00h45 Com a Palavra Deputado Freitas é o convidado do Com a Palavra. O bate-papo 
com o parlamentar teve como pauta principal o 
Desenvolvimento do Norte do estado. Ele está no quarto 
mandato de deputado estadual e também é empresário e 
produtor rural em São Mateus. No currículo ele também faz 
questão de destacar que foi office-boy e balconista de farmácia. 
Durante os 30 minutos de entrevista, falou também das 
iniciativas para melhorar a vida do homem do campo, com 
estruturação das estradas para escoamento da produção, além 
da Operação Colheita, que criou estratégias de segurança para 
reduzir roubos, principalmente da produção de café. 

01h15 Dedo de Prosa O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e 
Vulcão”, livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a 
poesia se apresenta como um ato político, ferramenta de 
reflexão e luta. 

01h45 Reunião ordinária virtual  Comissão de Cooperativismo 

03h00 Sessão solene  Homenagem aos Comunicadores 

04h45 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Agricultura  

06h40 Reunião ordinária virtual  Comissão de Finanças 

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

07h30 Dedo de Prosa O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e 
Vulcão”, livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a 
poesia se apresenta como um ato político, ferramenta de 
reflexão e luta. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

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

09h00 Reunião ordinária presencial  Comissão de Educação 

10h00 Sessão Especial  Dia do Sistema Braile 
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12h00 Com a Palavra Cinco vezes deputado estadual e vice-presidente da Assembleia 
Legislativa, Marcelo Santos /Podemos é o entrevistado do 
programa Com a Palavra desta semana. As demandas de 
Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Estado são foco da 
abordagem do parlamentar. Ele também destaca questões 
primordiais para a recuperação econômica com os problemas 
trazidos pela pandemia, como o equilíbrio das contas do estado 
e a segurança jurídica para atrair novos investidores. Santos 
explica ainda como o Estado precisa se preparar para iniciar a 
exploração das jazidas de Sal-gema na região Norte. 

12h30 Conta pra Gente O tema dessa edição do Conta pra Gente é consumismo. A 
educadora financeira Lorena Milaneze falou sobre estratégias 
para resistir aos impulsos de consumo. 

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

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

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

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

15h00 Reunião ordinária virtual  Comissão de Cooperativismo 

16h20 Sessão solene  Homenagem aos Comunicadores 

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

18h30 Dedo de Prosa 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. 

19h00 Conta pra Gente O tema dessa edição do Conta pra Gente é consumismo. A 
educadora financeira Lorena Milaneze falou sobre estratégias 
para resistir aos impulsos de consumo. 

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

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

20h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba  

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

21h30 Conta pra Gente O tema dessa edição do Conta pra Gente é consumismo. A 
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educadora financeira Lorena Milaneze falou sobre estratégias 
para resistir aos impulsos de consumo. 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

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

22h45 Conta pra Gente O tema dessa edição do Conta pra Gente é consumismo. A 
educadora financeira Lorena Milaneze falou sobre estratégias 
para resistir aos impulsos de consumo. 

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

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

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

• SEGUNDA - 25.04.2022 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 
00h15 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem 

Especial: Tropeirismo 

00h45 Com a Palavra Cinco vezes deputado estadual e vice-presidente da Assembleia 
Legislativa, Marcelo Santos /Podemos é o entrevistado do 
programa Com a Palavra desta semana. As demandas de 
Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Estado são foco da 
abordagem do parlamentar. Ele também destaca questões 
primordiais para a recuperação econômica com os problemas 
trazidos pela pandemia, como o equilíbrio das contas do estado 
e a segurança jurídica para atrair novos investidores. Santos 
explica ainda como o Estado precisa se preparar para iniciar a 
exploração das jazidas de Sal-gema na região Norte. 

01h15 Dedo de Prosa Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido e feliz, 
que vai viver uma grande aventura. O 'Riso do Chico' é um livro 
para crianças - e adultos também, por que não? - que ensina de 
forma didática sobre amizade e lealdade. Foi escrito por Lucas 
Albani e ilustrado pelo seu irmão, Luan Albani. Vocês vão se 
encantar com a história desse palhaço e do melhor amigo dele. 
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01h45 Reunião ordinária Virtual  Comissão de Cooperativismo 

03h00 Sessão especial  Dia do Sistema Braile 

05h15 Sessão solene  Homenagem dos Comunicadores 

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

07h30 Dedo de Prosa Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido e feliz, 
que vai viver uma grande aventura. O 'Riso do Chico' é um livro 
para crianças - e adultos também, por que não? - que ensina de 
forma didática sobre amizade e lealdade. Foi escrito por Lucas 
Albani e ilustrado pelo seu irmão, Luan Albani. Vocês vão se 
encantar com a história desse palhaço e do melhor amigo dele. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 
08h30 A Grande Reportagem A reportagem especial aborda os principais desafios da 

literatura produzida no Espírito Santo, abordando a perspectiva 
do autor capixaba e do mercado. Além disso, a reportagem 
procura ilustrar os novos caminhos da literatura produzida por 
aqui. 

09h00 Reunião ordinária presencial Comissão de Saúde  

11h35 Reunião extraordinária virtual  Comissão de Cultura 

12h00 Com a Palavra 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. 

12h30 Conta pra Gente Cidadania Financeira 
13h00 Dedo de Prosa Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido e feliz, 

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

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

14h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa 
Opinião: Racismo 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

14h45 Reunião híbrida da frente 
parlamentar  

Defesa dos Direitos e Garantias das Crianças e dos Adolescentes 

16h15  Reunião ordinária  Comissão de Defesa do Consumidor 

18h00 Com a Palavra O programa Com a Palavra recebe nesta edição o Deputado 
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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. 

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

19h00 Sessão solene  Homenagem aos 100 Anos da Ordem Internacional do Arco-Íris 
para Meninas 

21h30 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. A 
educadora financeira Mirna Borges fala sobre Cidadania 
Financeira e dá dicas de como manter o orçamento equilibrado. 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra 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. 

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

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

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

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 

VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 
HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA QUARTA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 
NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 DE 
ABRIL DE 2022. 
 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Há quorum para a abertura da 
sessão, de acordo com o painel eletrônico. 
Registrando aqui a presença de número 
superior ao exigido para a manutenção de 
sessão. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a mesma e convido ele, o Delegado 
Danilo Bahiense, a proferir um versículo da 
Bíblia. E, neste caso, solicito a todos, homens e 
mulheres, que se coloquem em posição de 
respeito. (Pausa) 

 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Efésios, 
2:8) 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado. 

Neste momento, fica dispensada a 
leitura da ata da sessão anterior, mas antes, 
porém, declaro a mesma aprovada, conforme 
disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. 
 Pergunto aos colegas deputados se 
algum parlamentar gostaria de fazer registro de 
um minuto de silêncio. 
  
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 
Deputado Marcelo, deputado Bruno Lamas. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Bruno Lamas com a palavra. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Primeiro 

cumprimento V. Ex.ª, como sempre muito 
elegante. Desejo uma boa sessão a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Muito obrigado. 
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Mas não 
é um minuto de silêncio, senhor presidente. 
Gostaria de solicitar, porque tenho preocupação 
com a conexão da internet, que o item 6 da 
pauta, de minha autoria, a sua compreensão 
para que ele fosse baixado de pauta e 
retornasse na segunda-feira, por favor, 
presidente. É o meu pedido. Tenho dito. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Só um minuto. É o item 6? Ah, 
da Ordem do Dia, não é? 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Da 
Ordem do Dia. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deixa eu verificar aqui. Autoria 
de V. Ex.ª. Quero aqui dizer que, neste caso, 
estou deferindo, inclusive com aquiescência dos 
colegas deputados que estão aqui no plenário 
físico. Diga-se de passagem, inclusive, o nosso 
magnífico deputado Sergio Majeski. 

Muito obrigado, deputado Bruno. 
Passamos, então, à primeira fase do 

Expediente, neste caso, sujeito a simples 
despacho. 
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Item 1. 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputada e ministra Iriny Lopes. 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Pergunto se 

posso fazer um registro antes de entrarmos no 
Pequeno Expediente? 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – É sobre o registro de um minuto 
de silêncio? 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Não. Por isso 

que vou pedir, pela ordem, para fazer um 
registro. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ministra, V. Ex.ª tem a 
preferência. Neste caso, a Mesa vai abrir uma 
exceção para V. Ex.ª para que possa fazer esse 
registro. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu agradeço, 

presidente Marcelo. 
O registro que gostaria de fazer é chamar 

a atenção desta Casa para um problema que 
estamos tendo na cidade de Vitória desde 
ontem.  

Existe aqui uma ocupação que foi 
denominada Chico Prego, em nome do herói do 
Queimados, onde temos acamados, idosos, 
crianças. E desde ontem teve a presença da 
polícia, hoje pela manhã, novamente, inclusive 
de guardas municipais. Nós já levamos este 
problema ao prefeito de outras oportunidades.  

Solicito que esta Casa, dentro do 
possível, e os demais deputados também que se 
mobilizem junto ao prefeito para que essas 
pessoas possam ser removidas para algum lugar 
que as abrigue, para que elas não fiquem na rua. 
São em torno de cinquenta e quatro pessoas, 
como eu disse, idosos acamados, mulheres, 
gestantes e crianças.  

Então, solicito a quem puder se 
manifestar junto ao prefeito para encontrarmos 
uma solução de abrigamento para essas 

pessoas. E agradeço a condescendência da 
Mesa. Muito obrigada.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Muito obrigado, ministra Iriny. 
 
1. Projeto de Lei n.º 161/2022, do 

deputado Luciano Machado, que acrescenta 
item ao Anexo Único da Lei n.º 11.212, de 29 
de outubro de 2020, instituindo o Dia Estadual 
do Vinil, a ser celebrado, anualmente, no dia 25 
do mês de abril. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139305&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/139305-
202204111230212054-assinado.pdf#P139305 

 
À Comissão de Justiça, na forma do art. 

276 do Regimento Interno.  
 
2. Projeto de Lei n.º 162/2022, do 

deputado Marcos Garcia, que torna obrigatória 
a divulgação do portal de desaparecidos do 
Estado nos locais que especifica 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=139374&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/139374-
202204111432004551-assinado.pdf#P139374  
 

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

 
3. Projeto de Lei n.º 163/2022, do 

deputado Marcos Garcia, que cria o Programa 
de incentivo à prática de corridas de Rua no 
Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139372&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/139372-
202204111431064237-assinado.pdf#P139372 
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Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania, de Turismo, de Desporto e de 
Finanças. 

 
4. Projeto de Lei n.º 164/2022, do 

deputado Coronel Alexandre Quintino, que 
altera a Lei n.º 11.377, de 31 de agosto de 
2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos comerciais que anunciarem a 
oferta de produtos e serviços em promoção, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo, informar 
ao consumidor, em conjunto com o valor da 
oferta vigente, o valor imediatamente anterior 
praticado pelo estabelecimento para a 
comercialização do produto ou serviço.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139423&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/139423-
202204111613472031-assinado.pdf#P139423 
 

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

 
5. Projeto de Lei n.º 165/2022, do 

deputado Dr. Rafael Favatto, que concede o 
auxílio denominado “Amparo Financeiro” por 
morte, à criança ou ao adolescente 
dependente, cujas genitoras e/ou mulheres 
responsáveis legais hajam sido vítimas de 
feminicídio. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139428&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/139428-
202204111638155189-assinado.pdf#P139428 

 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania, de Segurança, de Proteção à Criança 
e ao Adolescente e de Finanças. 

 
6. Projeto de Decreto Legislativo n.º 

026/2022, da deputada Raquel Lessa, 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 Marcelo dos Santos Costa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139425&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/139425-
202204111627006111-assinado.pdf#P139425 
 

Às Comissões de Justiça e de Cidadania, 
na forma do art. 276 do Regimento Interno. 

Registro a chegada, no plenário físico, do 
deputado e líder do PSDB nesta Casa, Vandinho 
Leite. 

 

Do item 07 ao item 12, trata-se de 
requerimentos de informações de autoria do 
senhor deputado Capitão Assumção. 

 

7. Requerimento de Informação n.º 
653/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, solicitando informação 
acerca do Crédito Suplementar no valor de R$ 
6.078.682,00 (Seis milhões setenta e oito mil 
seiscentos e oitenta e dois reais). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139370&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/139370-
202204111427147044-assinado.pdf#P139370  

 

8. Requerimento de Informação n.º 
654/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança, solicitando 
informação acerca do Crédito Suplementar no 
valor de R$ 11.021.238,80 (onze milhões, vinte 
e um mil, duzentos e trinta e oito reais e 
oitenta centavos). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139367&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/139367-
202204111425424868-assinado.pdf#P139367  

 

9. Requerimento de Informação n.º 
655/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
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secretário de Estado de Segurança, solicitando 
informação acerca do Crédito Suplementar no 
valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139366&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/139366-
202204111424125802-assinado.pdf#P139366  

 

10. Requerimento de Informação n.º 
656/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Casa Civil, solicitando 
informação acerca do Crédito Suplementar no 
valor de R$ 808.852,39 (Oitocentos e oito mil, 
oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e 
nove centavos). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139365&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/139365-
202204111422455019-assinado.pdf#P139365  

 

11. Requerimento de Informação n.º 
657/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança, solicitando 
informação acerca do Crédito Suplementar no 
valor de R$ 14.670.000,00 (Quatorze milhões, 
seiscentos e setenta mil reais). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139362&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/139362-
202204111421220173-assinado.pdf#P139362  

 

12. Requerimento de Informação n.º 
658/2022, do deputado Capitão Assumção à 
secretária de Estado de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social, solicitando 
informação acerca do processo de n.º 2022-
BN2CL, por meio da Empresa Delta 
Automotores EIREL, contratou a locação de 02 
(dois) veículos automotores leves, modelo: 
serviço, sem motorista, no valor R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139360&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/139360-
202204111419471890-assinado.pdf#P139360 

 
Meu despacho único para todos os itens 

é: oficie-se. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 

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

– PODEMOS) – Quem fala, por favor? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 

Capitão Assumção. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Não vejo V. Ex.ª na tela. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Daqui a pouco estarei com a tela aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Aparecendo, V. Ex.ª se 
manifeste. 

Muito obrigado! 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Segunda fase do Expediente, 
nesse caso sujeito a deliberação. 

 
13. Requerimento de Urgência n.º 

80/2022, do deputado Gandini, líder do 
Cidadania, ao Projeto de Lei n.º 96/2022, de 
sua autoria, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de as empresas prestadoras 
dos serviços de transporte por aplicativos a 
exibirem aos motoristas parceiros informações 
acerca do local, endereço do destino e 
distância a ser percorrida. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139276&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/139276-
202204110844217062-assinado.pdf#P139276 
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Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 

 
14. Requerimento de Urgência n.º 

81/2022, do deputado Pr. Marcos Mansur e 
outros, ao Projeto de Lei n.º 399/2021, de sua 
autoria, que institui o Estatuto de Liberdade 
Religiosa no Estado do Espírito Santo na forma 
do Inciso VI do Artigo 5º da Constituição 
Federal 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=139360&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/139360-
202204111419471890-assinado.pdf#P139360 

 
Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 

por favor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Pois não. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu gostaria 

de fazer o registro do meu voto. Meu voto é 
contrário e me inscrevo para justificar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – O item 14º? 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – É, o 

requerimento de urgência do colega deputado 
Marcos Mansur. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Então V. Ex.ª tem a palavra para 
justificação de voto, 14º item da pauta. 

De igual forma, o deputado Sergio 
Majeski. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu quero 
registrar aqui a importância da iniciativa do 
deputado Mansur. Eu estive lendo o projeto e 
ele merece e carece de uma discussão um 
pouco mais profunda, inclusive que a gente 
possa ouvir alguns setores sociais em relação às 
propostas ali contidas. 

Então não tenho posição de mérito 
contrário, mas sou contrária à urgência porque 
o projeto merece uma discussão mais 
aprofundada. 

Obrigada! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Com a palavra agora o deputado 
Sergio Majeski. (Pausa) 

Ah, ok. Na verdade o deputado Sergio 
Majeski não se inscreveu para justificação de 
voto, e sim para manifestar seu voto contrário à 
matéria. 

Passamos então, nesse caso, ao item 
15º. 
 

15. Requerimento de transferência de 
Sessão Solene n.º 76/2022, da deputada Iriny 
Lopes, em homenagem às Mulheres Sambistas 
que seria realizada no dia 13 de abril de 2022, 
às 19h, para o dia 17 de maio de 2022, às 19h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139392&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/139392-
202204111451553015-assinado.pdf#P139392  
 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada a transferência da sessão. 
Do item 16º ao item 109, trata-se de 

indicações das comissões parlamentares, das 
senhoras deputadas e dos senhores deputados, 
que eu colocarei em conjunto em discussão. 
(Pausa) 
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16. Indicação n.º 2290/2022, do 
deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para implementação de medidas concretas a 
serem realizadas com vistas ao patrolamento e 
a aplicação de Revsol nas estradas da 
comunidade de Laje das Pedras, localizada na 
Zona Rural de Guarapari, para melhoraria da 
mobilidade e segurança dos moradores locais, 
garantindo-lhes o bem-estar social. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139279&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139279-
202204110845582064-assinado.pdf#P139279  

 
17. Indicação n.º 2291/2022, do 

deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para implementação de medidas concretas a 
serem realizadas com vistas ao patrolamento e 
a aplicação de Revsol na Estrada Andana da 
comunidade de Andana, localizada na Zona 
Rural de Guarapari, para melhoraria da 
mobilidade e segurança dos moradores locais, 
garantindo-lhes o bem-estar social. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139278&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139278-
202204110845290657-assinado.pdf#P139278  

 

18. Indicação n.º 2292/2022, do 
deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para implementação de medidas concretas a 
serem realizadas com vistas ao patrolamento e 
a aplicação de Revsol na Estrada Jaboticabas da 
comunidade de Jaboticabas, localizada na Zona 
Rural de Guarapari, para melhoraria da 
mobilidade e segurança dos moradores locais, 
garantindo-lhes o bem-estar social. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139277&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139277-
202204110844515813-assinado.pdf#P139277  

 

19. Indicação n.º 2293/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Viana, que 
dispõe sobre criação da campanha ‘Adote um 
Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139023&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139023-
202204071705319972(50979)-
assinado(50980)(50978).pdf#P139023  

 

20. Indicação n.º 2294/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
deputado Federal Neucimar Fraga, que dispõe 
sobre adoção das medidas necessárias para 
vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139186&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139186-
202204081224307999(51119)-
assinado(51120)(51118).pdf#P139186  

 

21. Indicação n.º 2295/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
deputada Federal Norma Ayub Alves, que 
dispõe sobre adoção das medidas necessárias 
para vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139187&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139187-
202204081227391285(51123)-
assinado(51124)(51122).pdf#P139187  

 

22. Indicação n.º 2296/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
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Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
deputado Federal Paulo Foletto, que dispõe 
sobre adoção das medidas necessárias para 
vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139189&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139189-
202204081229222068(51127)-
assinado(51128)(51126).pdf#P139189  

 

23. Indicação n.º 2297/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
deputada Federal Soraya Manato, que dispõe 
sobre adoção das medidas necessárias para 
vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139190&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139190-
202204081230407070(51131)-
assinado(51132)(51130).pdf#P139190  

 

24. Indicação n.º 2298/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
deputado Federal Amaro Neto, que dispõe 
sobre adoção das medidas necessárias para 
vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139178&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139178-
202204081213508923(51095)-
assinado(51096)(51094).pdf#P139178  

 

25. Indicação n.º 2299/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
deputado Federal Evair de Melo, que dispõe 
sobre adoção das medidas necessárias para 
vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139180&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139180-
202204081216348772(51099)-
assinado(51100)(51098).pdf#P139180  

 

26. Indicação n.º 2300/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
deputado Federal Felipe Rigoni, que dispõe 
sobre adoção das medidas necessárias para 
vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139182&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139182-
202204081218043460(51103)-
assinado(51104)(51102).pdf#P139182  

 

27. Indicação n.º 2301/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
deputado Federal Da Vitória, que dispõe sobre 
adoção das medidas necessárias para vedação 
à venda, produção, propaganda e divulgação 
de brinquedos, roupas e jogos eletrônicos que 
promovam a ideologia de gênero nos 
estabelecimentos comerciais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139183&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139183-
202204081220163619(51107)-
assinado(51108)(51106).pdf#P139183  

 

28. Indicação n.º 2302/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
deputado Federal Helder Salomão, que dispõe 
sobre adoção das medidas necessárias para 
vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139184&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139184-
202204081221317214(51111)-
assinado(51112)(51110).pdf#P139184  

 
29. Indicação n.º 2303/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
deputada Federal Lauriete Rodrigues, que 
dispõe sobre adoção das medidas necessárias 
para vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139185&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139185-
202204081222595497(51115)-
assinado(51116)(51114).pdf#P139185  

 
30. Indicação n.º 2304/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, 
que dispõe sobre adoção das medidas 
necessárias para vedação à venda, produção, 
propaganda e divulgação de brinquedos, 
roupas e jogos eletrônicos que promovam a 
ideologia de gênero nos estabelecimentos 
comerciais no âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139155&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139155-
202204081101318669(51059)-
assinado(51060)(51058).pdf#P139155  

31. Indicação n.º 2305/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Vitória, 
que dispõe sobre adoção das medidas 
necessárias para vedação à venda, produção, 
propaganda e divulgação de brinquedos, 
roupas e jogos eletrônicos que promovam a 
ideologia de gênero nos estabelecimentos 
comerciais no âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139157&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139157-
202204081103083671(51063)-
assinado(51064)(51062).pdf#P139157  

 
32. Indicação n.º 2306/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
governador do Estado, que dispõe sobre 
adoção das medidas necessárias para vedação 
à venda, produção, propaganda e divulgação 
de brinquedos, roupas e jogos eletrônicos que 
promovam a ideologia de gênero nos 
estabelecimentos comerciais 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=139169&arquiv
o=Arquivo/Documents/IND/139169-
202204081124065575(51067)-
assinado(51068)(51066).pdf#P139169  

 
33. Indicação n.º 2307/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
senador Fabiano Contarato, que dispõe sobre 
adoção das medidas necessárias para vedação 
à venda, produção, propaganda e divulgação 
de brinquedos, roupas e jogos eletrônicos que 
promovam a ideologia de gênero nos 
estabelecimentos comerciais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139175&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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vo/Documents/IND/139175-
202204081208447666(51083)-
assinado(51084)(51082).pdf#P139175  

 

34. Indicação n.º 2308/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
senador Marcos Do Val, que dispõe sobre 
adoção das medidas necessárias para vedação 
à venda, produção, propaganda e divulgação 
de brinquedos, roupas e jogos eletrônicos que 
promovam a ideologia de gênero nos 
estabelecimentos comerciais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139176&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139176-
202204081210101886(51087)-
assinado(51088)(51086).pdf#P139176  

 

35. Indicação n.º 2309/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
senadora Rose de Freitas, que dispõe sobre 
adoção das medidas necessárias para vedação 
à venda, produção, propaganda e divulgação 
de brinquedos, roupas e jogos eletrônicos que 
promovam a ideologia de gênero nos 
estabelecimentos comerciais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139177&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139177-
202204081211414701(51091)-
assinado(51092)(51090).pdf#P139177  

 

36. Indicação n.º 2310/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Vitória, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139027&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/139027-
202204071710303260(50995)-
assinado(50996)(50994).pdf#P139027  

 
37. Indicação n.º 2311/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
presidente da Câmara Municipal de Vargem 
Alta, que dispõe sobre adoção das medidas 
necessárias para vedação à venda, produção, 
propaganda e divulgação de brinquedos, 
roupas e jogos eletrônicos que promovam a 
ideologia de gênero nos estabelecimentos 
comerciais no âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139144&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139144-
202204081052507876(51039)-
assinado(51040)(51038).pdf#P139144  

 
38. Indicação n.º 2312/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Venda 
Nova do Imigrante, que dispõe sobre adoção 
das medidas necessárias para vedação à venda, 
produção, propaganda e divulgação de 
brinquedos, roupas e jogos eletrônicos que 
promovam a ideologia de gênero nos 
estabelecimentos comerciais no âmbito do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139146&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139146-
202204081054316316(51043)-
assinado(51044)(51042).pdf#P139146  

 
39. Indicação n.º 2313/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Viana, que 
dispõe sobre adoção das medidas necessárias 
para vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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gênero nos estabelecimentos comerciais no 
âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139149&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139149-
202204081056424444(51047)-
assinado(51048)(51046).pdf#P139149  

 
40. Indicação n.º 2314/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Vila Pavão, 
que dispõe sobre adoção das medidas 
necessárias para vedação à venda, produção, 
propaganda e divulgação de brinquedos, 
roupas e jogos eletrônicos que promovam a 
ideologia de gênero nos estabelecimentos 
comerciais no âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139151&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139151-
202204081058312729(51051)-
assinado(51052)(51050).pdf#P139151  

 
41. Indicação n.º 2315/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Vila 
Valério, que dispõe sobre adoção das medidas 
necessárias para vedação à venda, produção, 
propaganda e divulgação de brinquedos, 
roupas e jogos eletrônicos que promovam a 
ideologia de gênero nos estabelecimentos 
comerciais no âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139153&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139153-
202204081059599605(51055)-
assinado(51056)(51054).pdf#P139153  

 
42. Indicação n.º 2316/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 

presidente da Câmara Municipal de 
Sooretama, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139019&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139019-
202204071657144023(50967)-
assinado(50968)(50966).pdf#P139019  

 
43. Indicação n.º 2317/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
presidente da Câmara Municipal de Vargem 
Alta, que dispõe sobre criação da campanha 
‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a fim de 
estimular empresas de médio e grande porte a 
inserir adolescentes a partir de 14 anos no 
mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139020&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139020-
202204071701097154(50971)-
assinado(50972)(50970).pdf#P139020  

 

44. Indicação n.º 2318/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Venda 
Nova do imigrante, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139022&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139022-
202204071704039345(50975)-
assinado(50976)(50974).pdf#P139022  

 

45. Indicação n.º 2319/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Vila Pavão, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139024&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139024-
202204071706428255(50983)-
assinado(50984)(50982).pdf#P139024  

 

46. Indicação n.º 2320/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Cariacica, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138941&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138941-
202204071403158321-
assinado(50753)(50751)(50752).pdf#P138941  

 

47. Indicação n.º 2321/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Conceição 
do Castelo, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138942&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138942-
202204071405455199-
assinado(50757)(50755)(50756).pdf#P138942  

 

48. Indicação n.º 2322/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Colatina, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138943&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138943-
202204071407494265-
assinado(50761)(50759)(50760).pdf#P138943  

 

49. Indicação n.º 2323/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Conceição 
da Barra, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138944&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138944-
202204071409418642-
assinado(50765)(50763)(50764).pdf#P138944  

 

50. Indicação n.º 2325/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Divino de 
São Lourenço, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138946&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138946-
202204071414291774-
assinado(50773)(50771)(50772).pdf#P138946  

 

51. Indicação n.º 2326/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139024&arquivo=Arquivo/Documents/IND/139024-202204071706428255(50983)-assinado(50984)(50982).pdf#P139024
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139024&arquivo=Arquivo/Documents/IND/139024-202204071706428255(50983)-assinado(50984)(50982).pdf#P139024
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139024&arquivo=Arquivo/Documents/IND/139024-202204071706428255(50983)-assinado(50984)(50982).pdf#P139024
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139024&arquivo=Arquivo/Documents/IND/139024-202204071706428255(50983)-assinado(50984)(50982).pdf#P139024
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139024&arquivo=Arquivo/Documents/IND/139024-202204071706428255(50983)-assinado(50984)(50982).pdf#P139024
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138941&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138941-202204071403158321-assinado(50753)(50751)(50752).pdf#P138941
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138941&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138941-202204071403158321-assinado(50753)(50751)(50752).pdf#P138941
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138941&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138941-202204071403158321-assinado(50753)(50751)(50752).pdf#P138941
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138941&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138941-202204071403158321-assinado(50753)(50751)(50752).pdf#P138941
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138941&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138941-202204071403158321-assinado(50753)(50751)(50752).pdf#P138941
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138942&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138942-202204071405455199-assinado(50757)(50755)(50756).pdf#P138942
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138942&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138942-202204071405455199-assinado(50757)(50755)(50756).pdf#P138942
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138942&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138942-202204071405455199-assinado(50757)(50755)(50756).pdf#P138942
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138942&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138942-202204071405455199-assinado(50757)(50755)(50756).pdf#P138942
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138942&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138942-202204071405455199-assinado(50757)(50755)(50756).pdf#P138942
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138943&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138943-202204071407494265-assinado(50761)(50759)(50760).pdf#P138943
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138943&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138943-202204071407494265-assinado(50761)(50759)(50760).pdf#P138943
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138943&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138943-202204071407494265-assinado(50761)(50759)(50760).pdf#P138943
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138943&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138943-202204071407494265-assinado(50761)(50759)(50760).pdf#P138943
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138943&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138943-202204071407494265-assinado(50761)(50759)(50760).pdf#P138943
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138944&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138944-202204071409418642-assinado(50765)(50763)(50764).pdf#P138944
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138944&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138944-202204071409418642-assinado(50765)(50763)(50764).pdf#P138944
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138944&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138944-202204071409418642-assinado(50765)(50763)(50764).pdf#P138944
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138944&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138944-202204071409418642-assinado(50765)(50763)(50764).pdf#P138944
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138944&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138944-202204071409418642-assinado(50765)(50763)(50764).pdf#P138944
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138946&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138946-202204071414291774-assinado(50773)(50771)(50772).pdf#P138946
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138946&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138946-202204071414291774-assinado(50773)(50771)(50772).pdf#P138946
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138946&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138946-202204071414291774-assinado(50773)(50771)(50772).pdf#P138946
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138946&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138946-202204071414291774-assinado(50773)(50771)(50772).pdf#P138946
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138946&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138946-202204071414291774-assinado(50773)(50771)(50772).pdf#P138946


Vitória-ES, quarta-feira, 20 de abril de 2022 Diário do Poder Legislativo - 41 

Adolescente e de Política sobre Drogas à 
presidente da Câmara Municipal de Domingos 
Martins, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138953&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138953-
202204071432035392-
assinado(50779)(50777)(50778).pdf#P138953  

 

52. Indicação n.º 2327/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Dores do 
Rio Preto, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138954&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138954-
202204071433306018-
assinado(50783)(50781)(50782).pdf#P138954  

 

53. Indicação n.º 2328/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Ecoporanga, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138955&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138955-
202204071434566489-
assinado(50787)(50785)(50786).pdf#P138955  

 

54. Indicação n.º 2329/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Fundão, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138956&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138956-
202204071436107115-
assinado(50791)(50789)(50790).pdf#P138956  

 
55. Indicação n.º 2330/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Governador Lindenberg, que dispõe sobre 
criação da campanha ‘Adote um Adolescente 
Aprendiz’, a fim de estimular empresas de 
médio e grande porte a inserir adolescentes a 
partir de 14 anos no mercado de trabalho, na 
forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138958&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138958-
202204071437482430-
assinado(50796)(50793)(50794).pdf#P138958  

 
56. Indicação n.º 2331/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138961&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138961-
202204071439129152-
assinado(50802)(50800)(50801).pdf#P138961  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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57. Indicação n.º 2332/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Guarapari, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138963&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138963-
202204071441205247-
assinado(50806)(50804)(50805).pdf#P138963  

 

58. Indicação n.º 2333/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138964&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138964-
202204071442388999-
assinado(50810)(50808)(50809).pdf#P138964  

 

59. Indicação n.º 2334/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138965&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138965-
202204071443527440-
assinado(50814)(50812)(50813).pdf#P138965  

60. Indicação n.º 2335/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Iconha, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138966&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138966-
202204071445432284-
assinado(50818)(50816)(50817).pdf#P138966  

 

61. Indicação n.º 2336/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
presidente da Câmara Municipal de Irupi, que 
dispõe sobre criação da campanha ‘Adote um 
Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138968&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138968-
202204071446554162-
assinado(50822)(50820)(50821).pdf#P138968  

 

62. Indicação n.º 2337/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Itaguaçu, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138969&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138969-
202204071448162600-
assinado(50826)(50824)(50825).pdf#P138969  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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63. Indicação n.º 2338/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Itapemirim, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138971&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138971-
202204071449331664-
assinado(50830)(50828)(50829).pdf#P138971  

 

64. Indicação n.º 2339/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Itarana, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138972&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138972-
202204071450320572-
assinado(50834)(50832)(50833).pdf#P138972  

 

65. Indicação n.º 2340/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Iúna, que 
dispõe sobre criação da campanha ‘Adote um 
Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138973&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138973-
202204071452441200-
assinado(50838)(50836)(50837).pdf#P138973  

66. Indicação n.º 2341/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138974&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138974-
202204071454073233-
assinado(50842)(50840)(50841).pdf#P138974  

 

67. Indicação n.º 2342/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Jerônimo 
Monteiro, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138975&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138975-
202204071455324330-
assinado(50846)(50844)(50845).pdf#P138975  

 

68. Indicação n.º 2343/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Jerônimo 
Monteiro, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138976&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138976-
202204071456462299-
assinado(50850)(50848)(50849).pdf#P138976  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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69. Indicação n.º 2344/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Laranja da 
Terra, que dispõe sobre criação da campanha 
‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a fim de 
estimular empresas de médio e grande porte a 
inserir adolescentes a partir de 14 anos no 
mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138977&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138977-
202204071506014030-
assinado(50854)(50852)(50853).pdf#P138977  

 

70. Indicação n.º 2345/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Linhares, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138980&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138980-
202204071507231688-
assinado(50860)(50858)(50859).pdf#P138980  

 

71. Indicação n.º 2346/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Mantenópolis, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138981&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138981-
202204071508409034-
assinado(50864)(50862)(50863).pdf#P138981  

72. Indicação n.º 2347/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Marechal 
Floriano, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138982&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138982-
202204071513093415-
assinado(50868)(50866)(50867).pdf#P138982  

 

73. Indicação n.º 2348/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Marilândia, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138983&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138983-
202204071514474357-
assinado(50872)(50870)(50871).pdf#P138983  

 

74. Indicação n.º 2350/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Montanha, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138985&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138985-
202204071519086236-
assinado(50880)(50878)(50879).pdf#P138985  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138980&arquivo=Arquivo/Documents/IND/138980-202204071507231688-assinado(50860)(50858)(50859).pdf#P138980
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75. Indicação n.º 2351/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
presidente da Câmara Municipal de Muniz 
Freire, que dispõe sobre criação da campanha 
‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a fim de 
estimular empresas de médio e grande porte a 
inserir adolescentes a partir de 14 anos no 
mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138986&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138986-
202204071524453744-
assinado(50884)(50882)(50883).pdf#P138986  

 

76. Indicação n.º 2352/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Muqui, que 
dispõe sobre criação da campanha ‘Adote um 
Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138987&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138987-
202204071526283746-
assinado(50888)(50886)(50887).pdf#P138987  

 

77. Indicação n.º 2353/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Nova 
Venécia, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138989&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138989-
202204071528149060-
assinado(50896)(50894)(50895).pdf#P138989  

78. Indicação n.º 2354/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Pancas, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138990&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138990-
202204071530461251-
assinado(50900)(50898)(50899).pdf#P138990  

 

79. Indicação n.º 2355/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Pedra 
Canário, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138991&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138991-
202204071533069223-
assinado(50904)(50902)(50903).pdf#P138991  

 

80. Indicação n.º 2356/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Pinheiros, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138993&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138993-
202204071534541100-
assinado(50908)(50906)(50907).pdf#P138993  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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81. Indicação n.º 2357/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Piúma, que 
dispõe sobre criação da campanha ‘Adote um 
Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138994&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138994-
202204071537000791-
assinado(50911)(50912)(50910).pdf#P138994  

 

82. Indicação n.º 2358/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Ponto 
Belo, que dispõe sobre criação da campanha 
‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a fim de 
estimular empresas de médio e grande porte a 
inserir adolescentes a partir de 14 anos no 
mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138996&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/138996-
202204071542038141-
assinado(50915)(50916)(50914).pdf#P138996  

 

83. Indicação n.º 2359/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Presidente 
Kennedy, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139002&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139002-
202204071552554563-
assinado(50919)(50920)(50918).pdf#P139002  

84. Indicação n.º 2360/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Rio 
Bananal, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139003&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139003-
202204071554208470-
assinado(50923)(50924)(50922).pdf#P139003  

 
85. Indicação n.º 2361/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Mucurici, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139140&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139140-
202204081049459591(51031)-
assinado(51032)(51030).pdf#P139140  

 
86. Indicação n.º 2362/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Sooretama, que dispõe sobre adoção das 
medidas necessárias para vedação à venda, 
produção, propaganda e divulgação de 
brinquedos, roupas e jogos eletrônicos que 
promovam a ideologia de gênero nos 
estabelecimentos comerciais no âmbito do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139141&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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vo/Documents/IND/139141-
202204081050257561(51035)-
assinado(51036)(51034).pdf#P139141  

 
87. Indicação n.º 2363/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de São José 
do Calçado, que dispõe sobre adoção das 
medidas necessárias para vedação à venda, 
produção, propaganda e divulgação de 
brinquedos, roupas e jogos eletrônicos que 
promovam a ideologia de gênero nos 
estabelecimentos comerciais no âmbito do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139130&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139130-
202204081040005359(51007)-
assinado(51008)(51006).pdf#P139130  

 
88. Indicação n.º 2364/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de São 
Mateus, que dispõe sobre adoção das medidas 
necessárias para vedação à venda, produção, 
propaganda e divulgação de brinquedos, 
roupas e jogos eletrônicos que promovam a 
ideologia de gênero nos estabelecimentos 
comerciais no âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139131&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139131-
202204081043102238(51011)-
assinado(51012)(51010).pdf#P139131  

 
89. Indicação n.º 2365/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de São Roque 
do Canaã, que dispõe sobre adoção das 
medidas necessárias para vedação à venda, 
produção, propaganda e divulgação de 
brinquedos, roupas e jogos eletrônicos que 

promovam a ideologia de gênero nos 
estabelecimentos comerciais no âmbito do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139134&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139134-
202204081044487709(51015)-
assinado(51016)(51014).pdf#P139134  

 
90. Indicação n.º 2366/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Ibitirama, 
que dispõe sobre criação da campanha ‘Adote 
um Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139135&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139135-
202204081046260212(51019)-
assinado(51020)(51018).pdf#P139135  

 
91. Indicação n.º 2367/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Marataízes, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139136&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139136-
202204081047352401(51023)-
assinado(51024)(51022).pdf#P139136  

 
92. Indicação n.º 2368/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Serra, que 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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dispõe sobre adoção das medidas necessárias 
para vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais no 
âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139137&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139137-
202204081047349588(51025)-
assinado(51028)(51027).pdf#P139137  

 
93. Indicação n.º 2369/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de São José 
do Calçado, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139014&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139014-
202204071651447610(50951)-
assinado(50952)(50950).pdf#P139014  

 

94. Indicação n.º 2370/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de São 
Mateus, que dispõe sobre criação da campanha 
‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a fim de 
estimular empresas de médio e grande porte a 
inserir adolescentes a partir de 14 anos no 
mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139015&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139015-
202204071653045737(50955)-
assinado(50956)(50954).pdf#P139015  

 

95. Indicação n.º 2371/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de São Roque 
do Canaã, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139016&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139016-
202204071654312770(50959)-
assinado(50960)(50958).pdf#P139016  

 

96. Indicação n.º 2372/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Serra, que 
dispõe sobre criação da campanha ‘Adote um 
Adolescente Aprendiz’, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserir 
adolescentes a partir de 14 anos no mercado 
de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139017&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139017-
202204071656047459(50963)-
assinado(50964)(50962).pdf#P139017  

 

97. Indicação n.º 2373/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Vila 
Valério, que dispõe sobre criação da campanha 
‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a fim de 
estimular empresas de médio e grande porte a 
inserir adolescentes a partir de 14 anos no 
mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139025&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139025-
202204071707556850(50987)-
assinado(50988)(50986).pdf#P139025  

 

98. Indicação n.º 2375/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Adolescente e de Política sobre Drogas à 
presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 
do Sul, que dispõe sobre criação da campanha 
‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a fim de 
estimular empresas de médio e grande porte a 
inserir adolescentes a partir de 14 anos no 
mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139008&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139008-
202204071639469156(50927)-
assinado(50928)(50926).pdf#P139008  

 
99. Indicação n.º 2376/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de São Gabriel 
da Palha, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139013&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139013-
202204071649569951-
assinado(50948)(50946)(50947).pdf#P139013  

 
100. Indicação n.º 2377/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de São 
Domingos do Norte, que dispõe sobre criação 
da campanha ‘Adote um Adolescente 
Aprendiz’, a fim de estimular empresas de 
médio e grande porte a inserir adolescentes a 
partir de 14 anos no mercado de trabalho, na 
forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139012&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139012-
202204071647570574-
assinado(50944)(50942)(50943).pdf#P139012  

101. Indicação n.º 2378/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Santa 
Teresa, que dispõe sobre criação da campanha 
‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a fim de 
estimular empresas de médio e grande porte a 
inserir adolescentes a partir de 14 anos no 
mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139011&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139011-
202204071646407603-
assinado(50940)(50938)(50939).pdf#P139011  

 

102. Indicação n.º 2379/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139010&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139010-
202204071644174631-
assinado(50936)(50934)(50935).pdf#P139010  

 

103. Indicação n.º 2380/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Santa 
Leopoldina, que dispõe sobre criação da 
campanha ‘Adote um Adolescente Aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei’’. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139009&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139009-
202204071641195721-
assinado(50932)(50930)(50931).pdf#P139009  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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104. Indicação n.º 2381/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Água Doce do Norte, que 
dispõe sobre criação de núcleo de atendimento 
de denúncias de violação aos direitos e 
garantias, violência e abusos contra a criança e 
aos adolescentes. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139312&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139312-
202204111253457554-
assinado(51148)(51146)(51147).pdf#P139312  

 
105. Indicação n.º 2382/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Afonso Cláudio, que 
dispõe sobre criação de núcleo de atendimento 
de denúncias de violação aos direitos e 
garantias, violência e abusos contra a criança e 
aos adolescentes. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139310&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139310-
202204111251537396-
assinado(51144)(51142)(51143).pdf#P139310  

 
106. Indicação n.º 2391/2022, do 

deputado Gandini ao governador do Estado, 
para que em parceria com o município de 
Muniz Freire, para que seja enviado carro 
fumacê ao município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139337&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139337-
202204111342182775-assinado.pdf#P139337  

 
107. Indicação n.º 2392/2022, do 

deputado Marcos Garcia ao governador do 
Estado, para troca da rede elétrica da 
modalidade monofásica para trifásica do 
Córrego Bom Jardim (próxima à propriedade 

dos Oliveira), em Vila Valério, até o Córrego 
Rodrigues (próximo à propriedade de Idalino 
Agrizzi) no município de Sooretama, cerca de 3 
km. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139418&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139418-
202204111551095595-assinado.pdf#P139418  

 

108. Indicação n.º 2393/2022, da 
deputada Iriny Lopes ao governador do Estado, 
para que seja encaminhado Projeto de Emenda 
Constitucional – PEC, afim de estabelecer na 
Constituição Estadual a autonomia da Polícia 
Científica dirigida por perito oficial de carreira 
para incumbir as funções de polícia científica e 
de perícia oficial de natureza criminal, 
competindo-lhe o desenvolvimento da prova 
pericial criminal, os exames periciais 
laboratoriais, as perícias médico-legais, as 
perícias em geral, os exames de corpo delito, as 
perícias de identificação humana e a 
Identificação Civil e Criminal. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=139426&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/139426-
202204111630588148-assinado.pdf#P139426  

 

109. Indicação n.º 2414/2022, do 
deputado Sergio Majeski ao governador do 
Estado, para valorização salarial dos Agentes 
de Suporte Educacional (ASE) e Auxiliares de 
Secretaria Escolar, melhorias no plano de 
carreira da categoria e a realização de mais 
concursos públicos para provimento de cargos 
efetivos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=139444&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/139444-202204111739209334-
assinado.pdf#P139444 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Deputado Marcelo Santos! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Pois não, deputado Majeski. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Eu 

gostaria de justificar meu voto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – V. Ex.ª gostaria e nós também 
gostaríamos de ouvir a justificativa de V. Ex.ª. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Muito 

obrigado, deputado Marcelo! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok. 
Deputado Danilo, justificar o voto? 

(Pausa) 
Logo após o deputado Majeski, o 

deputado Danilo Bahiense. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Meus 

cumprimentos ao deputado Marcelo, que 
preside a sessão neste momento, às pessoas 
que estão aqui no plenário físico e àquelas que 
estão no plenário virtual, e também aos 
funcionários desta Casa e àqueles que nos 
assistem pela TV Assembleia. 

Deputado Marcelo, nossa Indicação de 
n.º 2.414/2022 ao Governo do Estado para a 
valorização salarial dos agentes de suporte 
educacional, ASE, e auxiliares de secretaria, 
melhorias nos planos de carreira da categoria e 
realização de mais concurso público para 
provimento de cargos efetivos. 

Os agentes de suporte são fundamentais. 
Agora, o Governo, nesse último concurso, salvo 
engano, são seiscentas vagas para agente de 
suporte. Isso ainda não é suficiente para suprir a 
carência desses profissionais nas escolas.  

Agora, sobre a questão dos auxiliares de 
secretaria, é algo muito grave. Nós temos mais 
de dois mil auxiliares de secretaria nas escolas 
do Estado, a maioria absoluta DT, com contrato 
muito frívolo. Mudou, com o atual Governo, a 
forma de contrato.  

Então, muitas vezes, esses profissionais, 
deputado Marcelo, sequer têm férias. Por 
exemplo, ele tem um contrato que vai vencer 
agora, no final do ano, ele já entra no processo 
seletivo para o próximo. Se ele é classificado, ele 
já começa a trabalhar imediatamente, ou seja, 
muitos desses profissionais estão trabalhando, 
emendando um contrato com outro, sem férias. 
Tinha que se pensar, pelo menos, em um 
contrato mais prolongado, de tal forma que 
essas pessoas pudessem usufruir, no mínimo, de 
férias.  

Agora, deputado Danilo, o mais triste é o 
salário dos auxiliares de secretaria: é o salário 
mínimo. É o salário mínimo! Eles trabalham seis 
horas por dia, são responsáveis por toda a vida 
burocrática da escola. Por eles, passa toda a 
vida burocrática dos profissionais, dos alunos, 
nota, questão de pagamento de professores, 
etc., e o salário é o salário mínimo.  

E, hoje, eu descobri uma coisa que eu 
não sabia. Recentemente, nós votamos aqui um 
reajuste de seis por cento, que era linear para 
todo o funcionalismo público, menos para os 
auxiliares de secretaria, que são contratados por 
salário mínimo. E aí, segundo a justificativa do 
Governo, eles não têm direito a esses seis por 
cento porque eles tiveram reajuste do salário 
mínimo, que foi, se eu não me engano, quinze 
reais.  

Então, assim, é humilhante o salário que 
recebe um auxiliar de secretaria. Não é possível 
que profissionais com tamanha importância 
continuem sendo tão desvalorizados e 
desprestigiados pelo Estado.  

Só mais um minuto, deputado Marcelo.  
Que não receberam sequer esse 

aumento de seis por cento, que foi dado a todos 
os profissionais do Estado, independente se são 
DTs ou se são efetivos. 

E muitos desses auxiliares de secretaria, 
muitas vezes, fazem o papel de secretário. Eles 
assumem a função de secretário da secretaria 
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da escola, mas recebem como auxiliar de 
secretaria, ou seja, mais uma vez, repito: salário 
mínimo! Esses profissionais recebem salário 
mínimo. E os seis por cento que todo 
profissional do Estado, também os daqui da 
Assembleia, também do Judiciário, também do 
Tribunal de Contas, todo mundo teve direito a 
esses seis por cento de reajuste, menos os 
auxiliares de secretaria das escolas do Estado, 
porque eles são contratados por salário mínimo. 
Isso é uma coisa horrorosa!  

Faço um apelo aqui ao Governo do 
Estado que reveja urgentemente a situação 
desses profissionais, que são de fundamental 
importância para o bom funcionamento das 
escolas da rede estadual do Espírito Santo.  

Muito obrigado, deputado Marcelo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado! Nós que agradecemos 
a manifestação de V. Ex.ª. 

Com a palavra agora o Delegado Danilo 
Bahiense.  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Boa tarde, presidente; boa tarde, 
senhores deputados e deputadas; todos que nos 
assistem pela TV Assembleia e servidores desta 
Casa.  

Deputado Sergio Majeski, realmente, é 
lamentável esse salário dos auxiliares de 
secretaria. Mas, também, nós temos esse 
problema nos Conselhos Tutelares. Os nossos 
conselheiros tutelares, presidente, aqui no 
estado do Espírito Santo, recebem, quase na sua 
totalidade, um salário mínimo somente, para ter 
exclusividade, deputado Sergio Majeski. 
Exclusividade! 

E um caso interessante: numa reunião 
que nós tivemos aqui, há poucos dias, foi citado 
por uma conselheira que um determinado 
Município aqui no estado vai agora contratar 
somente nível superior para ganhar um salário 
mínimo para ser conselheiro tutelar. O que é 
lamentável! E faltando tudo! Não tem papel, 
não tem caneta, não telefone, não tem carro, 
não tem instalações, não tem nada.  

Mas eu quero aproveitar, presidente, 
para agradecer aos nossos pares pela votação à 
unanimidade das oitenta e sete indicações da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, indicações essas encaminhadas 
aos prefeitos municipais, aos presidentes de 
câmaras e, também, a alguns deputados 
federais.  

São cinquenta e nove indicações para a 
criação da campanha Adote um Adolescente 
Aprendiz, a fim de estimular as empresas de 
médio e grande porte a inserirem adolescentes 
a partir dos quatorze anos.  

Isso é muito importante. Auxilia muito 
esses jovens que são cooptados pelo tráfico, e 
esses jovens ficam realmente emocionados 
quando conseguem esse primeiro emprego 
como menor aprendiz, o que auxilia muito, além 
do fato de as empresas também cobrarem uma 
produtividade dos nossos adolescentes no 
rendimento escolar.  
 Vinte e seis indicações, medidas 
necessárias para vedação de produção de 
programa, divulgação de brinquedos, roupas, 
jogos eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais e duas 
indicações para a criação de um núcleo de 
atendimento de denúncias de violação aos 
direitos e garantias, violência e abuso contra as 
crianças e adolescentes.  
 Eu quero deixar aqui registrado também, 
presidente, que, somente nos dois últimos anos, 
a DPCA de Vitória recebeu mais de três mil 
ocorrências de violência contra criança e 
adolescente. No ano passado, foram registrados 
cento e um homicídios de crianças e 
adolescentes, ou seja, uma criança ou um 
adolescente foi assassinado a cada três dias.  

E ficam aí os nossos números de disque-
denúncia. Nós temos o Disque 100; nós temos o 
181, que é o número oficial do estado do 
Espírito Santo; e também poderá denunciar 
diretamente conosco através do (27) 999-6988. 
Nós temos recebido muitas denúncias através 
desse telefone.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok, deputado Delegado Danilo 
Bahiense.  

Passamos então ao item 1 da pauta. 
Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 905/2019, do deputado 
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Vandinho Leite. Publicado no Ales Digital do dia 
24/10.  

Na Comissão de Mobilidade Urbana, este 
presidente, Marcelo Santos, se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria – o 
prazo vai até o dia 04/04 –, e, ao mesmo tempo, 
solicitou diligência à Ceturb da mesma, e 
aguardando retorno. Ok, deputado Vandinho? O 
item n.º 1 foi diligenciado. Ok? (Pausa)  

Item n.º 2. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei Complementar 
n.º 15/2022, do deputado Sergio Majeski. Na 
Comissão de Mobilidade Urbana, pela 
aprovação; na Comissão de Finanças, deputado 
Freitas pediu prazo.  

Ainda está no prazo? (Pausa)  
Até o dia de hoje. Pergunto a V. Ex.ª... 

Mantém o prazo, né? 
Discussão única, em regime de urgência, 

o item 3 da pauta, do Projeto de Lei 
Complementar 06/2022, do deputado Sergio 
Majeski. Na Comissão de Finanças, o relator, 
deputado Marcelo Santos, pediu prazo 
regimental, que vai até o dia de hoje.  

 
(3. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 06/2022) 

 
Então, eu mantenho o prazo para que 

amanhã esteja colocado o projeto em pauta. 
Item 4. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 142, deputado 
Theodorico Ferraço. Na Comissão de Finanças, 
este relator pediu prazo e o prazo venceu na 
data de ontem.  

 
(4. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
142/2022) 

 
Como estou presidindo, eu convoco a 

Comissão de Finanças para redistribuir o relator. 
Deputado Freitas. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Eu vou, ao invés de 
redesignar, senhor presidente, avocar, e vou 
relatar amanhã. 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – V. 
Ex.ª, deputado, me permite um aparte? Senhor 
presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Tem toda... Tem aparte, tem 
a minha aquiescência e minha consideração, 
deputado Theodorico Ferraço, meu guru.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 

Deputado Freitas, por gentileza, venceu o prazo. 
Hoje, vence o prazo. Rogo a V. Ex.ª para relatar, 
porque a Comissão de Educação já relatou 
favorável, a de Justiça também. Nós pedimos 
preferência ontem para a votação por mérito 
pelo parecer da Educação. Então, rogo a V. Ex.ª 
para não deixar para amanhã, porque venceu 
hoje. Hoje é o último dia. Nós temos que votar 
hoje.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Meu querido amigo, por 
quem eu guardo toda consideração e apreço, 
deputado Theodorico Ferraço, nosso decano e 
nosso professor, eu devo a graça e a gratidão de 
conviver com V. Ex.ª já há dezesseis anos, 
deputado, e aprender muito com V. Ex.ª aqui 
neste plenário. 

O item 4, senhor presidente, da pauta, é 
o Projeto de Lei n.º 142/2022, de autoria do 
nobre deputado Theodorico Ferraço. 

Há quorum na Comissão de Finanças.  
Eu avoco para relatar o presente projeto, 

que visa estabelecer no âmbito do estado do 
Espírito Santo a obrigatoriedade de constar a 
instalação de aparelhos de ar-condicionado nas 
planilhas orçamentárias que instruem os 
processos licitatórios das obras das escolas 
públicas estaduais, bem como fixa prazo para a 
instalação de aparelhos de ar-condicionado nas 
escolas públicas estaduais em funcionamento, 
na forma que especifica. 

O projeto é muito claro, já é 
autoexplicativo. Ele já teve parecer pela 
constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa na Comissão de Constituição e 
Justiça; teve parecer pela aprovação nas demais 
comissões em que tramitou aqui nesta Casa; 
chega à Comissão de Finanças para receber 
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parecer e é simples de observar que o projeto 
do deputado Theodorico Ferraço não traz 
nenhum impacto financeiro para o estado.  

É o que eu mais precisava observar no 
âmbito da Comissão de Finanças, portanto o 
parecer da Comissão de Finanças é pela 
aprovação do presente projeto. 

Eu coloco o parecer em discussão, no 
âmbito da Comissão de Finanças. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, eu 
passo a colher os votos, e o faço. 

Deputado Marcelo Santos presidindo, 
como vota o deputado Dary Pagung? 
(Pausa) Com o relator. 
Como vota o deputado Alexandre 

Xambinho?  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 
Voto com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – O deputado Alexandre 
Xambinho vota com o relator. 

Deputado Marcos Madureira? 
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 
Voto com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Com o relator. 

Deputado José Rocha Esmeraldo de 
Freitas? (Pausa) 

Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – O deputado Emílio Mameri 
acompanha o relator. 

O deputado Adilson Espindula vota com 
o relator. 

Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Senhor presidente, matéria aprovada à 

unanimidade dos presentes aqui na Comissão 
de Finanças. 

Devolvo à V. Ex.ª. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Não 

colocou para discutir, não? 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Coloquei e ainda fiquei 
aguardando V. Ex.ª, que eu vi que estava em pé 
aí, portanto queria alguma coisa, mas ficou 
quieto. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Obrigado, deputado Freitas. O senhor é muito 
gentil. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Aprovado, então, na Comissão 
de Finanças. 

Coloco a matéria em discussão. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Quero 
discutir, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Com a palavra o deputado 
Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Presidente e demais colegas, ontem já foi 
aprovado aqui um projeto do deputado Gandini 
falando sobre temperatura das salas de aula, 
que não menciona a instalação de ar-
condicionado, mas não existe climatização na 
temperatura adequada nas salas de aula sem 
aparelhos de ar-refrigerado.  

Portanto, o projeto de ontem eu alertei 
que é um projeto que não tinha repercussão 
financeira e, portanto, não deveria ter sido 
aprovado nas comissões. Eu não entendi como 
foi que esse projeto deu andamento. 

Em todo caso, a questão de ar-
condicionado em salas de aula é uma coisa que 
nós vimos lutando há muito tempo. Está 
previsto no Plano Estadual e no Plano Nacional 
de Educação.  

Nós não apresentamos um projeto nesse 
sentido porque entendemos que não é da 
atribuição do Legislativo, é algo que é da 
iniciativa exclusiva do Executivo.  

Por isso, nós entramos com 
representação no Tribunal de Contas e no 
Ministério Público no sentido de que esses 
órgãos cobrem do Governo do Estado o 
cumprimento do Plano Nacional e do Plano 
Estadual de Educação em relação à climatização 
das escolas. 
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Eu já visitei mais de trezentas escolas, 
boa parte das nossas salas de aula na rede 
estadual - assim como nas redes municipais 
também, porque nos municípios é a mesma 
coisa -, algumas salas de aulas são verdadeiras 
estufas, é algo que inclusive mexe, não só com a 
questão de ensino e aprendizagem, mas com a 
questão da saúde de profissionais, de 
professores e alunos. 

Nós esperamos que o Governo do 
Estado, que o Ministério Público e o Tribunal de 
Contas cobrem do Governo do Estado uma vez 
que eu tenho a impressão que esses projetos 
aprovados aqui serão vetados pelo Governo, e 
que isso se resolva. 

Por outro lado, ficamos muito felizes que 
os colegas também tenham se interessado, nos 
últimos tempos, por esse assunto, depois que 
nós representamos no Tribunal e a imprensa 
começou a dar destaque para aquilo que a 
gente vinha denunciando, é muito bom, a gente 
precisa unir força para cobrar do Governo.  

Algumas escolas da rede estadual estão 
sendo climatizadas, mas muito poucas, muito 
poucas, porque várias dessas escolas têm 
problemas com a rede elétrica. Então, antes de 
se pensar na climatização, tem que se pensar 
em toda reforma na parte elétrica. 

E tem casos que o problema não é com a 
escola, o problema é com a rede elétrica da 
EDP, como numa escola que nós localizamos lá 
em Anchieta, na semana passada. A escola não 
tem problema algum na instalação, mas eles 
não conseguem climatizar a escola toda, porque 
a linha da EDP que passa ali na frente não é 
sustentável segundo informou a equipe de 
engenharia da própria Sedu.  

Então, é algo para ontem, que as salas de 
aulas sejam climatizadas, é uma luta que a 
gente vem travando há muito tempo. Como eu 
disse antes, é algo que já está previsto no Plano 
Nacional e no Plano Estadual de Educação que 
têm força de lei e precisamos contar muito com 
o Tribunal de Contas e o Ministério Público 
cobrando do Governo que essas salas sejam 
climatizadas imediatamente.  

E que esse processo de climatização se 
dê muito mais rápido do que ele vem 
ocorrendo. Como eu disse, algumas poucas 

escolas estão sendo climatizadas, mas um 
número ínfimo ainda em relação ao total de 
escolas que nós temos na rede estadual. 

Muito obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Nós que agradecemos a V. Ex.ª. 

Passamos neste momento agora, ao item 
n.º 5. 

Oh, desculpa, não colocamos em 
votação. O deputado Sergio Majeski estava 
discutindo. 

Perdoem-me! 
É o nosso assessor Miguel, com assuntos 

de relevância também, acabou aqui chamando 
atenção. 

Neste momento, então, terminada a 
discussão, coloco a matéria em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
Quero registrar a importância do uso de 

máscaras Neném Modas que o Miguel está 
usando. 

Despacho do item n.º 4 é: À Secretaria 
para extração de autógrafos. 

 

5 - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
17/2022, do deputado Vandinho. Na Comissão 
de Justiça o relator, Fabrício Gandini, se 
prevaleceu do prazo e o prazo vai até o dia 13. 

Pergunto ao presidente e relator Gandini 
se ele está apto a relatar. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente! Se o presidente... 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Estou sim, senhor 
presidente. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
...deputado Gandini estiver apto a relatar, eu 
solicito a V. Ex.ª que inclua a Comissão de 
Educação e a de Finanças. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – De Finanças já está! Educação 
também! 
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Você queria fazer conjunta? Ok. 
Deputado Gandini, V. Ex.ª está apto a 

relatar? 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Estou sim, senhor 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Eu pergunto a V. Ex.ª se 
concordaria fazermos conjuntas as comissões 
Educação e Finanças; e consulto aos respectivos 
presidentes. 

Na ausência... 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Gandini, Ok, deputado 
Freitas? Conjunta? Freitas, ok. Na ausência do 
Bruno Lamas, Coronel Quintino. Na ausência do 
Quintino, deputado Dary. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Ok. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Concordando, deputado Fabrício 
Gandini para presidir as comissões reunidas do 
item n.º 5 da pauta.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Posso relatar, senhor 
presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Fazer uma correção aqui. Só 
corrigindo aqui. Aparentemente, Dary é mais 
velho, mas o deputado decano é o deputado 
Majeski, que, na verdade, parece ser um jovem.  

V. Ex.ª concorda nas comissões 
reunidas? (Pausa)  

Concordando, com a palavra, o deputado 
Fabrício Gandini. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok, senhor 
presidente. 

Eu vou avocar as comissões reunidas, há 
a presença de todos os deputados das 
respectivas comissões.  

Esse projeto é um projeto bem simples. 
Ele inclui o SindEducação, que são os auxiliares 
administrativos das escolas, no Conselho 
Estadual de Educação. Para isso tem uma 
modificação na legislação, incluindo mais uma 
indicação do Governo para continuarem 
paritárias as indicações. Então, um projeto 
simples, mas de grande importância, até porque 
inclui mais profissionais que fazem também 
parte da educação no Estado do Espírito Santo. 

Então, eu vou dar pela 
constitucionalidade e aprovação nas demais 
comissões e colocar a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher na Comissão de Justiça. 

Como vota, deputado Vandinho Leite, 
autor da matéria? 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 
o relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá?  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete, 
com o relator. 

Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
E deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relatório de V. Ex.ª, 
deputado Gandini. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  

Aprovado na Comissão de Justiça.  
 

Comissão de Finanças. 
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Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Freitas, com o 
relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 

Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
(Pausa) 

Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dary 
Pagung? 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 
relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Adilson 
Espindula? (Pausa) 

Deputado Dr. Rafael Favatto 
novamente? (Pausa) 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – 

Acompanho o relator. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relatório de V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
Deputado Alexandre Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 

Acompanho o relatório de V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Tendo também 
maioria dos votos na Comissão de Finanças, 
passamos à Comissão de Educação. 

Aprovado na Comissão de Finanças. 
 
Passo à presidência da Comissão de 

Educação. 
Deputado Bruno Lamas, presidente da 

comissão, como vota? (Pausa) 

Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PDT) – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dary 
Pagung? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Sergio 
Majeski? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – E deputado Renzo 
Vasconcelos? (Pausa) 

Tendo maioria, senhor presidente, 
também na Comissão de Educação, eu devolvo à 
Mesa. 

 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PSC) – 

Presidente Fabrício Gandini, com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Renzo, ok. 
Deputado Renzo também. Incluído o voto do 
deputado Renzo na Comissão de Educação. 

Devolvo à Mesa, aprovado nas comissões 
pertinentes, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Tendo sido aprovado pelas 
Comissões de Justiça, pela sua 
constitucionalidade, de Educação e de Finanças, 
pela aprovação, eu coloco a referida matéria em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. (Pausa) 

Por se tratar de projeto de lei 
complementar, a votação é nominal. Neste 
caso, começarei a votação. 

Como vota o deputado Adilson 
Espindula?  

SIM aprova; NÃO rejeita. 
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O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – 
Voto SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Adilson Espindula vota SIM. 
Como vota o deputado Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 

Voto SIM, presidente Marcelo Santos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Parabéns, Xambinho! Inclusive 
eu vi uma matéria de V. Ex.ª numa revista 
famosa.  

Xambinho vota SIM. 
Bruno Lamas? (Pausa) 
Bruno Lamas, ausente. 
Capitão Assumção? (Pausa) 
Capitão Assumção, ausente. 
Carlos Von? (Pausa) 
Carlos Von, ausente.  

 Coronel Alexandre Quintino? 
  

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PDT) – Voto SIM, presidente. 
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Quintino vota SIM. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 

Capitão Assumção, SIM, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Assumção vota SIM. 
Deputado Dary Pagung?  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto SIM, 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Dary Pagung vota SIM. 
 Delegado Danilo Bahiense? 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Voto SIM, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Delegado Danilo Bahiense vota 
SIM. 

Doutor Hércules? (Pausa) 

Oh, deputado Majeski, só um minutinho, 
por favor. Eu preciso ver o voto do deputado 
Hércules. Vota? 

Doutor Hércules vota SIM.  
Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Emílio Mameri, ausente. 
Deputado Rafael Favatto?  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Voto SIM, presidente Marcelo 
Santos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Vota SIM, Rafael Favatto. 
Engenheiro José Esmeraldo? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Freitas? (Pausa) 
Freitas vota SIM. 
Deputado Gandini? (Pausa) 
Deputado Fabrício Gandini? 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 

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

- PODEMOS) – Fabrício Gandini vota SIM.  
Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
Ausente.  
Deputada e ministra Iriny Lopes?  
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Voto SIM, 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Iriny Lopes vota SIM. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Janete de Sá vota SIM. 
Luciano Machado? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – SIM.  
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Vota SIM. 
Marcelo Santos, presidindo. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
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Ausente. 
Deputado Marcos Madureira? 
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 
Voto SIM.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Vota SIM. 

Deputada Raquel Lessa? 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Ei, presidente! 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PP) – Voto SIM, 

presidente.  
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Presidente, pulou! Pulou deputado Mansur, 
presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Cadê V. Ex.ª na tela, que eu 
preciso ver? (Pausa) 

Deputada Raquel? 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PP) – Oi! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Cadê V. Ex.ª na tela? Não consigo 
vê-la! 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Marcelo! Presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Quem fala, por favor? 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

É deputado Mansur! Você pulou aí. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Deputado Mansur, eu não vejo V. 
Ex.ª na tela. Vejo a deputada Raquel.  

Raquel, computo o voto SIM. Voto SIM, 
Raquel. 

Deputado Marcos Mansur, V. Ex.ª 
poderia aparecer na tela? 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Sim! (Pausa) 

SIM! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Deputado Renzo Vasconcelos? 

 

O SR. RENZO VASCONCELOS – (PSC) – 
Presidente, o meu voto é SIM. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Deputado Renzo Vasconcelos 
vota SIM. 

 

O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Deputado Sergio Magnífico 
Majeski?  

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Senhor presidente, o senhor consegue me ver, 
senhor presidente? 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Consigo ver V. Ex.ª e, 
naturalmente, essa face maravilhosa. Computei 
o voto de V. Ex.ª. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

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

- PODEMOS) – Deputado Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Voto 

SIM, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Majeski vota SIM. 

Deputado Theodorico Ferraço? 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – Eu 
acompanho o voto do meu irmão Freitas. Eu 
voto SIM. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Deputado Ferraço vota SIM. 

Deputado Torino Marques? 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Senhor presidente, às três horas e trinta e oito 
minutos, eu voto SIM. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Vota SIM. 

Deputado Vandinho Leite? 
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Senhor presidente, eu voto SIM e gostaria de 
pedir para, em seguida, justificar voto, mas 
gostaria que V. Ex.ª solicitasse o voto do Capitão 
Assumção, por unanimidade aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Deputado Capitão Assumção, 
líder da oposição nesta Casa, como vota? 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Eu já 

tinha votado, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Mas por aclamação de outros 
membros do Parlamento, V. Ex.ª votando SIM é 
um voto duplo.  

Então, neste momento, o item n.º 5 da 
pauta fica aprovado.  

À Secretaria para extração dos 
autógrafos.  

E a votação ficou da seguinte forma: 
vinte e dois votos SIM e uma abstenção.  

Para justificar a votação, deputado 
Vandinho. Antes, porém, eu comunico que 
estão conosco nas galerias da Assembleia, os 
alunos da Escola Sesi, de Araças, município de 
Vila Velha.  

É um prazer recebê-los aqui, meninos e 
meninas. Estão aqui os responsáveis: Ronald, 
Vítor e Marilza. São vinte e oito alunos da Escola 
Sesi, de Araçás, município de Vila Velha. É um 
prazer ter vocês conosco aqui.  

Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite.  

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Senhor presidente, senhores deputados, público 
que nos assiste através da TV Assembleia, os 
alunos do Sesi. Deus abençoe vocês. Sesi de 
Araças. Professor Ronald e Marilza. É 
importante incluir as nossas crianças neste 
debate pela cidadania. 

Senhor presidente, eu gostaria de 
agradecer a todos os pares pela votação à 
unanimidade. Só explicando para toda a 

sociedade, com mais detalhes, o objetivo desta 
matéria.  
Nós temos, na rede particular de ensino três 
sindicatos: o Sinepe, o Sinpro e o SindiEducação. 
O Sinpro é o Sindicato dos Professores da rede 
privada; Sinepe é o Sindicato dos Proprietários 
das Unidades de ensino particular, e o Sinpro é 
o sindicato de todos os outros profissionais da 
educação da rede privada, exceto os 
professores. Ou seja, asgs, merendeiras, 
diretores, pedagagos, auxiliares de secretaria, 
porteiros, bibliotecários, entre outros.  

Senhor presidente, o objetivo principal 
de fazer essa adequação à lei que institui o 
Conselho Estadual de Educação é corrigir essa 
questão, porque o Sinpro e o Sinepe já possuíam 
assento no conselho, e o SindiEducação, que 
tem mais de dez mil profissionais da área da 
Educação, exceto professores no estado do 
Espírito Santo, não tinham assento nesse debate 
importante que é feito no conselho estadual. 
Não só o debate, mas também decisões 
importantes que são feitas no Conselho 
Estadual de Educação.  

O SindiEducação tem feito um trabalho 
importante no nosso estado, se organizado cada 
vez mais, cada vez mais tendo 
representatividade. Fica aqui o meu abraço ao 
presidente do SindiEducação, Leonil, que tem 
demonstrado capacidade de gestão, de 
interlocução; tem feito uma mobilização 
importante desses profissionais da área da 
Educação, que são extremamente significativos 
para o bom andamento e a boa qualidade da 
educação na rede privada do nosso estado. Vou 
repetir: desde os nossos auxiliares de serviços 
gerais, ou seja, quem limpa a escola, até os 
diretores da escola. Todos os profissionais, 
exceto os professores fazem parte desse grande 
sindicato que hoje está muito bem 
representado e organizado no Espírito Santo.  

Fica aqui também nossa interlocução 
que estamos fazendo junto ao Governo do 
Estado, ao secretário de Estado da Casa Civil, 
Davi Diniz, para que essa matéria se torne, 
efetivamente, lei e entre em vigor no estado do 
Espírito Santo.  

Agradecer a todos os pares, e dando, 
também, uma menção especial ao presidente da 
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Comissão de Justiça, que relatou a matéria na 
reunião conjunta das Comissões de Justiça, 
Finanças e Educação, deputado Fabricio 
Gandini. E, cumprimentando o Gandini, todos os 
demais pares que votaram por unanimidade. 
Acredito eu, uma grande vitória da Educação, e 
uma grande vitória do SindiEducação nesta 
tarde, senhor presidente.  

Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok.  

Então, neste momento passamos ao 
sexto item que, por solicitação do autor, foi 
baixado de pauta. Deputado Bruno Lamas. 

Passamos, então, ao sétimo item. E, logo 
após o sétimo item, eu irei suspender a sessão 
para que nós possamos, a pedido do presidente 
desta Casa e do deputado Renzo Vasconcelos, 
prestar uma homenagem ao Neto, presidente 
da Liga das Escolas de Samba, que receberá a 
Comenda do Mérito Domingos Martins.  

7. Discussão, se houver recurso, na forma do 
artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, 
do Projeto de Lei n.º 794/2021.  

Não havendo recurso, à Secretaria para extração 

dos autógrafos.  

Neste momento, está suspensa a sessão 
para que nós possamos receber Neto, que é o 
presidente da Liga das Escolas de Samba. Antes, 
porém, ouço o deputado Xambinho.  

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 
Obrigado, presidente, deputado Marcelo 
Santos.  

Antes de o querido deputado Renzo 
Vasconcelos fazer uma homenagem ao Neto, eu 
quero aqui registrar a presença do Renatinho, 
da Rafaela e do Michel, lá de Eldorado. São 
lideranças comunitárias da cidade de Serra que 
estiveram mais cedo no nosso gabinete, e estão 
aqui em busca de melhorias para sua 
comunidade.  

E cumprimentar minha amiga Rafaela. Nós 
estudamos juntos, e hoje veio fazer esta visita 
ao nosso gabinete.  

Muito obrigado! Sejam bem-vindos na 
Assembleia Legislativa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok, deputado Xambinho.  

Então, neste momento, eu peço ao 
deputado Renzo Vasconcelos e ao próprio 
deputado Xambinho e ao deputado Luciano, 
que possam estar conosco aqui trazendo o 
nosso Neto junto com sua comitiva, aqui na 
Mesa Diretora da Assembleia, que conduz os 
trabalhos desta sessão para que nós possamos 
aqui homenagear essa figura ímpar, que tem 
feito um trabalho bacana à frente da Liga, 
reconhecido junto com essa equipe bacana que 
auxilia ele a fazer essa entrega maravilhosa que 
foi o Carnaval 2022. 
 
  (A sessão é suspensa às 
15h45min e reaberta às 15h58min) 
  
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Parabéns a todos! 
 Neste momento, está reaberta a sessão. 
 A pergunta, de todos, que não quer 
calar, é se a deputada Janete vai sair na ala das 
baianas, na Boa Vista, o ano que vem? É isso. 
 Então, neste momento, está reaberta a 
sessão. 
 Passamos do item n.º 8 ao item n.º 28.  

 

(8. Discussão especial, em 2.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 

1034/2019; 9. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

248/2020; 10. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 35/2021; 11. 

Discussão especial, em 2.ª sessão, 

do Projeto de Lei Complementar n.º 

42/2021; 12. Discussão especial, em 

2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

119/2021; 13. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

136/2021; 14. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

462/2021; 15. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

476/2021; 16. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

758/2021; 17. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

764/2021; 18. Discussão especial, 
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em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

769/2021; 19. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

772/2021; 20. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

776/2021; 21. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

800/2021; 22. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

844/2021; 23. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

850/2021; 24. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

854/2021; 25. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

856/2021; 26. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

861/2021; 27. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

863/2021 e 28. Discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

08/2022) 
 

Trata-se de projetos em discussão 
especial, em segunda sessão.  

Não havendo oradores inscritos, os 
projetos seguem para a 3.ª sessão. 
 E do item n.º 29 ao n.º 37, trata-se de 
projetos em discussão, em primeira sessão. 

 

 (29. Discussão especial, em 1.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 

19/2022; 30. Discussão especial, em 

1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

92/2022;  

31. Discussão especial, em 1.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 

96/2022; 32. Discussão especial, em 

1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

98/2022; 33. Discussão especial, em 

1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

107/2022; 34. Discussão especial, 

em 1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

112/2022; 35. Discussão especial, 

em 1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

138/2022; 36. Discussão especial, 

em 1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

140/2022 e 37. Discussão especial, 

em 1.ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 09/2022) 

 
 Não havendo oradores inscritos, os 
respectivos projetos seguem para a 2.ª sessão. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Deputado 
Marcelo, já vai entrar? 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Não. Eu vou passar a palavra a V. 
Ex.ª, deputada Janete de Sá, pela ordem, para 
que possa se manifestar. 

 

  A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB – Com 
revisão da oradora) – Boa tarde a todos e a 
todas deputados presentes! Meu abraço ao 
Sandro, presidente da Liga das Escolas de Samba 
de Vitória. Em nome dele, quero prestigiar 
todos aqueles que fazem esse belíssimo 
trabalho, esse belíssimo espetáculo que é o 
Carnaval, que gera emprego, que gera renda. 
Em plena pandemia, esse pessoal trabalhando 
para botar o alimento na mesa de muitas 
pessoas da comunidade que ficaram em 
dificuldades nesse período difícil por que 
passamos.  
  Ontem nós definimos, aqui nesta Casa... 
Eu trouxe uma proposta de uma nota de 
repúdio sobre a atitude que foi cometida pelo 
ex-técnico da Desportiva Ferroviária Rafael 
Soriano contra a assistente de arbitragem 
Marcielly Netto e gostaria de ler para pedir, 
desta Casa, a aprovação da nota.  

Deputado Marcelo, se tiver que fazer 
algumas correções, que sejam feitas no 
plenário, para que a gente possa estar 
disponibilizando na rede de computadores para 
que os colegas possam, assim, se desejarem, 
estar assinando junto conosco. Essa nota vai ser 
remetida à Federação Capixaba de Futebol.  

Ela diz o seguinte: 
 

NOTA DE REPÚDIO 
 

A Assembleia Legislativa do 
estado do Espírito Santo repudia 
mais um ato de violência contra 
uma mulher capixaba. Marcielly 
Netto, assistente de arbitragem, 
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foi agredida pelo ex-técnico 
Rafael Soriano no último domingo 
(10) durante um jogo do 
Campeonato Capixaba, no 
estádio Zenor Pedrosa, em Nova 
Venécia. 
Rafael Soriano discutiu com a 
arbitragem durante a partida de 
futebol, e insatisfeito com a 
decisão do árbitro, agrediu 
covardemente uma mulher no seu 
espaço de atuação. É inadmissível 
que nos dias atuais ainda 
tenhamos que presenciar 
tamanha estupidez de um homem 
contra uma mulher.  
Repudiamos não somente a 
violência praticada pelo ex-
treinador, mas também o 
comportamento dos profissionais 
de arbitragem presentes no 
entorno do conflito por não terem 
tomado nenhuma atitude de 
proteção e defesa da única 
mulher no trio de arbitragem. 
Marcielly ficou visivelmente 
machucada e foi a única vítima do 
técnico agressor e covarde. 
Vamos continuar nossa luta pelos 
direitos da mulher estar onde ela 
quiser, e isso vai além da inserção 
da mulher nos espaços de 
trabalho, isso diz respeito a 
condições dignas e justas para as 
mulheres.  
Parabenizamos a atitude rápida e 
certeira da Desportiva Ferroviária 
que demitiu imediatamente o 
técnico do clube, reprovando a 
atitude violenta e covarde contra 
uma mulher no exercício do seu 
trabalho.  
Nos solidarizamos com a 
assistente de arbitragem, 
Marcielly Netto. 
Agora esperamos um 
posicionamento da Federação 
Capixaba de Futebol contra o 
agressor, com a adoção de 

medidas punitivas severas e a 
garantia de que mulheres 
presentes no universo do futebol 
possam exercer seu trabalho de 
maneira segura. 
Vitória/ES, 11 de abril de 2022. 

 
Essa é a nota, deputado Marcelo, que eu 

gostaria que V. Ex.ª submetesse à votação em 
plenário para que nós pudéssemos disponibilizar 
para todos aqueles que quiserem assinar a 
mesma e encaminharmos à Federação Capixaba 
de Futebol, solicitando medidas punitivas 
severas e a garantia de que as mulheres tenham 
segurança no seu ambiente de trabalho, nos 
estádios e campos de futebol, exercendo a sua 
atividade.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Vou colocar a matéria, já que 
não é um requerimento, que é uma nota de 
repúdio que a Assembleia Legislativa, por todos 
os deputados, encaminhará.  

Coloco a proposta da deputada Janete 
em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. (Pausa) 

Solicito ao nosso Marquinhos que 
providencie essa nota, pegue a nota com a 
deputada Janete, aprovada pelo Plenário. Uma 
nota em nome do Poder Legislativo, 
naturalmente, por todos os deputados, 
aprovada em plenário, repudiando, endereçada 
inclusive aqui à Federação de Futebol, 
endereçada à CBF e endereçada a toda a 
imprensa capixaba e nacional. 

Então, nesse momento, eu também 
queria, antes de passarmos aqui à fase dos 
Oradores, cumprimentar duas figuras que fazem 
aniversário no dia de hoje.  

Deputado Capitão Assumção, eu tive a 
oportunidade de cumprimentá-lo hoje pela 
manhã. Ele, inclusive, disse que, à nossa 
escolha, ele estará comemorando e pagando um 
jantar para todos nós. Assumção, parabéns pelo 
seu dia, você é um amigo querido, figura que eu 
aprendi a gostar e tem todo o meu respeito.  

A outra figura importante que também 
aniversaria nessa data é o nosso amigo Carlos 
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Eduardo Casa Grande, nosso secretário-geral da 
Mesa, que também faz aniversário no dia de 
hoje. Não está conosco aqui porque ele tem um 
cateter, está lá na sala dele. Fez um cateter, na 
verdade. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Tomou muito vinho ontem. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Não. Ele tem um problema 
renal, cálculo renal. E o cálculo renal dele não 
deu quatro, não, deu cinco. É por isso. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Vou 
cantar uma música para ele, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Mas, enfim, quero 
cumprimentar o Carlos Eduardo, que, além de 
ser um grande profissional, é um amigo querido, 
é uma figura que apoia todos os colegas 
deputados nas informações, principalmente 
daqueles que aqui chegam e não têm o 
conhecimento de como é o funcionamento da 
Casa, das regras, da legislação, da própria 
Constituição Estadual, Federal. É uma figura 
querida.  

Então quero cumprimentar e abraçar o 
deputado Capitão Assumção, amigo querido, e o 
nosso secretário-geral da Mesa, Casa Grande. 

Com a palavra o deputado Torino. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – 

Deputado, é só um segundo. Como é uma 
correção na nota que acabei de ler, deputado 
Torino, para não quebrar a linha de raciocínio, 
se V. Ex.ª me permitir.  

Foi colocado no penúltimo parágrafo 
como se fosse eu querendo parabenizar, porque 
está assim: Quero parabenizar. E como a nota é 
de todos, então trocar quero parabenizar por 
parabenizamos, ok? Porque a nota é de todos 
nós e não apenas minha.  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 

Senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Torino, antes de V. 

Ex.ª se manifestar, por favor, venha aqui à Mesa 
Diretora. Por favor, venha agora. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 

Presidente quando fala, a gente obedece. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – É isso aí. Por favor. (Pausa) 
V. Ex.ª vai falar presidindo a Assembleia. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Essa é uma forma fácil de passar a 
presidência, na hora da fase dos Oradores 
Inscritos. 

Quero parabenizar aqui, às 16h27min, o 
Carlos Eduardo Casa Grande, secretário-geral da 
nossa Mesa. Eduardo, obrigado pela ajuda que 
me deu no primeiro biênio, eu, como 2.º vice-
presidente da Assembleia Legislativa – Erick 
Musso, Marcelo Santos e eu fizemos um 
trabalho, assim, muito bacana. Eu te agradeço 
de coração. Que Deus abençoe este dia muito 
especial. V. Ex.ª – para mim, é V. Ex.ª – é um 
homem sábio, uma sapiência hors concours, 
para falar a verdade, única. Uma sapiência, que 
– olha! – fico admirado com tudo o que o 
senhor me ensinou aqui como o 2.º vice-
presidente, no primeiro biênio da Assembleia 
Legislativa. Que Deus abençoe este dia, meu 
querido amigo Eduardo Casa Grande. 

Quero também parabenizar Capitão 
Assumção. Assumção, uma pessoa que olha 
muito pelo Espírito Santo, uma pessoa que tem 
um carinho muito grande pela tropa, não 
somente pela tropa, mas também por todos os 
capixabas. É um conservador nato, uma pessoa 
que conheço antes da política, há muito tempo, 
e é um querido do meu coração. Tenho certeza 
que Deus está de olho em V. Ex.ª porque sabe o 
trabalho e o sacrifício que o senhor faz pelos 
capixabas. Parabéns ao conservador, querido 
amigo, Capitão Assunção, que hoje completa 
anos.  

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Quarenta anos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – O senhor está completando, neste 
exato momento, anos, não é, de vida?  
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Obrigado, meu amigo Torino, obrigado a todos 
os deputados que me desejaram feliz 
aniversário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Então, o senhor está completando, 
nesse exato momento, quantos anos de vida? 
Anos, não é isso?  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 

Cinquenta e nove anos de vida.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Cinquenta e nove anos de vida! Meu 
Deus, quanta experiência! Parabéns, querido 
amigo Capitão Assumção.  

Bom, então, nós passamos nesse exato 
momento para a fase... Como é, Capitão?  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Sou 

um ano mais novo que Theodorico Ferraço. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Ah, está certo, Theodorico Ferraço.  
Passamos, então, para a fase das 

Comunicações.  
Com a palavra o primeiro orador, às 

16h09min, Dr. Emílio Mameri? (Pausa)  
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 
Torino, por gentileza. 

Que o deputado tenha muita saúde e 
felicidades, que Deus o proteja, sendo esse 
valoroso soldado da nossa querida Polícia 
Militar.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Isso aí.  

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Amém. Obrigado, meu amigo deputado 
Theodorico. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Dr. Rafael Favatto. (Pausa)  

Engenheiro José...  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Presidente, deputado Torino 
Marques! 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PTB) – Ei Rafael, pode falar, querido. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Quero só parabenizar o deputado 
Capitão Assumção, desejando muita paz, muita 
sabedoria neste momento. Quase um 
sexagenário, já chegando a mais de meio século 
de vida! 

Deus abençoe com muita saúde, muita 
paz, vida longa e em família, que é importante a 
gente frisar sempre. 

 

O Sr. Capitão Assumção – (PL) - 
Obrigado, irmão! 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Família, que ama a sua família e 
preza por estar sempre próximo à sua família. 

Parabéns também ao Casa Grande, que é 
essa figura aí, que está na Assembleia. Carlos 
Eduardo Casa Grande, que é nosso amigo, nosso 
irmão já há longos anos, ajudando e auxiliando a 
todos os deputados, indistintamente, a 
prestarem um excelente trabalho à população 
capixaba. 

Então, gostaria de usar esse momento 
para parabenizar os dois.  

Parabenizar também o Neto, pela 
importante comenda recebida do presidente 
Erick Musso, desta Casa de Leis, onde fez um 
belo trabalho, entregou à população capixaba 
um excelente Carnaval, onde todos puderam 
apreciar a beleza do Carnaval capixaba, que não 
perde mais nada para o Rio de Janeiro. Acho 
que está à altura do Rio de Janeiro, 
apresentando esse Carnaval e entregando à 
população um Carnaval cada vez mais de 
qualidade e beleza, gerando emprego, renda, 
turismo, no momento certo para a nossa 
população. 

Então, parabéns a essas figuras que 
fazem parte do nosso estado do Espírito Santo! 

Obrigado, presidente Torino! 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PTB) – Disponha, querido amigo Dr. Rafael 
Favatto. 

Com a palavra o deputado Engenheiro 
José Esmeraldo. (Pausa) 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

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



66 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 20 de abril de 2022 

Engenheiro José Esmeraldo? (Pausa) 
Com a palavra deputado Freitas. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(PDT) – Senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PTB) – Opa, José Esmeraldo, pode ficar à 
vontade, querido. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(PDT) – Brilhante Torino Marques. Hoje você 
penteou o cabelo, está bem penteadinho, está 
até bonitinho. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PTB) – Dei um tapa no telhado. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(PDT) – Aguenta um minutinho, porque o tempo 
está passando. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PTB) – Pode ficar à vontade. A gente começa 
de novo. A gente zera tudo e começa de novo. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(PDT) – O tempo está passando, mas eu estou 
aqui me posicionando.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PTB) – Deputado, só para lembrar o senhor 
que a imagem de V. Ex.ª não está aparecendo 
aqui para os nossos internautas e também os 
telespectadores e, claro, para os funcionários 
desta Casa de Leis, que querem ver o senhor na 
telinha. A imagem do senhor não está 
aparecendo. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

(PDT) – Excelência, está na telinha. Estou me 
vendo aqui, estou vendo V. Ex.ª, estou vendo 
também o nosso querido Capitão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PTB) – É mesmo? Engraçado, aqui não está 
aparecendo. Está aparecendo agora? (Pausa) 

Agora sim. Pronto. Pronto. 
Pode começar? 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

(PDT) – Pode ser. 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PTB) – Vamos lá. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

(PDT) – É com muita tristeza e tamanho pesar 
que, no início da tarde de ontem, segunda-feira, 
11 de abril, fui surpreendido com a triste notícia 
do falecimento do meu amigo Oseias 
Constantino Sabadin, vítima de um afogamento. 
Ele foi encontrado sem vida no Rio Cricaré, em 
Nova Venécia, no início da tarde de segunda-
feira. 

Oseias era um soldado valoroso para 
toda a nossa equipe de amigos e amigas - tive o 
privilégio de conhecê-lo -, e porque não dizer 
nossos colaboradores, apoiadores da nossa 
incansável caminhada ao longo desses doze 
anos de presença atuante em nosso grupo. 
Servidor público brilhante, capacitado, 
preparado, dinâmico, ele exercia a função de 
agente de serviços na Ciretran de Nova Venécia 
e realizava um excelente atendimento a todos 
os usuários daquela repartição. 

São muitas as qualidades que reúnem 
em Oseias, entre elas a amizade, o 
companheirismo e a sua lealdade. Oseias fará 
muita falta para todo o grupo e, principalmente, 
para a sua família. Ele deixa dois filhos, a Vitória, 
com dez anos de idade, e o Pedro, de apenas 
três anos de idade.  

Gostaria de manifestar, publicamente, 
todo meu incondicional amparo a sua família, na 
pessoa de seus irmãos, o Adilson e a Mírian. 
Que Deus traga o conforto para toda a família e 
para nós, seus amigos, que tivemos a grata 
oportunidade de conviver com ele. 

Oseias Constantino Sabadin, muito 
obrigado por tudo que você representou para 
todo o grupo com muita honradez e 
cumplicidade. 

Eu queria fazer essa declaração, esse 
depoimento de uma pessoa que convivi com ele 
muitos anos, e uma pessoa do bem que, 
infelizmente, faleceu por afogamento no dia 11, 
que foi exatamente nessa segunda-feira. É 
lamentável, mas o que a gente pode fazer. A 
vida é isso mesmo.  

Mas eu ainda tenho algum tempo para 
me posicionar. Eu vou me reportar, senhor 
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presidente, senhores deputados, à Ilha de Santa 
Maria, de Monte Belo e mais onze bairros que 
agregam essa região no que tange ao DPM da 
Ilha de Santa Maria.  

Esse DPM, que iria ser transferido para a 
Vila Rubim e que, através do amigo Luisinho 
Coutinho, a minha pessoa, fomos ao governador 
e ao nosso amigo, secretário chefe da Casa Civil 
Davi Diniz. Já estavam de malas prontas para ir 
para a Vila Rubim e nós conseguimos deixar e, 
ao mesmo tempo, conseguimos também que 
fosse feita a reforma desse DPM, que eu tenho 
certeza absoluta que os guerreiros e as 
guerreiras, juntamente com o Luisinho Coutinho 
e o deputado José Esmeraldo, chegaram a um 
denominador comum.  

A obra está pronta. Está pronta essa 
obra. É uma obra de primeiro mundo. Já fui lá 
algumas vezes. Pronta para que a Polícia Militar, 
os militares possam fazer o seu trabalho com 
bastante competência e perfeição.  

 
(São exibidas as imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 

 
É um ambiente salutar. Aqui nós estamos 

vendo as reuniões que fizemos na presença de 
tantas outras pessoas. E, agora, o DPM está à 
hora, pronto, foi concluído, para que seja feita a 
inauguração e os policiais possam ir para a 
região. Até mesmo porque essa região é uma 
região de muitos assaltos, de muitos roubos. Até 
assassinatos, até homicídio. Houve um 
homicídio agora, recentemente, se eu não me 
engano na rua Manoel Mindela, atrás ali do 
DPM. Uma moça foi morta, uma moça de 
dezenove anos, e as informações que tenho, por 
uma pessoa tinha um relacionamento com ela.  

Então, peço aqui ao governador Renato 
Casagrande, às autoridades – aqui foi a primeira 
reunião que fizemos lá no centro comunitário –, 
que eles façam a inauguração para que a polícia 
possa começar a atuar.  

E o que eu acho interessante, deputado, 
é que tem pessoas, políticos, tão cara de pau. 
Políticos que já perderam a eleição, mas são 
candidatos agora a deputado não sei o quê, não 
sei se é federal ou estadual. O cara é tão cara de 
pau, tão mentiroso, tão hipócrita que ele teve a 

coragem de dizer, nunca foi lá na vida. Tirou até 
uma foto com um coronel aí da Polícia Militar, o 
coronel Caus. Não sei nem como que o Caus sai 
numa foto com um indivíduo desse mentiroso e 
hipócrita.  
 Mas para ele aquilo foi um desastre 
porque os moradores da região, que sabem 
quem é que iniciou e terminou, ficaram 
revoltados em função desse político 
inconsequente, irresponsável. Para mim é um 
moleque. Moleque, não é? Que nunca foi lá na 
região e teve a coragem e ousadia de dizer que 
foi ele que resolveu. Mas eu nem me posicionei 
porque eu deixei os moradores se posicionarem.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Brincadeira, não é? 
 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(PDT) – Os moradores da Ilha de Santa Maria, 
Monte Belo e vários outros bairros que agregam 
ali aquele DPM ligaram para mim 
revoltadíssimos. Deixa que a própria natureza 
toma conta desse sujeito. Não é à toa que ele 
perdeu a eleição.  
 Então, deputado Torino Marques, meu 
amigo Torino, uma pessoa que a gente tem uma 
grande admiração, as coisas... Tem muita gente 
que usa o trabalho alheio – do Luizinho 
Coutinho, do José Esmeraldo e dezenas de 
outras pessoas, nós estamos mostrando aqui – 
para poder se locupletar.  
 E vejam que eu comecei isso lá com 
aquele secretário, que era o secretário daqui, 
está até aqui na foto, secretário de óculos 
escuros, o Roberto Sá. Começamos lá atrás. 
Levei ele lá com apoio do Davi, que é um cara, 
Davi Diniz, que deu todo apoio. E nós fomos lá, 
aqui está o Davi também. Isso faz 
aproximadamente, isso tem mais ou menos dois 
anos. E de lá para cá... Está o Luizinho Coutinho 
aqui, estão os policiais militares.  
 Então, tem dois anos que a gente está 
nessa batalha. Realmente esse DPM estava 
impossibilitado para que os policiais pudessem 
fazer um bom trabalho, e a partir do momento 
que foi a reforma... Era desse jeito aqui o DPM. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Só para concluir, deputado.  
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 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(PDT) – A partir do momento que a reforma foi 
feita deu-se uma nova vida não só ao DPM, 
como todos os moradores da região ficaram 
muito felizes, alegres e satisfeitos. Obrigado 
pelo tempo. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Obrigado, querido.  
 Com a palavra o deputado Freitas. 
 

 O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 
presidente, deputado Torino Marques, 
deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
compõe a Mesa junto neste momento, meus 
queridos colegas deputadas, deputados, de 
forma particular deputada Janete de Sá, é a 
única deputada no plenário neste momento, 
minha correligionária, está com a blusa bonita, e 
a deputada Janete de Sá com certeza estará, 
estaremos juntos amanhã numa comitiva do 
governador.  
 Estaremos visitando o município de 
Ponto Belo, município de Mucurici, levando 
investimentos. Investimentos que esse 
governador, que esse Governo, na pessoa do 
governador Renato Casagrande, tem para os 
setenta e oito municípios do estado do Espírito 
Santo de forma muito republicana, de forma 
muito democrática e indistintamente, fazendo a 
diferença, fazendo política de gestão fiscal de 
excelência e fazendo políticas públicas sociais 
que alcançam todos os capixabas. E, nesse 
sentido, eu quero dar notícia dessa agenda de 
amanhã às 15h, no município de Mucurici, 
primeiramente, onde o governador Renato 
Casagrande dá ordem de serviço para a Unidade 
Mista de Internação, o Hospital de Mucurici, um 
hospital que vai custar aproximadamente seis 
milhões e meio de reais. Vai ser totalmente 
reconstruído o Hospital de Mucurici e oitenta 
por cento desses recursos, quase cinco milhões 
de reais, é aporte financeiro dos cofres do 
Tesouro do Estado do Espírito Santo. É o 
governador fazendo esse repasse para atender 
àquele município. 

Mas, da mesma forma, o governador 
inaugura a Avenida Itaúnas, uma importante 
ligação do município de Mucurici ao município 
de Ponto Belo, toda pavimentada, toda nova. 

Mais ainda: faz repasse do Fundo Cidades. 
Depois de tanto tempo, o Fundo Cidades, que é 
a forma mais republicana de colocar recursos 
nos cofres dos municípios, fazendo com que os 
municípios tenham capacidade de investimento 
e infraestrutura – sobretudo em infraestrutura – 
nos seus municípios, fazendo com que os 
prefeitos tenham capacidade de investimento. 
Então faz repasse do Fundo Cidades, fundo a 
fundo para o município de Mucurici; assina um 
convênio de habitações para as famílias de baixa 
renda no município de Mucurici, enfim, leva um 
grande volume de investimentos para aquele 
município. 

Ato contínuo, o governador vai a Ponto 
Belo às 17h30m e inaugura um belo ginásio de 
esportes no município de Ponto Belo, assina 
convênio para ciclovias da sede do município, 
do centro da cidade até no balneário. O 
governador ainda repassa recurso para 
habitação para trinta e duas residências 
habitacionais para famílias de baixa renda, 
também em Ponto Belo; repassa um raio-X para 
o P.A. de Ponto Belo; enfim, outra agenda muito 
substancial no município de Ponto Belo que o 
governador do Estado faz amanhã. 

E na quinta-feira, às 9h da manhã, já em 
São Mateus, para apresentar para toda a 
população do norte e do noroeste o complexo 
de saúde que eu destrinchei aqui no dia de 
ontem. 

Esse é o nosso Estado, esse é o 
governador Renato Casagrande.  

Eu penso que uma coisa não tem 
possibilidade de a gente não fazer: reconhecer a 
excelente gestão que o governador Renato 
Casagrande faz à frente do nosso estado. Não 
tem possibilidade de não reconhecer o homem 
republicano, o homem democrático, o homem que 
faz gestão fiscal nota A, o homem que alcança os 
setenta e oito municípios com grandes 
investimentos. 

Eu acho que talvez possa ter alguém que não 
gosta da pessoa do governador Renato Casagrande, 
e aí é um direito de cada um. Agora, não gostar 
desse estado, que é o melhor estado do Brasil, aí eu 
fico me perguntando o porquê de torcer para dar 
errado.  

Torcer para dar errado definitivamente 
não é o que se deve fazer, porque se esse 
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estado outrora, como eu falei ontem, na década 
de 1990, no início deste século, na década de 
2000, se esse estado era o pior estado do Brasil, 
era o estado de uma violência que ninguém tem 
lembrança boa, que não tinha gestão e que o 
crime organizado estava instalado, 
definitivamente não é esse estado que a gente 
vive hoje. 

A gente vive hoje no melhor estado do 
Brasil e não sou eu que estou dizendo, é o 
Tesouro Nacional, são todos os conceitos de 
gestão pública do nosso país, mostram que o 
estado é o estado mais bem gestado do Brasil, é 
o estado que tem maior capacidade de 
investimento, é o estado que tem nota A, é o 
estado que tem mais competitividade. É nesse 
estado que eu estou e é nesse estado que eu 
quero ficar, é esse estado que eu vou torcer 
para cada vez mais ter gestão e gerar 
oportunidade para cada capixaba. 

Amanhã, comemorando com o 
governador, grandes investimentos para o 
município de Mucurici e de Ponto Belo. 

Muito obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito brigado, 
deputado Freitas. 

Com a palavra agora o deputado Fabrício 
Gandini. (Pausa) 

Estando ausente, com a palavra o 
deputado Hudson Leal. (Pausa) 

Estando ausente, com a palavra a 
deputada Iriny Lopes. (Pausa)  

Estando ausente, com a palavra a 
deputada Janete de Sá.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Boa tarde 
a todas e a todos presentes, aos servidores 
desta Casa e a todos que nos assistem pela TV 
Assembleia. 

Eu gostaria que colocasse as imagens e 
reproduzisse uma ação que a CPI dos Maus-
Tratos contra os Animais, desta Casa, da 
Assembleia, realizou, na manhã de hoje, às oito 
horas da manhã, no Condomínio Aldeia da Praia, 
um condomínio de luxo, no município de 
Guarapari.  

Chegou à CPI denúncia de que um animal 
foi espancado - e no vídeo a gente vê esse 

espancamento - por uma tutora. E nós fomos 
até essa tutora, até a casa, para verificar o caso, 
porém, o animal espancado, segundo a tutora, 
havia morrido cerca de três, quatro meses atrás. 
Não sabemos se em razão do espancamento, 
mas o animal não se encontrava. Encontramos 
outro animal, dois animais: um bem tratado, 
com bom score, mas o outro com uma alopecia 
severa no dorso, que pode ser por problemas 
genéticos, por problemas renais, mas também 
por problemas de estresse, devido ao ambiente 
de violência em que possivelmente esse animal 
sobrevive. 

Essa operação contou com apoio da 
Polícia Civil, que expediu dois mandados de 
intimação, intimidando a possível agressora do 
animal que morreu e uma funcionária do 
imóvel, para prestarem depoimentos, dia 14, na 
Delegacia de Guarapari. E pedimos a ficha do 
tratamento que estava sendo conduzido junto 
ao animalzinho com alopecia no dorso, um 
cachorrinho de raça spitz alemão, e não foi 
constatado nenhum encaminhamento médico, 
nenhuma conduta médica de tratamento desse 
animal, caracterizando omissão de tratamento, 
que também significa maus-tratos. 

Os animais, dois, mas um deles com 
problema foi conduzido a uma clínica 
veterinária, foi conduzido pela própria tutora, 
por orientação dos servidores responsáveis pelo 
Centro de Zoonoses de Guarapari que estiveram 
nessa diligência.  

Eu quero agradecer aos policiais civis e 
aos representantes do Centro de Zoonoses de 
Guarapari que nos acompanharam, 
acompanharam a CPI nesse ato.  

Foi feito, verificado exame de sangue, 
que deu tudo ok, mas os exames que precisam, 
complementares, especialmente no que se 
referem à parte hormonal, eles precisam de um 
tempo maior para verificar se o problema é 
genético, se o problema é hormonal, e se o 
problema que o animal sofre é agravado pelo 
estresse. 

Bom, tudo isso não tira da tutora o ato 
criminoso que ela cometeu ao, possivelmente, 
espancar. Ela está de costas. Ela tem suas 
alegações, mas visivelmente o animal está 
sendo espancado. Então, não tira o crime.  
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Não foi possível ela ser presa - espera 
para botar o vídeo na hora em que puder falar -, 
ela não foi presa, porque o ato não foi 
caracterizado flagrante, mas ela vai responder 
possivelmente a um processo. Vai primeiro 
passar por um processo investigatório na 
Delegacia de Guarapari, e nós vamos pedir que 
haja o indiciamento por maus-tratos, vamos 
mandar todas essas peças para o Ministério 
Público analisar a possibilidade de oferecer 
denúncia à Justiça, com o pedido de abertura de 
processo judicial por crimes de maus-tratos, 
pelo espancamento do animal e pela omissão de 
tratamento ao cachorrinho com alopecia. 

Eu gostaria que o nosso pessoal 
colocasse na tela as imagens da operação, as 
cenas do espancamento, com áudio e com 
vídeo.  
 

(É exibido o vídeo) 
 
 O cachorrinho com alopecia severa no 
dorso. A carteirinha de vacinação só tinha... Era 
datada de 5 de abril, ou seja, depois dos fatos é 
que vacinou os animais, mas nós estivemos com 
o médico-veterinário, ele disse que os animais 
anualmente são vacinados, mas que ele não 
presta nenhum tratamento com relação à 
alopecia, que vocês viram aí, identificada no 
vídeo. Ou seja, isso caracteriza maus-tratos por 
omissão de tratamento ao animal, que não tem 
condição de procurar um médico-veterinário, ou 
seja, nós vamos estar pedindo punição para esse 
caso.  
 Isso mostra que não é apenas nos bairros 
mais pobres, mais populares, que a agressão 
contra os animais acontece. Num condomínio 
de luxo de Guarapari, possivelmente o metro 
quadrado mais caro de Guarapari, quiçá do 
Espírito Santo, onde moram famílias de 
sobrenome renomado no estado, acontece uma 
situação como essa.  
 Ela nega o espancamento, mas está 
claro. O vídeo, a gente não colocou o áudio para 
vocês não ouvirem o cachorrinho gritando de 
tanto que estava apanhando da tutora. Um ato 
covarde. O animal morreu. Ela alega que tem 
uns cinco meses que o animal morreu, mas a 
gente não pode precisar, porque é um caso que 

já havia acontecido e agora que as pessoas 
tiveram coragem de denunciar e de mandar os 
vídeos.  

Então, fica aí o registro de mais uma 
ação da CPI que investiga maus-tratos de 
animais no Espírito Santo. Independente de 
quem seja e de qual a localidade, a CPI vai estar 
lá, procurando defender, dar vez, dar voz e 
buscar um novo lar para os animais, que ainda 
são penalizados pela ignorância humana e pela 
negligência do poder público. 

Eu peço ao Ministério Público que seja 
célere e à Justiça que seja também célere com 
relação aos casos que são judicializados, que são 
enviados para o Ministério Público analisar 
referentes aos maus-tratos de animais no 
estado do Espírito Santo. 

A agressão começa com o animal e ela 
evolui para a pessoa humana; então, portanto, 
coibir esse tipo de coisa com os animais é nós 
diminuirmos os níveis de agressividade contra 
os animais irracionais e contra a raça humana. 
Contra a lei que existe, que predomina ainda do 
mais forte contra o mais fraco. E para isso existe 
a Justiça, para poder impedir que o mais forte se 
sobreponha ao mais fraco.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Ok. São quatro horas e trinta e oito 
minutos.  

Parabéns pela fala! Parabéns pela 
condução na CPI dos Animais, nessa Comissão 
dos Animais.  

Eu queria dizer o seguinte, deputada 
Janete de Sá e público que nos assiste, também 
os internautas: quando você for dar um animal 
para alguém, lembre-se: animal não é um 
carrinho, não é uma bonequinha, não é um 
boneco, não é um brinquedo. Animal é um 
bichinho de estimação que você tem que criar 
com todo carinho e amor. Se você acha que 
animal é brinquedo para dar para um filho, não 
dê. Animal não é brinquedo, merece carinho e 
amor, o mesmo carinho que você dá para o seu 
filho, dá para o seu neto. Então, animal tem vida 
e não se brinca com a vida de ninguém.  

Parabéns, deputada Janete de Sá!  
Com a palavra o deputado Luciano 

Machado. (Pausa) 
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Deputado Luiz Durão. (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira. (Pausa) 
Pr. Marcos Mansur. (Pausa) 
Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
Deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa) 
Deputado Sergio Majeski. 
Com a palavra, deputado Sergio Majeski. 
Vinte para as cinco. Boa tarde a todos!  

 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Meus 
cumprimentos ao deputado Torino, que preside 
a sessão neste momento; aos deputados que 
ainda estão aqui no plenário: deputada Janete, 
deputado Hércules, deputado Danilo Bahiense; 
os demais deputados que estão no plenário 
virtual; aos funcionários da Casa, àqueles que 
nos assistem pela TV Assembleia, os meus 
cumprimentos.  
 Cumprimento especialmente o deputado 
Capitão Assumção que aniversaria no dia de 
hoje. Que Deus o abençoe muito! 
 Hoje, eu gostaria de falar um pouquinho 
sobre a questão da segurança.  

É curioso que de volta e meia você ouve 
dizer assim: A violência diminuiu no estado, a 
violência diminuiu no país. E as pessoas, às 
vezes, se perguntam: Diminuiu onde? Como que 
eu não vejo essa diminuição?  
 Porque na maior parte dos indicadores - 
o deputado Danilo sabe bem disso - que medem 
a violência de um estado ou de um país leva em 
consideração o número de assassinatos, 
quantos assassinatos por cem mil habitantes. 
Claro que tem outras pesquisas e tal, outras 
formas de medir. Mas de forma geral, o índice 
de violência é medido por quantos assassinatos 
ocorreram por cada cem mil habitantes. Então 
nisso não conta as tentativas de assassinato, 
espancamentos, roubos, assaltos, etc. Não estão 
contabilizados aí. Então pode haver, por 
exemplo, uma redução do número de 
assassinato, mas o número de tentativas de 
assassinato continua alto, até aumentou, o 
número de assaltos também, estupros, 
espancamentos e outros tipos de violência.  

E a gente tem se assustado com o índice 
de violência aqui no nosso estado e por tabela 

no restante do país. É o tempo inteiro, deputado 
Danilo, a gente ouvindo falar de assassinato: 
assassinato de mulheres, bala perdida, 
assassinato por questões de drogas, pessoas 
que aparecem assassinadas e que ninguém sabe 
quem foi, chacinas como ocorreu recentemente 
no Norte, tentativa de assassinato de uma 
família quase inteira lá na minha terra, em Santa 
Maria de Jetibá. E a gente fica pensando assim: 
Por que a sociedade está tão violenta? 

Ao longo da história da humanidade não 
dá para você dizer que houve uma época na 
história da humanidade que a humanidade foi 
pacífica, que não foi violenta e tal. A violência 
esteve presente ao longo de toda história da 
humanidade. Agora nos últimos tempos, todas 
essas questões têm nos assustado. E eu tenho 
visto, aconteceu em outros estados, mas 
aconteceu aqui na Grande Vitória, alunos se 
espancando na frente das escolas. Então, assim, 
porque nós estamos vendo esse índice de 
violência crescendo tanto?  
 O Estado tem um papel fundamental. 
Por que o Estado existe? Ele existe para 
organizar a sociedade. O Estado existe para 
organizar. Estado eu não estou me referindo ao 
território, eu estou me referindo à constituição 
da organização do Estado com seus poderes, 
suas organizações, enfim. Então, as leis, as 
punições e tudo mais existem para manter a 
sociedade ordeira.  

Agora, é possível a gente acabar com 
tanta violência só com repressão? Porque a 
repressão também está falhando. E é possível 
acabar só com repressão? Mais policial, mais 
cadeia, punições mais severas. Eu acho que tudo 
isso poderia contribuir, com certeza, mas não 
resolve o problema da violência.  
 Eu acho que os gestores públicos, nós 
políticos, toda a sociedade têm que se debruçar 
sobre as causas da violência. E nós precisamos 
de uma política de segurança pública, deputado 
Danilo, que vá lá na raiz, combater lá na raiz 
para que a criminalidade não cresça. Nossas 
políticas de segurança pública estão muito 
voltadas para combater a violência quando ela 
já aconteceu. Viaturas, policiais, etc. É claro que 
tudo isso... Não estou tirando a importância de 
nada disso, mas nós estamos precisando de 
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políticas públicas que impeçam que uma 
quantidade cada vez maior de jovens seja 
arrastada por tráfico de drogas, para o assalto, 
para a criminalidade generalizada. E isso só se 
faz com boas políticas públicas. E aí, deputado 
Danilo, V. Ex.ª que é da área da Segurança 
Pública, sabe perfeitamente disso.  

Essas políticas públicas falham o tempo 
inteiro lá embaixo, falham na educação, no 
lazer, no esporte, na condição de trabalho, etc. 
E, depois, quando a coisa está no estágio que 
está todo o mundo acha que a polícia vai ser 
capaz de resolver isso sozinha. Então dizer: Ah! 
É porque falta policial. Ah! Isso é falta de polícia, 
isso é falta de policiamento e tal. Primeiro, que 
nós já temos um déficit imenso, tanto na Polícia 
Civil que V. Ex.ª tem falado tantas vezes aqui e 
lá, desde o Hartung a gente falava aqui também. 
Um déficit de trinta, quarenta por cento no 
corpo de profissionais da Polícia Civil. Na Polícia 
Militar, nós temos um déficit de três, três mil e 
quinhentos policiais. Quer dizer, isso tem um 
reflexo muito grande na questão da segurança 
pública, sem sombra de dúvida. Mas a falta de 
políticas públicas para combater lá embaixo e 
impedir que os nossos jovens acabem se 
tornando uma farta mão de obra para o crime 
neste país. E isso só será resolvido com políticas 
públicas que deem acesso a uma educação de 
qualidade, que se façam campanhas para botar 
esses meninos dentro da escola, que se dê 
oportunidade, sobretudo nos bairros mais 
periféricos, de lazer, de trabalho, enfim, de 
todas essas situações. É assim.  

Nós podemos ver como se combateu a 
violência em tantos países do mundo. E a gente 
vai ver isto: que a presença do Estado são as 
políticas sociais lá embaixo para impedir que o 
problema ocorra.  

Eu sempre costumo comparar que, tanto 
na segurança quanto na saúde, nós sempre 
estamos com políticas para tentar debelar 
quando o problema já ocorreu. Por exemplo, se 
acha que o problema que você vai dar saúde 
para população construindo mais hospitais, mais 
postos de saúde, etc. Hospital não é para dar 
saúde, hospital já é para curar alguém que já 
está doente. Nós precisamos de políticas 
públicas para impedir que tanta gente fique 

doente no Brasil, incentivando o esporte, boa 
alimentação, enfim, boa informação, boa 
escolaridade.  

Na segurança pública é a mesma coisa. 
Nós precisamos de polícia bem equipada, nós 
precisamos de leis rígidas, etc, mas nós 
precisamos debelar isso lá embaixo. Nós 
precisamos de política pública para evitar que 
isso aconteça, e não sempre no viés de ter 
políticas públicas para combater, quando o 
problema já aconteceu.  

Então, é uma reflexão que a gente 
precisa muito fazer. E aqueles que me ouvem 
hoje e assistem pela TV Assembleia, este é um 
ano de eleição, e estes debates precisam vir à 
tona. E não adianta o discurso fácil. Ah! Se eu for 
eleito, eu vou colocar mais policial. Se eu for 
eleito, eu vou pena de morte. Se eu for eleito, eu 
vou tornar as leis mais rígidas e tal. A discussão 
sobre a violência, ela precisa ser mais profunda e 
que a gente atinja as causas de por que a 
violência não para de crescer em nosso estado e, 
por tabela, no país.  

Muito obrigado, deputado Torino, pela 
paciência.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – O senhor merece, deputado Sergio 
Majeski.  

Com a palavra o deputado Theodorico 
Ferraço.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 

Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputados, num momento tão difícil para a 
humanidade, quando se fala muito em covid-19, 
muitas mortes, nós perdemos tantos amigos, 
tantas mortes aconteceram no Brasil e no 
mundo inteiro. A guerra está matando tanta 
gente, a falta de amor, a falta de carinho.  

Quando se fala muito em Carnaval, 
permita-me, senhores e senhoras deputados, 
falar sobre a Semana Santa. Hoje é quarta-feira, 
amanhã é quinta, depois é sexta-feira, 
comemoração da morte do maior homem que já 
pisou nesta Terra, e que até hoje nos protege e 
vai proteger eternamente: Jesus de Nazaré.  

E a minha homenagem, então, hoje, 
lembrando a Semana Santa, é fazendo um ato, 
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um pensamento de quem foi Jesus, de quem foi 
esse homem no meio de tantos pecadores como 
nós, com tantos defeitos que nós temos, mas 
esse santo que desceu do céu para dar a sua 
vida para o mundo.  

Então, hoje, permita-me registrar, nos 
Anais desta Casa, as sete últimas palavras de 
Jesus Cristo na cruz, para que cada um de nós 
possamos meditar nesta Semana Santa, 
prestando nossa homenagem ao Deus salvador.  

A primeira palavra foi: Pai, perdoai-lhes, 
porque eles não sabem o que fazem. A segunda 
palavra: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. 
Terceira palavra: Eis aí a tua mãe, Maria, nossa 
mãe, mãe da igreja. Quarta palavra: Meu Deus, 
por que me abandonaste? Quinta palavra: 
Tenho sede. Sexta palavra: Tudo está 
consumado. E a sétima palavra: Pai, nas tuas 
mãos entrego o meu espírito.  
 Sinceramente, eu sou um homem 
religioso e quero me dirigir aos evangélicos e 
aos católicos neste momento, momento de 
tanta aflição, de guerra, de covid, de violência, 
que a gente medite durante a Semana Santa, 
que a gente se lembre, pelo menos, de 
agradecer ao Pai que nos deu a vida.  

Obrigado. Um abraço para todos. Que 
todos, na quinta-feira e na sexta, lembrem-se de 
que, acima de todos nós, tem um homem que 
se chama Jesus. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Amém! Semana Santa! 
 Dez para as cinco, na terça-feira, aqui na 
Assembleia Legislativa. Estamos na fase das 
Comunicações. 
 Eu vou pular a minha fala. Vou fazer um 
comunicado no final desta sessão. 
 Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. (Pausa)  
 Deputado Adilson Espindula. (Pausa)  
 Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa)  
 Deputado Bruno Lamas. (Pausa)  
 Deputado, aniversariante do dia, Capitão 
Assumção. 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Obrigado, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Obrigado, querido. 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – O 
nosso presidente da República, Jair Messias 
Bolsonaro, fez algo muito importante para os 
nossos professores, corrigindo uma injustiça, 
concedendo um reajuste de 33,4% aos 
professores da educação básica. Obviamente, 
com as próprias palavras do presidente da 
República, só esse reajuste ainda não vai fazer a 
correção devida que os profissionais da 
educação merecem. No entanto, é algo que vai 
chegar em uma boa hora para aqueles que são 
os norteadores de todas as nossas profissões. O 
policial, o médico, os engenheiros, todos eles 
foram instruídos por professores. Então, é algo 
mais do que justo esses 33,24%. 
 No entanto, o prefeito de Cachoeiro 
prefere usar o recurso que deveria chegar aos 
queridos professores de Cachoeiro e cria cargos, 
presidente e deputado Theodorico, com o 
montante que deveria ser alocado para fazer o 
reajuste de trinta e três por cento, merecido 
para os professores. 
 Eu estava observando uma publicação de 
um dos vereadores, um dos mais atuantes, na 
Câmara Municipal de Cachoeiro, vereador Ary 
Corrêa, muito enfático na defesa dos 
professores de Cachoeiro, indignado, falando da 
situação vexatória que o prefeito está colocando 
os nossos renomados professores da educação 
básica.  

E vai fazer, isso é importante, deputados: 
dia 20 de abril, agora, o vereador Ary Corrêa vai 
fazer uma audiência pública denunciando essa 
covardia que o prefeito mandrake está fazendo. 
O prefeito que tenta a todo custo fazer o caixa 
de campanha do senhor Renato Casagrande 
agora pratica essa covardia com os professores. 
Ao invés de dar o reajuste condigno, que o 
presidente Bolsonaro já endossou, ele prefere 
criar cargos comissionados na área da Educação 
com o mesmo valor do montante a ser dado 
reajuste para os professores.  
 Então, povo de Cachoeiro, dia 20, vai ter 
uma audiência pública de fundamental 
importância, protocolada pelo vereador Ary 
Corrêa, para que todos possam participar. Os 
professores que estiverem me escutando agora, 
chamem todos os seus amigos, chamem outros 
professores para que possam participar dessa 
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audiência. Lute pelo seu dinheiro, lute pelo seu 
direito. Esse reajuste foi dado para que você 
possa começar a ser valorizado pelo tanto que 
você produz. E essa covardia, mais uma covardia 
praticada pelo pupilo do Casagrande, o prefeito 
de Cachoeiro, não pode ficar barato! Então, 
aproveite essa oportunidade, dessa audiência 
pública do vereador Ary Corrêa, e faça sua 
manifestação, porque, daí, pode vir o fruto, que 
é fazer com que o prefeito venha a conceder 
esse reajuste. 
 Então, presidente, essas são as minhas 
palavras para essa tarde, e quero mais uma vez 
cumprimentar todos os deputados que me 
cumprimentaram pela passagem da minha data 
natalícia, e também cumprimentar o vereador 
muito atuante em defesa do povo de Cachoeiro, 
que é o vereador Ary Corrêa. 
 Obrigado, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Deputado Capitão Assumção, V. Ex.ª é 
muito bom de time! Eu coloquei mais dois 
minutos para V. Ex.ª, e V. Ex.ª acabou, 
exatamente, nos quatro minutos e cinquenta e 
oito segundos. 

Está de parabéns, Capitão Assumção! 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Obrigado. Tamo junto! 

 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Com a palavra, deputado Carlos Von? 
(Pausa) 
 Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
(Pausa) 
 Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
 Deputado Danilo Bahiense, meu amigo, 
Delegado Danilo Bahiense, a Voz das 
Comunidades! 
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Boa tarde, meu presidente, deputado 
Torino Marques, meu amigo canela-verde, e sei 
que V. Ex.ª assiste, ouve constantemente a Voz 
das Comunidades. Entrevistas importantíssimas 
ali, informações para nossa sociedade. 
 Boa tarde, senhores deputados e 
deputadas, todos que nos assistem pela TV 
Assembleia e aos servidores dessa Casa. 

 Inicialmente, eu quero parabenizar aqui 
o meu amigo Capitão Assumção pelo seu 
aniversário. Assumção, que Deus te dê muitos 
anos de vida, com muita saúde e com essa 
disposição para o trabalho! 
 Quero saudar também e parabenizar 
nosso amigo Casa Grande, que é o diretor da 
Mesa desta Casa, também aniversariando hoje. 
Que Deus te dê muita saúde, e que a sua 
recuperação seja o mais rápido possível! 
 O deputado Sergio Majeski falou agora 
mesmo a respeito da violência, deputado 
Torino. Ele falou através das políticas públicas. 
Realmente faltam políticas públicas no nosso 
estado.  

Tem um ditado antigo que diz que é 
melhor prevenir do que remediar. Então, a 
Polícia hoje não está prevenindo, está 
remediando, porque nós não temos políticas 
públicas, os nossos jovens estão carentes de 
oportunidades.  

O deputado Majeski também falou com 
relação ao número de homicídios, que é 
lamentável, mas é um problema de cultura, 
deputado Torino. Problema de cultura. A 
própria legislação nossa não valoriza a vida. A 
legislação não valoriza a vida. Você vê que um 
crime contra a vida, a pena começa com seis 
anos e termina em trina; mas o crime contra o 
patrimônio, que é uma extorsão mediante 
sequestro, com resultado morte, a pena mínima 
é vinte e quatro anos, vinte e quatro a trinta 
anos. 
 Então você vê, no caso do homicídio, 
sempre tem uma justificativa: Porque fulano 
xingou a minha mãe! Porque fulano também 
invadiu um pedaço do meu terreno! Porque 
fulano ficou me devendo! Mas o cidadão que 
pratica um crime contra o patrimônio, as 
pessoas, geralmente, querem que ele morra: 
Esse tem que morrer! Esse tem que acontecer 
isso e aquilo outro! É aquela situação realmente 
lamentável, não tem justificativa. 
 Por isso, deputado Torino, pela falta de 
oportunidades, que nós, da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas, que V. Ex.ª também faz 
parte, nós fizemos uma série de indicações aos 
prefeitos dos setenta e oito municípios, e 
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também aos presidentes das câmaras 
municipais dos setenta e oito municípios, com o 
projeto de indicação ao incentivo às empresas, 
de pequeno e grande porte, para que deem 
oportunidade aos menores aprendizes; porque 
quando as empresas não dão oportunidade, o 
tráfico dá oportunidade. E, com isso, nós temos 
um volume de homicídios de criança e 
adolescente muito grande.  

Ano passado, foram registrados cento e 
um homicídios de crianças e adolescentes, um 
homicídio a cada três dias, o que é lamentável.  

Mas quero falar, também, presidente, 
com relação a Cariacica. O prefeito de Cariacica, 
Euclério Sampaio, tem lutado muito para 
melhorar a segurança daquela cidade. 
Recentemente, em dezembro do ano passado, a 
cidade ganhou uma nova Guarda Municipal. São 
quarenta e sete agentes agora que têm coletes 
a prova de balas, pistolas de choque, sessenta 
pistolas ponto quarenta, dez carabinas ponto 
quarenta e vinte espingarda ou escopetas, como 
queiram, calibre doze; armas essas, deputado 
Torino, doadas pela Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo.  

E é quando lamentamos que 
apresentamos um projeto aqui para que os 
policiais pudessem comprar as armas que 
trabalharam durante todo o período, como eu, 
trinta e três anos usando uma arma, que me 
auxiliou e muito, salvou a minha vida e através 
daquela arma realizamos muitas prisões e, 
quando aposentei, tive que entregar as armas. 

Em outros estados, em outros dois 
estados, pelo menos, já é lei os policiais, ao 
aposentarem, podem comprar suas armas, mas, 
infelizmente, as armas, aqui no estado não foi 
aprovada, a lei não passou e os policiais não têm 
condições de comprarem as suas armas. Mas, 
elas são doadas e, obviamente, as Prefeituras, 
através das suas Guardas Municipais, fazem um 
bom uso dessas armas. 

Mas o Governo do Estado, deputado 
Torino, na figura da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, precisa ajudar o município, 
porque tem tido muita guerra no tráfico, 
conforme o vídeo que vai aparecer no telão. Eu 
gostaria que jogasse o vídeo no telão. Esse vídeo 
aqui, deputado Torino, foi gravado ontem lá em 

Cariacica, mais precisamente em Flexal II. Por 
gentileza, o vídeo com áudio. Olha só o 
armamento. 

 
 (É exibido o vídeo) 
 
Esse vídeo foi gravado ontem lá em 

Cariacica. 
Mas a situação não é só em Cariacica. Em 

Vila Velha nós tivemos um acréscimo do ao 
passado para este ano. O ano passado nós 
tivemos vinte e cinco homicídios; este ano nós 
já temos cinquenta e dois. Um aumento de mais 
de cem por cento. 

No ano de 2021, foram registrados cento 
e trinta e oito homicídios dolosos na cidade de 
Cariacica. Os bairros mais violentos, deputado 
Torino, foram Flexal II, onde aconteceu esse 
fato, esse vídeo que foi gravado ontem em 
Flexal II, onze homicídios; Nova Rosa de Penha 
foram registrados nove homicídios; Flexal I, seis 
homicídios; Nova Esperança, seis homicídios 
também. 

Desses cento e trinta e oito homicídios 
registrados em 2021, vinte e dois casos foram 
de assassinatos, deputado Torino, de crianças e 
adolescentes. Crianças e adolescentes foram 
vinte e dois casos em Cariacica no ano passado. 
Sendo que Cariacica ainda teve o bairro com 
maior número de morte de menores de idade, 
que foi Nova Rosa da Penha, com cinco 
ocorrências. 

Já em 2022, deputado Torino, de janeiro 
a março, foram registrados em Cariacica vinte e 
oito assassinatos contra quarenta e cinco no ano 
passado. Houve uma redução da ordem de 
37,78%, mas a guerra do tráfico pode provocar 
inúmeras vítimas inocentes que nada têm a ver 
com isso.  

E eu vou passar agora, deputado Torino, 
aqui uns números do tráfico do Espírito Santo. 
Eles são alarmantes. Somente no ano de 2021, 
mil duzentos e seis pessoas deram entrada nos 
presídios da Sejus por delitos relacionados ao 
tráfico de drogas, sendo mil cento e onze 
homens e noventa e cinco mulheres. Vejam, 
2021, mil duzentos e seis pessoas deram 
entrada no sistema carcerário por tráfico de 
entorpecentes. Isso quer dizer que, em 2021, a 
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cada oito horas uma pessoa foi parar na cadeia 
por causa de drogas.  

Neste ano, deputado Torino, 2022, no 
período de janeiro a março, já foram presas mil 
quatrocentos e vinte e sete pessoas por tráfico 
de entorpecentes. Muito mais em três meses do 
que o ano de 2021 todo. Isso quer dizer que a 
cada hora e meia, uma pessoa vai parar num 
presídio por causa de drogas, o que é 
lamentável.  

Mas eu quero, para finalizar a minha 
fala, deixar aqui os telefones do disque-
denúncia, deputado Torino. Nós temos aí Disque 
100, para denunciar qualquer tipo de violência 
contra criança, contra adolescente, contra as 
mulheres e qualquer tipo de violência, inclusive 
contra os idosos. Nós temos o 181, também 
uma ferramenta importante para que você 
possa fazer os registros de violência de qualquer 
espécie ou de autoria de crimes.  

Mas vou deixar aqui também, com 
relação à violência contra a criança e 
adolescente, o nosso telefone pessoal, que é o 
27 99969-0988.  

Muito obrigado, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Repita. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PL) – 27 99969-0988. E temos recebido, 
deputado Torino, muitas denúncias através 
desse telefone. Inclusive algumas das vítimas 
têm sido encaminhadas diretamente ao nosso 
gabinete.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – É, deputado, parabéns pela fala. A 
sensação de impunidade é que facilita que as 
pessoas entrem no crime. Não é? Essas penas aí 
muito brandas quanto aos crimes realizados... 
Eu estava vendo uma matéria que passou no 
canal da Jovem Pan – está muito bom, digamos 
assim para as pessoas assistirem ao canal da 
Jovem Pan – que os jovens estão assaltando 
muito. Hoje são os assaltos a condomínios, né? 
E geralmente são jovens menores de idade no 
caso. Por quê? As leis são muito brandas. Eles 
entram ali e, às vezes, quando acontece de 

pegarem esses jovens, de a polícia abordar 
esses jovens, eles saem, às vezes, no mesmo 
dia.  

E o que tem acontecido, Delegado Danilo 
Bahiense, é que tem vindo pessoas, ou seja, 
jovens, de outros países para o Brasil para 
cometer esse tipo de crime por causa da lei 
muito branda, da facilidade que eles têm em 
roubar, levar para casa e depois ficar tranquilos 
e impunes. As leis são muito brandas, por isso 
que nós temos que fortalecer cada dia mais, o 
cenário da Câmara Federal e também do Senado 
Federal.  

Com a palavra deputado, querido amigo, 
médico, Doutor Hércules.  

São 17h07min.  
Saúde, saúde e saúde! Um caminhar de 

atleta. Olha só! Presta atenção.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 

– Boa tarde a todos! Quero parabenizar o 
deputado Danilo Bahiense que, em nove 
minutos de discurso, ele devia ter falado mais, 
ele fez um relato realmente do que se passa no 
nosso estado e que é muito importante registrar 
isso.  

Eu gostaria que fosse cumprido o 
Regimento. Só isso. Obrigado, obrigado.  

Mas aqui é a Casa de falar mesmo. Eu 
acho que nós que ficamos aqui para o final, 
devemos falar mesmo, aproveitar o nosso 
tempo. Não estou reclamando não, estou 
parabenizando. Acho que o deputado Danilo 
falou pouco, ainda podia falar mais mesmo. 

Eu quero parabenizar, aqui já foi muito 
parabenizado, o Capitão Assumção, nosso 
querido amigo. É um grande colega que nós 
temos aqui, um colega de uma educação muito 
consistente que sempre nos atende, nos 
cumprimenta com muita alegria. Mais uma vez, 
muitos anos de vida, Capitão Assumção! Aqui 
fala o recruta. Aliás, não é recruta mais, é 
soldado 382 do Batalhão de Guarda do Rio de 
Janeiro, que faz continência para V. Ex.ª neste 
momento. 

Parabenizar também o Casa Grande, 
nosso querido Casa Grande, aqui da nossa Mesa 
Diretora, que há muitos e muitos anos nos 
ensina aqui, como falou o presidente Torino, 
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reconhecendo o trabalho, a educação, a atenção 
de todos nós que chegamos aqui engatinhando, 
aprendendo o Regimento Interno. O Casa 
Grande tem sido realmente uma bússola para 
nós aqui no plenário.  

Quero abraçar todos os servidores da 
Casa, todos os presentes, os que não estão 
presentes também, mas que estão dando apoio 
ao trabalho da nossa Casa, especialmente a TV 
Assembleia, que está mostrando a nossa 
imagem para o estado inteiro. Trabalho 
maravilhoso dos cinegrafistas, dos técnicos, dos 
repórteres. A nossa admiração e o nosso 
reconhecimento pelo trabalho de vocês.  

Quero também parabenizar, hoje, todos 
os parteiros, todos os obstetras. Não vou jogar 
confete para cima, mas ali tem a minha foto 
com uma gestante, é uma especialidade pela 
qual sou apaixonado, e a cada dia eu fico mais 
apaixonado pela minha especialidade.  

E agora a pouco, esteve ali, quando a 
sessão estava suspensa, a minha netinha, a 
Cecília, com cinco anos, veio ali, quase me 
matou do coração, de emoção, e também o 
Henrique, que está com doze anos, e os dois 
nasceram comigo. O meu filho também, que é 
médico, nasceu comigo, de parto normal, eu 
que fiz o parto. E a minha filha também nasceu 
comigo, eu que fiz o parto. E meus dois netos 

que estiveram aqui, nasceram comigo também. 
Quero parabenizar todos os obstetras, 
mostrar a luta por um parto adequado. Já 
discutimos isso aqui. Vamos discutir o mês 
que vem, novamente, em audiência pública, 
essa questão do parto adequado. 

Quero abraçar também Rafael Favatto, 
meu colega daqui, e de especialidade 
também. Nós fomos vereadores juntos, eu e o 
Rafael Favatto, em Vila Velha. De lá nós 
viemos para esta Casa, para a Assembleia. 
Juntos somos deputados aqui há 15 anos, 
pouco mais de 15 anos.  

12 de abril é o Dia Nacional do 
Obstetra. E, mais uma vez, homenageei a 
todos; ao meu professor, doutor Licio, que 
acompanhei desde o terceiro ano de 
Medicina, até formado. Inclusive, depois de 
formado, continuei auxiliando nos partos, nas 

cirurgias que ele fez também. Quero deixar 
aqui esse registro importante.  

Quero abraçar agora a Gisele, que está 
transmitindo a nossa sessão para a comunidade 
surda, e a Eliana que está ao lado, revezando 
com ela. As duas revezam aqui as nossas 
sessões.  

Quero dizer que nós vamos continuar 
nesta batalha com relação ao parto adequado. 
Discutimos aqui o parto humanizado, 
começamos a falar sobre isso, sobre violência 
obstétrica, contra a violência obstétrica. É 
preciso que as maternidades sejam adaptadas 
para que o pai, a mãe ou  o irmão, enfim, 
alguém da família acompanhe a gestante. 
Porque isso inibe muito a violência obstétrica. É 
preciso que o obstetra pergunte à paciente se 
ela aceita que ele faça aquele procedimento. 
Isso é importante. Doutora Lúcia Helena, que 
está aqui, taquígrafa, colega, médica também. É 
preciso que a gente tenha essa sensibilidade de 
perguntar à paciente: Eu posso fazer o epísio? O 
epísio é uma incisão que a gente faz, lateral à 
vagina, para ampliar o trajeto do parto, para 
que a criança possa sair com mais facilidade. 
Mas é preciso perguntar se ela quer. Se ela 
disser que não quer o médico não pode fazer. 

A cesariana tem indicação. Cesariana é 
uma cirurgia que foi inventada. Muitas mulheres 
morreram no início da cesariana, porque não 
sabiam. Então, com o tempo, a ciência foi 
aprendendo. Antigamente, a incisão da 
cesariana era longitudinal, ou seja, abaixo do 
umbigo até o púbis. Até o osso da bacia. E hoje, 
quase não se faz isso mais. Por que se fazia 
assim? Eu fiz muita cesariana, Patrícia, que está 
aqui, minha conterrânea, a cesariana é uma 
cirurgia de urgência, depois virou uma cirurgia 
eletiva. Então, ela era longitudinal, porque você 
fazendo a incisão longitudinal, você tem mais 
campo e você tira a criança mais rápido. Era 
uma cirurgia de urgência e deixou de ser. A 
cesariana virou modismo. Deputado Danilo, a 
cesariana deveria ser dois dedos acima da 
sínfise do púbis, ou seja, do osso da bacia. Dois 
dedos acima. Hoje estão fazendo cesariana 
quase na vagina da paciente. Isso é, 
infelizmente, isso é uma agressão à paciente. Ela 
não sabe.  
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Mas ela quer que seja mais baixa, às 
vezes, para esconder a cicatriz dentro do 
biquíni. E o que acontece com isso? Quando faz 
muito baixa, você não consegue os planos 
anatômicos para você divulsionar. Divulsionar é 
separar a musculatura. 

Então, quanto mais baixo, mais agressivo 
é. E na segunda cesariana é muito pior; na 
terceira, cada vez vai piorando mais. 

Então, na verdade, eu quero deixar aqui 
registrado esse abraço a todos os obstetras, a 
todos os parteiros, também deixar para as 
parteiras. As parteiras merecem o nosso 
respeito, a nossa admiração. 

Deixar também para as doulas. É 
importante. Tem as enfermeiras obstétricas, 
hoje também, recebam nossos parabéns. 

Obrigado, presidente! 
Devolvo a palavra a V. Ex.ª. Usei oito 

minutos na minha fala. Na verdade teria que 
usar cinco e V. Ex.ª me deu essa colher de chá 
para falar um pouco mais, hoje. 

Obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PTB) – Deputado Doutor Hércules, o senhor 
não fala, o senhor dá aula. O senhor dá aula 
mesmo. Parabéns pela fala! Eu gostei muito de 
saber disso, aquela história da cicatriz. 
Realmente algumas mulheres, por estética, às 
vezes para por biquíni, fazem baixo e agora 
fiquei sabendo que isso não é muito bom. 
Parabéns pela aula que o senhor deu para nós, 
meros mortais! 

Bom, agora são 17h16min, antes de eu 
encerrar a sessão de hoje, ontem eu discursei 
aqui sobre o temor que a grande maioria de nós 
brasileiros está sentindo com os rumos do 
ativismo judicial demonstrado pelos ministros 
da suprema corte brasileira. 

Aqueles que nos olham com cara feia, 
nos chamam de lunáticos da teoria da 
conspiração, achando que isso não existe, eu 
somente lamento, mas vou chamá-los do 
bordão, muito utilizado por vocês mesmos, 
durante a pandemia: negacionistas. 

Ontem as redes sociais, que muitos 
querem censurar, repercutiram cenas 
vergonhosas de dois ministros, o ministro 

Barroso e o ministro Lewandowski, 
participando, nos Estados Unidos, da Brazil 
Conference, onde membros de partidos de 
esquerda e extrema esquerda brasileira 
realizavam a pauta única de sempre: criticar o 
presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, 
seus eleitores, e procurar meios de aplicar 
censura à livre manifestação e ideias. 

O que vimos nos vídeos foi um ataque 
claro e direto de dois membros do STF ao 
presidente da República, chamando-o de 
inimigo da República, assumindo abertamente 
que agiram na suprema corte como gestores 
durante a pandemia. 

Falaram abertamente que eles são o 
bem contra o mal, em alusão direta ao Poder 
Executivo nacional. Disse Barroso, prestem 
atenção, respondendo à deputada Tabata 
Amaral, abro aspas: Nós somos muito 
poderosos. Nós somos a democracia. Nós é que 
somos os poderes do bem. É preciso enfrentá-
los. 

Queria que colocasse o vídeo para os 
nossos internautas e também telespectadores 
que nos assistem. Luís Roberto Barroso. 

 
(É exibido o vídeo) 

 
Luís Roberto Barroso. Essas são as 

palavras do ministro: Nós é que somos os 
poderes do bem. É preciso enfrentá-los. Vocês 
ouviram. 

Gente, isso eu quero dizer para vocês, é 
muito grave. Estamos falando de ministros do 
Supremo Tribunal Federal dizendo que as 
manifestações de sete de setembro foram um 
ataque à democracia, sentados com grupelhos 
políticos partidários de uma só ala ideológica 
política, atacando diretamente a Presidência da 
República.  

O gesto desses ilustres ministros, que 
recebem aplausos de outros, é um ataque claro 
à democracia e desvio de conduta inadmissível, 
pois o art. 95, parágrafo único, inciso III, da 
Constituição Federal, é claro, muito claro, 
quando diz: Aos juízes é vedado: (...) III - dedicar-
se à atividade político-partidária. Vou repetir: 
Aos juízes é vedado: (...) III - dedicar-se à 
atividade político-partidária. 
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 Infelizmente, quem interpreta a 
Constituição formalmente são eles. Então, eles 
poderão dizer que tais “convites para debates” 
não são ativismo partidário. Mas, como Deus 
não nos retirou a capacidade cognitiva e o bom 
senso, sabemos muito bem o que acontece e, 
dessa vez, sentados ao lado de Tabata Amaral e 
afins, foram sinceros: Estamos do lado do bem. 
O ministro da Suprema Corte abertamente se 
sentiu à vontade para tratar o presidente da 
República como inimigo e representante do mal.  

Até quando o Legislativo e o povo vão 
ficar calados sobre isso?  

O rumo que as coisas estão tomando me 
leva a crer que é mais que preciso fortalecer a 
bancada federal, para que o respeito e 
independência entre os Poderes da República 
voltem a reinar e que todos saibam jogar dentro 
das quatro linhas do campo da Constituição.  

Parabenizo aqui, mais uma vez, a rede de 
comunicações Jovem Pan, que foi a única 
emissora que abordou o tema e colocou o dedo 
nessa ferida, mostrando a mesa redonda 
daqueles que conspiram contra o Brasil, para 
implementar a hegemonia que eles pretendem.  

Bom, por fim, assim como a voz do povo 
fala nas ruas, a Justiça deve focar em trazer mais 
segurança ao povo. Como disse hoje aqui o 
deputado Sergio Majeski e também o Delegado 
Danilo Bahiense, reduzir a sensação de 
impunidade que a população, que todos nós 
estamos sentindo na pele.  

Hoje, colegas deputados, tem uma 
página inteira no jornal A Tribuna dedicada ao 
índice de roubos na Grande Vitória: altíssimo! E 
um mestre da segurança pública entrevistado 
foi taxativo ao afirmar: Sensação de impunidade 
inspira.  

Essa é a pauta principal a ser dedicada 
pelos órgãos de Justiça: acabar com a 
impunidade; erradicar o sistema laxativo das 
prisões desses vagabundos. Segurança pública 
não se faz somente com atividade policial, é 
preciso prender e, olha, manter esses 
vagabundos presos.  

Eu não poderia finalizar sem agradecer 
ao meu colega Delegado Danilo Bahiense, que 
ontem colocou, para todos, a verdadeira face do 
governador Renato Casagrande respondendo 

aos meus questionamentos nesta Casa, a uma 
pergunta que eu fiz na prestação de contas dele 
aqui na Assembleia Legislativa, sobre as 
emendas parlamentares que ele se nega, se 
nega, se nega a pagar. A emenda é do povo. É 
uma prerrogativa do deputado, mas, 
infelizmente, a população deu poder ao Renato 
Casagrande e ele tem a chave do cofre. Faz com 
o dinheiro do povo o que bem quer. Mostrar as 
entranhas maléficas desse governador, que 
atinge diretamente as entidades beneficentes 
para atingir politicamente deputados 
independentes, como nós.  

Quero só avisar uma coisa, senhor 
governador: o povo capixaba já acordou sobre 
esses desmandos do senhor.  

Bom, nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
comunico que a pauta da próxima sessão 
ordinária será a mesma, exceto as matérias 
votadas na sessão de hoje. E convido os 
senhores e senhoras deputados e, claro, o 
público que nos assiste para a próxima sessão, 
que será solene, hoje, às sete da noite, em 
homenagem ao trabalho realizado durante 
setenta anos da Associação Feminina de 
Educação e Combate ao Câncer, conforme 
requerimento do deputado, querido amigo, o 
mestre na política aqui na Assembleia, da boa 
política no Espírito Santo, Doutor Hércules, 
aprovada em plenário.  

Antes de encerrar, eu passo para ela, 
uma jornalista que eu trago em meu coração, 
uma querida amiga, Patrícia Bravin, para dar 
sequência à programação da nossa querida TV 
Assembleia.  

Está encerrada a sessão e até amanhã, às 
9h da manhã. 

Tchau, pessoal! 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, hoje, às 19h, 
conforme requerimento do 
senhor deputado Doutor 
Hércules, aprovado em plenário, 
sobre o trabalho realizado 
durante os setenta anos da 
Associação Feminina de 
Educação e Combate ao Câncer, 
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e comunicamos que haverá 
sessão ordinária híbrida, virtual e 
presencial, amanhã, dia 13 de 
abril de 2022, às 9h, cuja Ordem 
do Dia é a seguinte: Discussão 
única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 905/2019; 
discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei 
Complementar n.os 15/2022 e 
06/2022; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 96/2022; discussão 
especial, em 3.ª sessão, dos 
Projetos de Lei n.os 1034/2019 e 
248/2020; discussão especial, em 
3.ª sessão, dos Projetos de Lei 
Complementar n.os 35/2021 e 
42/2021; discussão especial, em 
3.ª sessão, dos Projetos de Lei 
n.os 119/2021, 136/2021, 
462/2021, 476/2021, 758/2021, 
764/2021, 769/2021, 772/2021, 
776/2021, 800/2021, 844/2021, 
850/2021, 854/2021, 856/2021, 
861/2021, 863/2021 e 08/2022; 
discussão especial, em 2.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
19/2022, 92/2022, 98/2022, 
107/2022, 112/2022, 138/2022 e 
140/2022; discussão especial, em 
2.ª sessão, do Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 09/2022) 

 
Encerra-se a sessão às dezessete 
horas e vinte e quatro minutos. 

 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 
 

 
TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, REALIZADA EM 
22 DE MARÇO DE 2022. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Boa tarde a todos, havendo 
quorum, nos termos do art. 75 do Regimento 
Interno, declaro abertos os trabalhos da quarta 
reunião ordinária virtual da quarta sessão 
legislativa da Comissão de Constituição, Justiça, 
Serviço Público e Redação, realizada nos termos 
do art. 114-A, inciso III do nosso Regimento 
Interno.  

Eu vou dispensar, de ofício, a leitura da 
ata da reunião anterior, bem como a leitura do 
Expediente, nos termos do art. 97, § 4.º do 
Regimento Interno. Eu vou direto à Ordem do 
Dia. Nós temos aqui quinze projetos 
terminativos, que, se os deputados 
concordarem, eu vou votar em bloco. (Pausa)  

Não tendo quem discorde da nossa 
proposição, eu vou passar a ler. 

Item 144: Projeto de Lei n.º 201/2021, da 
deputada Janete de Sá. Projeto que acrescenta 
o Anexo 2 da Lei n.º 10.973, de 14 janeiro 2019, 
instituindo a Semana de Incentivar a Adoção de 
Animais Domésticos, a ser celebrada 
anualmente na semana que abrange o dia 4 de 
outubro. Esse projeto recebeu parecer pela 
constitucionalidade tanto da Procuradoria 
quanto do relator. 

Item 145 é o Projeto de Lei n.º 743/2021, 
também terminativo, do deputado Marcelo 
Santos, que institui o dia do aniversário do 
município de Rio Novo do Sul, a ser celebrado 
anualmente no dia 23 de novembro, incluindo 
no calendário oficial do estado do Espírito 
Santo. Também recebeu pareceres pela 
constitucionalidade. 

Item 148: Projeto de Lei n.º 577/2021, 
também terminativo, do deputado Carlos Von, 
que declara de utilidade pública a Federação 
Desportiva dos Surdos do Estado do Espírito 
Santo, localizada no município de Cariacica, no 
Espírito Santo. Também recebeu parecer pela 
constitucionalidade tanto do relator quanto da 
Procuradoria. 

Item 152: Projeto de Lei n.º 588/2020, 
do deputado Alexandre Quintino, que denomina 
a Rodovia Carlos Roberto Schettino, trecho da 
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Rodovia ES-165, que liga Castelo ao distrito de 
Vieira Machado, município de Muniz Freire. 
Também recebeu pareceres pela 
constitucionalidade. 

Item 153: Projeto de Lei n.º 594/2020, 
do deputado Doutor Hércules, que institui o 
mês de agosto Mês da Conscientização da 
Atrofia Muscular Espinhal, a AME. Também 
recebeu pareceres pela constitucionalidade. 

Projeto de Lei 620, do deputado Bruno 
Lamas, que declara de utilidade pública a 
Associação Sete Montes, situada no município 
de Alegre. Recebeu também pareceres pela 
constitucionalidade. 

Item 155: Projeto de Lei n.º 176/2020, da 
deputada Raquel Lessa, declara o município de 
Pancas a Capital Estadual do Esporte Radical e 
dá outras providências. 

Esse projeto foi baixado de pauta em 
momento anterior, mas verificaram que não 
existem proposições e normas similares. Foi o 
pedido de alguns dos deputados. 

Projeto de Decreto Legislativo, do 
Alexandre Quintino, que concede Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao senhor Maxwell 
Lage.  

Dr. Emílio Mameri, Projeto de Lei n.º 
206/2021, que institui o Dia Estadual do Esporte 
Eletrônico, a ser celebrado no dia 27 do mês de 
junho, incluindo no calendário oficial. 

Projeto de Lei n.º 260/2021, do 
deputado Bruno Lamas, que denomina a Ponte 
Adélia Dias de Abreu, a ponte sobre o Rio 
Jacaraípe, da Rodovia ES-010, localizada no 
município de Serra. 

Projeto de Decreto Legislativo 38, do 
deputado Alexandre Quintino, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense a José 
Fernandes de Oliveira. 

O item 162 da pauta, eu vou pedir para 
que seja anexado ao PL 252/2021, do deputado 
Marcos Garcia. Ele trata do mesmo teor. 

O 167 da pauta, o Projeto de Lei n.º 702, 
de minha autoria, que institui o Dia Estadual da 
Limpeza Urbana e Costeira. Também foi pela 
constitucionalidade nas comissões.  

Item 168: Projeto de Lei n.º 431/2020, 
do ex-deputado Euclério Sampaio, do Dia da 
Conscientização e Diagnóstico Precoce do 

Mutismo Seletivo, a ser comemorado no dia 31 
do mês de outubro. Também foi pela 
constitucionalidade. 

E o Projeto de Lei n.º 164/2020, da 
deputada Iriny Lopes, que institui o Dia Estadual 
da Conscientização e Prevenção ao Combate do 
Glaucoma. Está em anexo ao Projeto n.º 88, do 
deputado Adilson Espindula.  

Então, esses são os projetos terminativos 
que estão na pauta e que nós fizemos a 
proposta de votar em bloco.  

Eu vou colocar as matérias em discussão. 
(Pausa)  

Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos dos senhores deputados e 
senhoras deputadas. 

Deputada Janete de Sá, como vota?  
 

  A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu 
acompanho o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri?  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
(Pausa) 

Não tem mais nenhum deputado 
presente.  

Deputado Dr. Rafael Favatto?  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Favorável à proposta. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Então, aprovados os itens 
terminativos. 

Nós temos agora também o grupo de 
setenta e dois projetos que foram propostos 
pelo deputado Doutor Hércules, que tratam do 
mesmo assunto. Ele confere a setenta e dois 
municípios o título de Capital Simbólica do 
Estado do Espírito Santo, no advento da sua 
data magna.  

Como todas as proposições são 
idênticas, mudando somente o nome dos 
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municípios, e todas receberam parecer da 
Procuradoria pela constitucionalidade, vou 
propor, se os deputados assim também 
concordarem, a gente fazer uma votação em 
bloco. Só vou ler os nomes dos municípios que 
estão sendo propostos. Ok? (Pausa) 

Então, não tendo ninguém contrário, vou 
fazer a leitura dos nomes. Se algum deputado 
tiver alguma questão, pode nos falar.  

Barra de São Francisco, Vila Valério, Vila 
Pavão, Viana, Venda Nova do Imigrante, Vargem 
Alta, Sooretama, Serra, São Roque do Canaã, 
São Mateus, São José do Calçado, São Gabriel da 
Palha, São Domingos do Norte, Santa Teresa, 
Santa Maria do Jetibá, Santa Leopoldina, Rio 
Novo do Sul, Rio Bananal, Presidente Kennedy, 
Ponto Belo, Piúma, Pinheiros, Pedro Canário, 
Pancas, Nova Venécia, Muqui, Muniz Freire, 
Mucurici, Montanha, Mimoso do Sul, 
Marilândia, Marechal Floriano, Marataízes, 
Mantenópolis, Linhares, Laranja da Terra, João 
Neiva, Jerônimo Monteiro, Jaguaré, Iúna, Itarana, 
Itapemirim, Itaguaçu, Irupi, Iconha, Ibitirama, 
Ibiraçu, Ibatiba, Governador Lindenberg, Fundão, 
Ecoporanga, Dores do Rio Preto, Domingos 
Martins, Divino São Lourenço, Conceição do 
Castelo, Conceição da Barra, Colatina, Castelo, 
Cachoeiro do Itapemirim, Brejetuba, Bom Jesus do 
Norte, Boa Esperança, Baixo Guandu, Atílio 

Vivácqua, Aracruz, Apiacá, Anchieta, Alto Rio 
Novo, Alfredo Chaves, Alegre, Águia Branca, 
Água Doce do Norte e Afonso Cláudio.  

São esses os projetos de autoria do 
deputado Doutor Hércules que transferem a 
capital do Espírito Santo para esses municípios nas 
suas datas respectivas de fundação. 

Sou relator dessas matérias. Então, a gente 
tem todos os pareceres, tanto da Procuradoria, 
quanto da relatoria pela constitucionalidade, vou 
colocar as matérias em discussão, em bloco. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos dos deputados.  

Deputada Janete de Sá? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto 
com o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri?  

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Acompanho o relator.  
  

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o relator.  

Vamos passar agora ao item  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Vou passar agora, então, ao 
item 1 da pauta. 

Deputado Vandinho Leite não se 
encontra. Deixa-me achar um... 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Mameri. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
gostaria de pedir prioridade no projeto de lei do 
item 16, Projeto de Lei n.º 322/2021. Ok? 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Dr. Rafael Favatto está apto a 
relatar a matéria? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Não consigo agora, deputado. 
Podia passar para o próximo e depois eu volto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio, então, 
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seguindo a ordem aqui, o senhor é o primeiro 
relator.  

Item 13, Projeto de Lei n.º 438/2021, do 
deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
quitação de faturas em atraso no ato de 
interrupção de serviços essenciais de energia 
elétrica ou de abastecimento de água no estado 
do Espírito Santo. 

O relator é o deputado Dr. Emílio 
Mameri. Vou passar a palavra ao Dr. Emílio 
Mameri. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Ok. Esse Projeto de Lei n.º 438/2021 tem 
algumas manifestações. A Procuradoria deu pela 
inconstitucionalidade formal; o setorial 
legislativo, pelo acolhimento; e o procurador-
geral, pela inconstitucionalidade. 

Seguindo o parecer da Procuradoria da 
Casa, o projeto de lei tratou de tema de 
competência legislativa privativa da União, pois 
tratou de concessão federal e objetivou regular 
temas de águas e de energia elétrica. 

Além disso, foi contra os comandos 
constitucionais que garantem aos municípios a 
competência legislativa exclusiva para tratar de 
matéria de interesse local, como serviço público 
de tratamento e abastecimento de água para a 
população. 

O Projeto de Lei n.º 438/2021 interferiria 
direta e indevidamente também na relação 
contratual estabelecida entre o Poder Público 
concedente federal, estadual e municipal e as 
suas respectivas concessionárias de serviço 
público. 

Nesse sentido, o voto deste relator, o 
meu voto, é pela inconstitucionalidade do 
projeto de lei. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher os votos no plenário. 

Deputada Janete de Sá, como vota? 
Lembrando que foi pela inconstitucionalidade, 
do relator. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Acompanho o relator. 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Deputado Marcelo Santos? 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Acompanho o parecer do relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
(Pausa) 

Eu também vou acompanhar o 
entendimento do relator. 

A matéria fica prejudicada e vai a 
plenário para recurso. 

Dr. Favatto está ainda se ajustando para 
conseguir fazer as relatorias. 

Os outros dois projetos, o 14 e o 15, já 
tinham sido votados, então, há de se 
desconsiderar. 

Item 19 é do deputado Bruno Lamas. O 
Projeto de Lei n.º 400/2021 dispõe sobre 
transporte gratuito de mesários e jurados no 
exercício do múnus público bem como de 
testemunhas e vítimas oficialmente intimadas a 
comparecer em unidade jurisdicional ou polícia 
judiciária. 

O deputado Dr. Emílio Mameri é o 
relator da matéria. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Projeto de Lei n.º 400/2021. As manifestações 
da Procuradoria são pela inconstitucionalidade 
formal; setorial legislativo, pelo acolhimento; o 
procurador-geral, pela inconstitucionalidade. 

Nos termos do parecer da Procuradoria, 
em que pese os justos propósitos que 
nortearam a iniciativa parlamentar, a 
proposição padece de vício insanável de 
inconstitucionalidade formal, por se tratar de 
matéria cuja iniciativa é reservada ao chefe do 
Poder Executivo. 

Não pode lei complementar interferir na 
relação contratual estabelecida entre o Poder 
concedente, no caso o Governo do Estado, e 
respectivos concessionários e permissionários 
do serviço público. 

Para que fique claro, a tarifa dos 
contratos de concessão do serviço público 
estabelece um determinado valor máximo que 
pode ser praticado pela concessionária. A 
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gratuidade de passagem de um novo grupo de 
passageiros não poderia ser acrescentada ao 
valor a ser pago pelos usuários, sem que 
houvesse a prévia aprovação. Sem autorização 
prévia pela agência reguladora competente para 
aplicação de novos tetos tarifários, todos os 
eventuais custos extras dessa operação seriam 
arcados pela empresa. A modalidade e a forma 
de pagamento da tarifa é uma questão 
regulatória dessa espécie de concessão de 
serviços públicos. A liberdade de cobrança 
conferida pela lei geral encontra limitações no 
regime jurídico específico das concessões.  

Meu voto é pela inconstitucionalidade 
do projeto de lei. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota a deputada Janete de Sá?  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto 

com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 

Deputado Marcelo Santos! Está sem 
áudio, deputado. (Pausa) 

Continua sem áudio. (Pausa) 
Agora sim. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Deu uma travada. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – É. Está travando. (Pausa) 

Deputado Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento do relator. 

Então, a matéria ficou prejudicada e vai a 
plenário para a fase de recurso. 

Vamos ao item 20 da pauta, Projeto de 
Lei n.º 254/2020, que está em análise técnica, 

do deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de uso e fornecimento 
de máscaras, álcool gel e aferição de 
temperatura, em estabelecimentos privados, 
determinados por atividades essenciais, como 
medida de enfrentamento ao novo coronavírus, 
no âmbito do estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 

O deputado Dr. Emílio Mameri é o 
relator da matéria. (Pausa) 

Está sem áudio, deputado. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Projeto de Lei n.º 254/2020. Autoria do 
deputado Dr. Rafael Favatto. 

A Procuradoria manifestou-se pela 
constitucionalidade. O setorial legislativo, pelo 
acolhimento. O procurador-geral, pela 
constitucionalidade. Na Comissão de 
Constituição e Justiça, constitucionalidade, com 
a derrubada do despacho denegatório.  

Trata-se do Projeto de Lei n.º 254/2020, 
de autoria do deputado Dr. Rafael Favatto, que 
tem por finalidade dispor sobre a 
obrigatoriedade de uso e fornecimento de 
máscaras, álcool em gel e aferição de 
temperatura em estabelecimentos privados, 
determinados por atividades essenciais, como 
medida de enfrentamento ao novo coronavírus, 
no âmbito do estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 

Em sua justificativa, o autor argumenta 
que o presente projeto de lei tem por objetivo 
fortalecer as ações que estão sendo 
desenvolvidas pelas políticas adotadas no 
sentido de assegurar àqueles cidadãos que 
estão elencados nas atividades essenciais, maior 
segurança e proteção possíveis. Atingem-se os 
funcionários, servidores e colaboradores, em 
especial aqueles que prestam atendimento ao 
público, nos estabelecimentos privados 
industriais, comerciais, bancários, rodoviários e 
de transporte de passageiros, em 
funcionamento e operação durante o período 
de ações de enfrentamento ao novo 
coronavírus, causador da covid-19.  

Nos termos do procurador parecerista, 
cabe aos estados e municípios a competência de 
estabelecer políticas de saúde, inclusive 
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questões relacionadas à quarentena, à 
decretação de fechamento de estabelecimentos 
comerciais, em decorrência da pandemia da 
covid-19 e à classificação de serviços essenciais. 
Um entendimento que foi acolhido pelo 
plenário do Supremo Tribunal Federal.  

Nesse sentido, meu voto, voto do 
relator, é pela constitucionalidade do projeto de 
lei.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. 

A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, eu vou 

colher os votos. (Pausa) 
Como vota a deputada Janete de Sá? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 
relator. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho o relatório e 
agradeço o relatório do deputado Emílio. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 

Eu também vou acompanhar o 
entendimento do relator.  

Matéria, então, aprovada. 
Deputado Marcelo, está sem áudio 

ainda, deputado. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Eu tive um problema com meu notebook. 
Agora estou com meu tablet. Então, acompanho 
o relator. 

Se puder computar o meu voto na 
mensagem anterior também, eu sigo o mesmo 
caminho do relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. Peço à assessoria que 
compute o voto do deputado Marcelo Santos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok!  

Peço a Assessoria que compute o voto 
do deputado Marcelo Santos. 

Então, matéria aprovada. 
Passo para a tramitação das demais 

comissões.  
Item 21 da pauta. Projeto de Lei n.º 

173/2021, deputado Carlos Von, que cria rotas 
turísticas no estado do Espírito Santo. 

Eu sou o relator da matéria. Vou 
aproveitar e já iniciar o relato. 

Ele criou a Rota do Sol e da Moqueca, a 
Rota do Mar e das Montanhas, Rota Verde e das 
Águas, Rota Caminho do Imigrante, Rota da 
Costa e da Imigração, Rota do Mármore e 
Granito, Rotas dos Vales e do Café e Rota do 
Caparaó, para integração ao programa de 
Regionalização do Turismo da política do 
Ministério do Turismo.  

Então, essas são as rotas propostas pelo 
deputado Carlos Von e que ele coloca no 
projeto como rotas criadas por lei. 

Eu vou dar pela constitucionalidade e 
aprovação da mesma e colocar a matéria em 
discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota a deputada Janete de Sá? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Eu voto 

com o relator. 
Só gostaria que quando o senhor 

terminasse, falasse novamente quais são as 
rotas, para ficar bem claro.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok!  
Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Senhor presidente, eu acompanho o voto do 
relator, o relato que foi feito. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Acompanho o relator, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
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O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Eu acompanho as rotas e o 
relatório do relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Aprovado. 
A deputada Janete pediu para a gente 

repetir as rotas: Rota do Sol e da Moqueca, Rota 
do Mar e das Montanhas, Rota do Verde e das 
Águas, Rota Caminho do Imigrante, Rota da 
Costa e da Imigração, Rota do Mármore e 
Granito, Rota dos Vales e do Café e Rota do 
Caparaó. São essas as oito rotas turísticas que o 
deputado propôs.  

Então, aprovada a matéria, ela segue 
para as demais comissões.  

Vamos ao item 22. Projeto de Lei 
Complementar n.º 3/2021, do deputado Dr. 
Rafael Favatto, que altera a redação do caput do 
art. 68 da Lei Complementar n.º 115, de 03 de 
janeiro de 1998, que institui o Estatuto do 
Magistério Público Estadual e dá outras 
providências.  

A relatora é a deputada Janete de Sá. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Eu tinha 

pedido para baixar de pauta a propositura, até 
para que o deputado Rafael pudesse oferecer 
alguma contribuição que pudesse nos conceder 
o entendimento e tentarmos trabalhar a 
constitucionalidade. Mas como, infelizmente, 
não foi possível, esse momento não aconteceu, 
então passo a relatar o Projeto de Lei n.º 
3/2021, que trata da alteração do caput do art. 
68 da Lei Complementar n.º 115, de 03 de 
janeiro de 1998, que institui o Estatuto do 
Magistério Público Estadual e dá outras 
providências. 

A presente proposta de lei 
complementar visa estender o benefício de 
aperfeiçoamento profissional aos profissionais 
de Educação que se especializaram em 
quaisquer cursos da área de Ciências Sociais, ou 
seja, benefício já existente no Estado e que já 
contempla os profissionais da Educação e de 
outras áreas. 

 Em resumo, essa matéria determina o 
próprio exercício da função legal (Inaudível) 
Governo baixar normas complementares para o 

sistema de ensino e com isso tratar de uma 
valorização maior do magistério, o que eu sou 
totalmente sensível. Mas entendo que 
infelizmente essa matéria, quando altera o art. 
68 da Lei Complementar n.º 115, que institui o 
Estatuto do Magistério, ela invade a 
competência privativa do Poder Executivo, que 
é quem determina essas questões do 
aperfeiçoamento profissional. Isso aí é um 
trabalho que é realizado por área de Governo 
decorrente inclusive de ter orçamento para isso, 
para poder estar trabalhando esse 
aperfeiçoamento. Então, nesse sentido, não há 
como fugir da inconstitucionalidade da matéria 
porque apesar de ser uma matéria 
superimportante, ela carece realmente de 
orçamento, de uma série de questões para que 
ela possa acontecer de fato e de direito.  

A matéria, no meu entendimento, é 
inconstitucional por invasão da competência, 
que é privativa ao Poder Executivo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI- 

CIDADANIA) – Ok. 
A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Deputado Rafael Favatto.  

  
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado Gandini, eu até gostaria 
de falar um pouquinho, deputada Janete. Acho 
que é uma matéria que, uma determinada 
categoria, dentro do magistério, ficou de fora 
dos benefícios. E a gente poderia, na Comissão 
de Justiça, solicitar aos nossos pares que pelo 
menos conseguisse chegar esta matéria à 
Comissão de Educação, para que a gente possa 
discutir mais a matéria. Eu gostaria de solicitar o 
voto do deputado Emílio, do deputado Marcelo 
Santos, do deputado Gandini.  

Eu entendo o parecer da relatora, da 
deputada Janete, porque aqui a matéria, na 
realidade, na Comissão de Justiça, é para alegar 
a constitucionalidade e a legalidade da matéria. 
Mas eu gostaria de solicitar aos nobres pares 
para que a gente possa dar prosseguimento 
dessa matéria, votar no plenário, no segundo 
tempo, em que cada um vai fazer seu juízo de 
valor, mas que a gente possa dar seguimento 
dessa matéria, pela Comissão de Justiça, para 
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que ela não acabe aqui, e dar tempo de a gente 
acionar a Casa Civil e conversar mais. Esse é o 
meu pedido para nossos deputados.  

Obrigado, deputado Gandini!  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) - Deputado 
Gandini, posso me manifestar?  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI- 
CIDADANIA) – Ok, deputada Janete.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Apesar de 

já ter relatado, eu gostaria de alertar os nobres 
colegas que, pelo fato de estarmos num ano 
eleitoral, a gente abrisse precedente para uma 
matéria que tem vício de inconstitucionalidade, 
e que eu entendo a preocupação do deputado, 
que é salutar. Realmente nossa área 
educacional precisa sempre estar sendo 
requalificada, as coisas mudam muito.  

Mas isso, quando a gente cria essa 
expectativa, a gente cria todo um movimento 
em torno de uma votação de uma 
inconstitucionalidade, gerando, inclusive, uma 
expectativa que pode se frustrar. E, por ser em 
ano eleitoral, essas pressões aumentam. Então, eu 
acho muito temerário a gente pegar e dar espaço 
para uma matéria como essa. Inclusive, eu baixei 
de pauta para que o deputado pudesse oferecer 
alguma solução, mas o deputado não conseguiu 
oferecer uma solução para o caso. Eu acho 
temerário por isso, por pressão que a gente acaba 
sofrendo em plenário, em momento eleitoral, e 
por uma matéria que, flagrantemente, é 
inconstitucional. E a gente cria uma expectativa e 
depois a gente não tem volta. A gente acaba 
votando, criando um problema para o governador, 
que acaba tendo que vetar, porque a matéria 
acaba sofrendo pressão.  

Então, é uma preocupação que eu coloco 
para vocês diante da gente dar espaço, neste 

momento, para poder votar matérias que, 
flagrantemente, são inconstitucionais. E, nesse 
caso aqui, eu procurei analisar bastante para 
aproveitar, porque é uma matéria importante, 
mas não vi saída.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI- 

CIDADANIA) – Mais algum deputado para 
discutir a matéria? (Pausa) 

Não havendo, eu vou colocar a matéria 
em votação.  

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri?(Pausa) 

Deputado Dr. Emílio Mameri?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 

vou acompanhar o parecer da deputada Janete 
e acredito que os argumentos que ela fez, além 
de comprovarem a inconstitucionalidade, são 
válidos, neste momento.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI- 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos?  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Eu quero pedir desculpas à relatora, mas eu 
não acompanharei. Eu votarei contra o parecer 
da relatora, acompanhando o projeto do 
deputado Rafael Favatto.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto?  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Eu voto contra o parecer da 
relatora.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Sobrou para mim, né?  

Eu posso pedir vista? Não, né?  
Então, em votação.  
Eu vou deixar a matéria tramitar nas 

demais comissões, até porque a gente tem feito 
isso em alguns projetos aqui na Casa, e vou 
votar também contrário, já assumindo aí a 
relatoria da matéria, computando o voto do 
deputado Marcelo Santos e do deputado Rafael 
Favatto, ok?  

A matéria, então, tramita, com três votos 
favoráveis ao parecer que foi feito, apartado. 
Ok?  

Vamos ao próximo projeto, é o Projeto 
de Lei n.º 177/2021... 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – 
Deputado, eu quero justificar, inclusive, meu 
voto e minha relatoria.  

Eu entendo a preocupação. Considero 
que procede essa requalificação. E, inclusive, se 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

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



88 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 20 de abril de 2022 

o deputado Rafael não estiver fazendo uma 
indicação ao Governo, oriento fazê-lo. Mas, se 
ele não fizer, farei uma indicação ao Governo 
nessa direção, para estar trabalhando nessa 
requalificação, nessa oportunidade de os 
servidores da área da Educação poderem estar 
ampliando os seus conhecimentos nos mais 
diversos cursos que podem ser oferecidos para 
contemplar esses profissionais da Educação. 
 Acho que poderíamos, até o final, fazer 
um documento em conjunto com o deputado 
Rafael, pela importância que matéria possui. 

 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Quero participar também dessa indicação. Está 
ok? 

 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Só para esclarecer, estou em 
conversa com o secretário de Educação e com o 
Governo também nesse sentido. Por isso até 
pedi a sensibilidade, nesse momento, para a 
gente continuar o trâmite da matéria. Mas, com 
certeza, o documento da Comissão de 
Constituição e Justiça assinado por todos os 
membros é de grande valia. 

Gostaria de estar encaminhando o 
deputado Gandini como membro, mas com a 
assinatura dos sete deputados, lógico, ganha um 
peso maior o documento. Então, gostaria de 
pedir à assessoria do próprio deputado Gandini, 
da comissão da CCJ, que providenciasse o 
documento com a minha anuência, já, lógico, 
através da comissão, com a minha assinatura e a 
do presidente, lado a lado, ombreando, para 
que a gente possa estar encaminhando ao 
Governo essa indicação através da Comissão de 
Justiça, por sugestão da deputada Janete. Vou 
continuar as tratativas na Secretaria de 
Educação e na Casa Civil para que a gente possa 
solucionar esse impasse, que não é de grande 
vulto para o Governo do Estado, que é um 
Governo robusto, um Governo que está pujante 
em relação à nossa sociedade capixaba, mas 
que a gente precisa resolver pequenas questões 
como essa que traz um grande ganho à classe 
do magistério no Estado do Espírito Santo. 
 Obrigado, deputado Gandini, pela 
sensibilidade; e deputado Marcelo Santos, por 
ter acompanhado o nosso pedido. Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. 
 Só falar com os deputados, tendo em 
vista que vou acatar a proposta, tanto da 
deputada Janete, quanto dos demais 
deputados, que vamos colocar na caixa de 
mensagem para V. Ex.as assinarem. Vai sair da 
Comissão de Justiça e vai nominal para que 
vocês possam assinar eletronicamente. 
 Vamos ao item 23 da pauta, o Projeto de 
Lei n.º 177/2021, que está em análise técnica, 
do Capitão Assumção, que obriga as instituições 
de ensino a acrescentarem a Alfabetização 
Baseada na Ciência – ABC ao Ensino de 
Formação Básica e Fundamental no Estado do 
Espírito Santo. A relatora é a deputada Janete 
de Sá. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Esse 
projeto que foi apresentado, o Projeto de Lei n.º 
177/2001, de autoria do deputado Capitão 
Assumção, tem por finalidade obrigar as 
instituições de ensino a acrescentarem a 
alfabetização baseada na Ciência ABC ao Ensino 
de Formação Básica e Fundamental no âmbito 
do Estado do Espírito Santo. O autor esclarece 
que a alfabetização baseada na Ciência ABC é 
um curso que foi fruto da cooperação 
internacional entre instituições brasileiras e 
portuguesas, e afirma que esse programa 
amplia forma e meios de alfabetização que são 
usados para o aprendizado da criança que 
estiver na formação de Educação Básica e 
Fundamental. 
 Entendo que essa proposição pretende 
estabelecer uma espécie de diretriz da 
Educação, tendo em vista que objetiva tornar 
obrigatório determinado curso ou método em 
toda a grade curricular de ensino e formação 
básica e fundamental. 
 Assim, o meu entendimento converge 
com o da Procuradoria desta Casa, no sentido 
de que a competência para legislar sobre esse 
tema é privativa da União. É o MEC que 
determina essas regras das leis e diretrizes 
básicas da Educação. É determinada pelo MEC. 
Portanto, essa proposição não é da alçada das 
assembleias legislativas e, consequentemente, 
inconstitucional. 
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 É assim que relato, queridos deputados, 
pela inconstitucionalidade da matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa)  
 Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos. 
 Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho a relatora. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho a relatora. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o relatório da 
deputada Janete de Sá. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento da deputada.  
 A matéria fica prejudicada. Vai ao 
Plenário para a fase de recursos. 
 O item 24 é de minha autoria. Então, vou 
passar a presidência ao deputado relator, o 
deputado Emílio Mameri. Se ele puder conduzir 
os trabalhos até o final dessa votação... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Sou relator, vou relatar a 
matéria. 
 Trata-se do Projeto de Lei Complementar 
n.º 23/2019, do deputado Fabrício Gandini. 
 Existem manifestações a respeito desse 
projeto de lei complementar: a Procuradoria 
coloca como inconstitucionalidade; o 
subcoordenador da Setorial Legislativa foi pelo 
acolhimento; o procurador geral colocou como 
inconstitucional; e, na CCJ, Favatto foi pela 
rejeição do despacho. 

O Projeto de Lei Complementar n.º 
23/2019, de autoria do senhor deputado 
Fabrício Gandini, objetiva acrescentar o inciso X 
ao art. 3.º da Lei... (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Não estou ouvindo não. 
 Deputado Emílio?  

Acho que ele não nos ouve também. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – E o microfone dele está verde. 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Acho 
que é o sinal de internet dele que não está 
funcionando. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Ninguém 
ouve. 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 
Deputado, agora voltamos a te ouvir. Ficamos 
um bom tempo sem te ouvir. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Vou voltar aqui. Acho que 
foi uma ligação que entrou aqui. Desculpas 
porque estou falando pelo telefone. 
 Vou repetir: o Projeto de Lei 
Complementar n.º 23/2019, de autoria do 
senhor deputado Fabrício Gandini, objetiva 
acrescentar o inciso X ao art. 3.º da Lei 
Complementar n.º 213, de 03 de dezembro de 
2001, que regulamenta a Emenda Constitucional 
n.º 029, de 29 de novembro de 2000, que altera 
a redação do caput do art. 229, da Constituição 
Estadual. 

Em breve resumo, o parlamentar autor 
do projeto quer instituir regulamentação para 
inserir o portador de doenças inflamatórias 
intestinais (DII), retocolite ulcerativa e doença 
de Crohn, dentre os aptos a requerer o 
benefício de transporte público gratuito, 
controlado pela Companhia de Transportes 
Urbanos da Grande Vitória – Ceturb-GV. 

No entanto, a Constituição Estadual em 
seu artigo 229, determina expressamente que 
não é permitida hipótese nova de benefício da 
gratuidade no transporte coletivo urbano, além 
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daquelas já indicadas no dito dispositivo 
constitucional e, principalmente, na condição de 
que as hipóteses autorizadas – quanto aos casos 
de benefícios a portadores de necessidades 
especiais, adquiridas ou não por patologias 
incapacitantes ou por acidentes - deformidade 
congênita ou adquirida -, devem ser elencadas 
em Lei Complementar de iniciativa exclusiva do 
governador do Estado. 

Além disso, a previsão legal nova de 
benefício tarifária em favor de usuário dos 
serviços públicos realizados por concessionária, 
no caso, as empresas de transporte público do 
Sistema Transcol, interfere diretamente nas 
relações contratuais entre o poder concedente - 
Estado do Espírito Santo, via Ceturb-GV - e as 
empresas privadas concessionária.  

O Projeto de Lei Complementar n.º 
23/2019, imprime obrigação não prevista na 
relação contratual firmada entre o Governo do 
Estado (Ceturb-GV) e as empresas privadas 
concessionárias de Serviço Público de 
Transporte Coletivo Intermunicipal da Região 
Metropolitana da Grande Vitória - Sistema 
Transcol. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal é pacífica e farta, no sentido de que lei 
estadual não pode alterar as condições da 
relação contratual entre o poder concedente e 
os concessionários. 

Estou analisando a parte jurídica. Até 
pelo mérito, eu médico, seria favorável a 
continuidade desta matéria, sabendo da 
importância das doenças inflamatórias na vida 
das pessoas. Mas, baseado na Constituição, e do 
ponto de vista jurídico, sendo insanável o vício, 
(inaudível) voto pela inconstitucionalidade do 
projeto de lei. 

Em discussão. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, vou 

colher os votos. 
Como vota a deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Com o 

relator. 
 Como vota a deputada Janete de Sá? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 
relator. 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Como vota deputado 
Marcelo Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Como vota o deputado 
Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Fabrício Gandini, nosso 
presidente? 

 

 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Eu vou 
votar contrário, respeitando toda a tese jurídica 
construída. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Retorno a palavra ao nosso 
presidente, Fabrício Gandini. A matéria foi 
prejudicada. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Ficou prejudicada. Vai ao 
Plenário para recurso. 
 Vamos ao item n.º 25. O Projeto de Lei 
n.º 548/2019, está em análise técnica, do Carlos 
Von, dispõe sobre o livre acesso por caminhos, 
trilhas, travessias e escaladas que conduzam a 
montanhas, paredes rochosas, praias, rios, 
cachoeiras, cavernas e outros sítios de grande 
beleza cênica e interesse para a visitação 
pública. 
 O deputado Dr. Emílio Mameri é o 
relator dessa matéria. 

 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Poderia me dizer o número de novo, 
presidente? É o n.º 548? 

 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Isso. Exatamente. O item n.º 25, 
548. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Ok. 
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As manifestações sobre esse projeto: da 
Procuradoria, pela constitucionalidade com 
emendas; Setorial Legislativa, acolhimento; 
procurador-geral, constitucionalidade com 
emendas; na Comissão de Constituição e Justiça, 
na época do Enivaldo, também 
constitucionalidade com emendas. 

Trata-se do Projeto de Lei n.º 548/2019, 
de autoria do deputado estadual Carlos Von, 
que tem por finalidade dispor sobre o livre 
acesso por caminhos, trilhas, travessias e 
escaladas que conduzam a montanhas, paredes 
rochosas, praias, rios, cachoeiras, cavernas e 
outros sítios de grande beleza cênica e interesse 
para a visitação pública. 

Conforme análise da Procuradoria em 
relação às propriedades, o que se pretende é 
impor regra de uso da propriedade, 
estabelecendo determinadas normas e 
limitando a autonomia privada quanto ao seu 
uso em nome do interesse público. 

Contudo, não entendemos que a matéria 
relacione-se a direito de propriedade e, 
consequentemente, a Direito Civil. O que se 
pretende com a proposição em análise é impor 
restrição que se configura limitação 
administrativa, da espécie que sujeita os 
proprietários à observância de posturas 
estabelecidas por razões de interesse público, 
de natureza urbanística, sanitária e de 
segurança ou outra. 

Não ocorre limitação do exercício normal 
do direito de propriedade, que estaria em 
campo legislativo próprio do Direito Civil, o 
direito pelo qual o poder público impõe ao 
proprietário determinadas obrigações de fazer 
ou de não fazer com o fim de garantir que a 
propriedade atenda sua função social. 
Considera-se que a propositura, no Direito Civil, 
seria competência exclusiva da União legislar.  

Nesses termos o meu voto é pela 
constitucionalidade adotando emendas 
sugeridas no parecer da Procuradoria da Casa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. 
A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, como 

vota a deputada Janete de Sá? 

Lembrando que é pela 
constitucionalidade com emendas. 

 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto 
com o relator, com a emenda. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 

 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento do relator. 

Então, matéria aprovada com emendas. 
Ela passa a tramitar nas demais comissões com 
as emendas propostas. 

Vamos ao item n.º 26 da pauta, a 
Proposta de Emenda à Constituição n.º 01/2021, 
de autoria do deputado Erick Musso e outros 
deputados. Eu sou o relator dessa matéria. É a 
matéria que veda a reeleição por mais de uma 
vez. Foi protocolada no ano de 2021, a 
Procuradoria da Casa deu pela 
constitucionalidade e a gente também, após a 
manifestação do Supremo, verificou que esse 
era o entendimento agora posto nacionalmente 
e vamos, também, dar pela constitucionalidade 
e aprovação da matéria. 

A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado, não compreendi: Altera a redação do 
§ 5º e revoga o § 9º do art. 58 da Constituição. 
Que trata do quê? 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – É da reeleição. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Ah, da 
reeleição da Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – É, foi apresentado naquela época 
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em que havia aquela discussão no STF. E findou 
essa discussão com a permissão de uma 
reeleição apenas. Adequando a nossa 
Constituição Estadual.  

Então vou colher os votos.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Então eu 

voto com o relatório de V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok.  
Deputado Dr. Emílio Mameri?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 

voto com o relatório também.  
Agora eu queria, senhor presidente, 

pedir novamente aquele item n.º 16 que eu 
havia pedido prioridade. Se pudesse colocá-lo 
em votação também...  

Muito obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok.  
Deputado Marcelo Santos.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Deputado Gandini, permita-me mais uma 
dúvida. É permitida apenas uma reeleição 
naquela legislatura, não é isso?  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Isso, exato.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Naquela 

legislatura... 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deixa-me fazer a leitura aqui 
para não restar nenhum tipo de dúvida sobre... 
Vou ler exatamente como está predisposto no 
artigo: 

 
[...] 
A Assembleia Legislativa reunir-
se-á, em sessão preparatória, no 
dia 1.º de fevereiro, para, no 
primeiro e terceiro anos da 
legislatura, eleger e dar posse à 
Mesa, cujos membros terão 

mandato de dois anos, sendo 
permitida, aos membros da Mesa 
uma única recondução sucessiva.  
 

Então é independente de ser na mesma 
legislatura, pelo entendimento que foi colocado. 
Ok?  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Presidente, posso colaborar?  
Na verdade isso é uma réplica da decisão 

do Supremo Tribunal Federal, adequando a 
nossa Constituição.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Então, mesmo que fosse de uma 
legislatura para a outra, sucessiva não pode. São 
três ADIs que foram propostas: 6.716, 6.719 e 
6.713, que foram julgadas pelo STF.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Ok. 

Então são em legislaturas diferentes? 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – É. Independente da legislatura, 
só pode uma recondução.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Está 

bom.  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– O Supremo pacificou isso. Mesmo que você 
termine uma legislatura e se reeleja para outra, 
contabiliza uma eleição agora se for processo de 
reeleição.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – É, para os mesmos cargos. Pode 
trocar os cargos.  

Deputado Marcelo, já votou?  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Com o relator.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – O 

Marcelo é quase um magistrado nesta Casa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – É.  
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Deputado Dr. Rafael Favatto, não sei se 
eu colhi o seu voto.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Eu voto com o relatório de V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. Então, aprovado na Comissão 
de Justiça.  

Vamos ao pedido do deputado Dr. Emílio 
Mameri. 

Deputado Dr. Rafael, você tem condição 
de fazer a votação? É o item...  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Eu estou sem a planilha dos 
relatórios, deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deixa-me verificar.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Dezesseis.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – É o projeto do Dr. Emílio Mameri, 
que obriga a realização do teste do 
coraçãozinho, exame de oximetria de pulso em 
todos os recém-nascidos nos berçários das 
maternidades do estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 

Eu vou avocar a matéria.  
Nós tivemos aqui já a manifestação da 

Procuradoria que foi pela constitucionalidade, 
legalidade e, aproveitando aqui a minuta do 
relator que foi colocada já no sistema, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, também 
considerou pela constitucionalidade e legalidade 
do projeto. Então eu vou relatar dessa forma e 
colocar a matéria em discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota a deputada Janete de Sá? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu voto 
com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos?  
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o relator, presidente.  Estou 

informando que eu vou ter que sair para uma 
urgência aqui.  

Acompanho o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Já vamos encerrar depois 
desse projeto mesmo.  

Deputado Dr. Rafael Favatto?  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho o relatório.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok.  
Deputado Dr. Emílio Mameri, que é autor 

da matéria?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Com o relator, naturalmente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok.  
Aprovada a matéria.  
Passa às demais comissões.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado Gandini! 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputada Janete.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu sei 
que V. Ex.ª está falando em encerrar, mas nós 
temos quatro integrantes ainda e queria te 
pedir a gentileza se poderia redesignar o Projeto 
de Lei n.º 484. Ele tem parecer pela 
inconstitucionalidade e pela 
constitucionalidade. Podendo aproveitar o 
parecer da constitucionalidade, que é o parecer 
do procurador-geral. O senhor poderia avocar 
ou redesignar? 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Qual o item da pauta, deputada? 
Só para me facilitar.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – É o n.º 
27. É o Projeto nº 484.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Vinte e sete. Vamos lá. 
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 Deputada Janete de Sá, Projeto de Lei n.º 
484/2020, que garante o direito ao 
acompanhamento especializado de equipe 
multidisciplinar nas escolas públicas e privadas 
do estado do Espírito Santo para pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista - TEA. 

Na realidade, eu vou avocar a matéria, 
tendo em vista que o relator da matéria não 
está presente. Vou aproveitar o parecer do 
procurador-geral, que foi pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto, e 
colocar a matéria em discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Dr. Emílio Mameri, primeiro? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho o parecer da Procuradoria, que foi 
pela constitucionalidade.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado, falhou aqui o áudio. 
Não ouvi o relatório de V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Dei pela constitucionalidade. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok.  

Deputada Janete de Sá? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Acompanho o relator e agradeço.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok.  

Só aproveitando o gancho, nós estamos 
com uma dificuldade enorme na cidade de 
Vitória, uma redução grande de profissionais em 
sala de aula. Estamos recebendo uma série de 
reclamações das pessoas que tinham esse tipo 
de acompanhamento, foi cortado, diversas 
pessoas não estão tendo mais esse 
acompanhamento.  

Apesar de estar a deputada aqui, que 
coloca o direito para a pessoa autista, mas todas 

as pessoas que têm algum tipo de deficiência, 
na cidade de Vitória, tinham acompanhamento 
– qualquer tipo de deficiência – de um 
profissional específico para essa criança, 
geralmente. E hoje, infelizmente, a gente tem 
uma redução enorme no quadro de funcionários 
e estamos sofrendo, vendo o compromisso com 
a educação pública ser diminuído.  

Então, é uma manifestação importante 
da deputada, e tornar isso obrigatório é 
importante, porque, mesmo com essas 
conquistas, a gente vê que pode haver 
retrocesso.  

Então, obrigado aos deputados. Não sei 
se algum deputado gostaria mais de 
justificar.  

Deputada Janete gostaria de tratar do assunto?  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Queria 

falar nessa mesma linha, deputado, por conta 
exatamente dessas mudanças de posição, 
porque pode haver, caso não haja previsão 
legal, é que a gente está entrando com a 
matéria. Nós entramos para o transtorno do 
espectro autista, mas eu também quero fazer 
coro à sua fala de que é necessário também nas 
outras dificuldades apresentadas por esses 
alunos, também querer retornar esse 
acompanhamento necessário para a evolução 
da educação dessa criança. Que ela também 
seja incluída, que ela tenha um tratamento em 
sala de aula, porém particularizado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok.  
Vamos então agradecer aos deputados 

presentes e convidá-los para a próxima sessão, 
que será na terça-feira, às 13h30min, aqui neste 
nosso mesmo canal on-line.  

Agradeço a todos.  
Está encerrada a presente sessão.  
Boa tarde. 
 

(Está encerrada a reunião) 
 
 

 
VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA QUARTA 
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SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 
NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 DE 
ABRIL DE 2022. 
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Bom dia 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 João, 11: 25)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Amém! 
 Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, mas a declaro aprovada, 
conforme disponibilizada no site da Ales.  
 Passamos à fase do Expediente.  
  

1. Projeto de Lei Complementar n.º 
25/2022, do deputado Delegado Danilo 
Bahiense, que acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar n.º 3400, de 14 de janeiro de 

1981, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Funcionários Policiais Civis 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=139555&arquivo=Ar
quivo/Documents/PLC/139555-
202204121701334812-assinado.pdf#P139555  

 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania, de Segurança e de Finanças. 
 
 2. Projeto de Lei n.º 166/2022, da 
deputada Iriny Lopes, que declara Patrimônio 
Cultural Imaterial do Estado do Espírito Santo a 
Cultura Hip Hop. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139523&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/139523-
202204121536543372-assinado.pdf#P139523  

 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cultura e de Finanças. 
 
 3. Projeto de Lei n.º 167/2022, da 
deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei n.º 10.976, de 14 de janeiro 
de 2019, declarando de utilidade pública o 
“Instituto de Apoio Cultural e Social e 
Empreendedorismo as Comunidades do 
Espírito Santo – Maria Helena – Instituto Mão 
na Massa”, do 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=139546&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/139546-
202204121602279187-assinado.pdf#P139546  

 
À Comissão de Justiça, na forma do art. 

276, do Regimento Interno.  
 
 4. Projeto de Lei n.º 168/2022, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, que cria o 
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programa ‘SANEAMENTO SOCIAL, ESGOTO 
LEGAL’ como forma de fomentar e efetivar a 
ligação de esgotos dos imóveis particulares à 
rede coletora pública da Companhia Espírito-
Santense de Saneamento – CESAN. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139564&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/139564-
202204121728201411-assinado.pdf#P139564  

 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Saúde e Saneamento e de Finanças. 
 
 5. Projeto de Lei n.º 169/2022, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
dispõe sobre as notificações expedidas pelo 
Departamento Estadual de Trânsito – 
DETRAN/ES e pelos Órgãos Municipais de 
Trânsito, 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=139562&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/139562-
202204121724502968-assinado.pdf#P139562  

 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Mobilidade Urbana, de Segurança e de Finanças. 
 
 6. Projeto de Lei n.º 170/2022, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
acrescenta item ao Anexo Único da Lei n.º 
11.212, de 29 de outubro 2020, instituindo o 
Dia Estadual do Médico Legista, a ser 
comemorado anualmente no dia 07 de abril. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139561&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/139561-
202204121721464527-assinado.pdf#P139561  
 
 À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276, do Regimento Interno. 

 7. Projeto de Lei n.º 171/2022, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, de se afixar nas 
embalagens de brinquedos o selo mundial das 
pessoas portadoras do transtorno do espectro 
autista 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=139560&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/139560-
202204121716358738-assinado.pdf#P139560  
 
 Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa do Consumidor, de Saúde e de Finanças. 
 
 8. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
027/2022, da Mesa Diretora, que acrescenta 
item ao Anexo Único do Decreto Legislativo n.º 
148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao senhor 
Rogerio Boueri Miranda. 
 Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139514&arquivo=Ar
quivo/Documents/PDL/139514-
202204121504569891-assinado.pdf#P139514  

 

Às Comissões de Justiça e de Cidadania, 
na forma do art. 276, do Regimento Interno. 

 

 Do item 09 ao item 21, tratam-se de 
requerimentos de informação de autoria do 
senhor deputado Capitão Assumção. 
  

9. Requerimento de Informação n.º 
661/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Educação, solicitando 
informação acerca da PORTARIA N.º 016-R, DE 
11 DE ABRIL DE 2022, a qual estabelece a 
abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
1.650.000,00 (Um milhão e seiscentos e 
cinquenta mil reais), utilizados para o 
pagamento de auxílios, por meio do Processo 
N.º 2022-779DS. 
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=139540&arquivo=Ar
quivo/Documents/RQI/139540-
202204121549185263-assinado.pdf#P139540  

 
10. Requerimento de Informação n.º 

662/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Educação, solicitando 
informação acerca do Extrato de Contrato n.º 
077/2022, o qual estabelece a contratação da 
empresa CONSTRUMIX – CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA, para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva 
na EEEFM Prof. João Antunes das Dores, por 
meio do Processo N.º 2022-779DS. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139538&arquivo=Ar
quivo/Documents/RQI/139538-
202204121548272137-assinado.pdf#P139538  

 
11. Requerimento de Informação n.º 

663/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Educação, solicitando 
informação acerca do Extrato de Contrato n.º 
076/2022, o qual estabelece a contratação da 
empresa CONSTRUMIX – CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA, para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva 
na EEEFM Hildebrando Lucas, por meio do 
Processo N.º 2022-5571L. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139537&arquivo=Ar
quivo/Documents/RQI/139537-
202204121547357448-assinado.pdf#P139537  

 
12. Requerimento de Informação n.º 

664/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Educação, solicitando 
informação acerca do Extrato de Contrato n.º 
075/2022, o qual estabelece a contratação da 
empresa CONSTRUMIX – CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA, para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva 
na EEEFM Agenor de Souza, por meio do 
Processo N.º 2022-CGQ2. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139535&arquivo=Ar
quivo/Documents/RQI/139535-
202204121546460572-assinado.pdf#P139535  

 
13. Requerimento de Informação n.º 

665/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Educação, solicitando 
informação acerca do Extrato de Contrato n.º 
074/2022, o qual estabelece a contratação da 
empresa CONSTRUMIX – CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA, para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva 
na EEEFM Eurico Salles, por meio do Processo 
N.º 2022-MBCQ5. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139534&arquivo=Ar
quivo/Documents/RQI/139534-
202204121545597759-assinado.pdf#P139534  

 
14. Requerimento de Informação n.º 

666/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Educação, solicitando 
informação acerca do Extrato de Contrato n.º 
070/2022, o qual estabelece a contratação da 
empresa CONSTRUMIX – CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA, para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva 
na EEEFM Alto Jatibocas, por meio do Processo 
N.º 2022-JB9SG. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139533&arquivo=Ar
quivo/Documents/RQI/139533-
202204121545021820-assinado.pdf#P139533  

 
15. Requerimento de Informação n.º 

667/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Justiça, solicitando 
informação acerca do DECRETO N.º 609-S, DE 
11 DE ABRIL DE 2022, o qual estabelece a 
abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
54.383,89 (Cinquenta e quatro mil, trezentos e 
oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139540&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139540-202204121549185263-assinado.pdf#P139540
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139540&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139540-202204121549185263-assinado.pdf#P139540
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139540&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139540-202204121549185263-assinado.pdf#P139540
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139540&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139540-202204121549185263-assinado.pdf#P139540
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139538&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139538-202204121548272137-assinado.pdf#P139538
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139538&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139538-202204121548272137-assinado.pdf#P139538
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139538&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139538-202204121548272137-assinado.pdf#P139538
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139538&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139538-202204121548272137-assinado.pdf#P139538
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139537&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139537-202204121547357448-assinado.pdf#P139537
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139537&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139537-202204121547357448-assinado.pdf#P139537
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139537&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139537-202204121547357448-assinado.pdf#P139537
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139537&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139537-202204121547357448-assinado.pdf#P139537
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139535&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139535-202204121546460572-assinado.pdf#P139535
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139535&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139535-202204121546460572-assinado.pdf#P139535
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139535&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139535-202204121546460572-assinado.pdf#P139535
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139535&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139535-202204121546460572-assinado.pdf#P139535
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139534&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139534-202204121545597759-assinado.pdf#P139534
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139534&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139534-202204121545597759-assinado.pdf#P139534
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139534&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139534-202204121545597759-assinado.pdf#P139534
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139534&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139534-202204121545597759-assinado.pdf#P139534
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139533&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139533-202204121545021820-assinado.pdf#P139533
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139533&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139533-202204121545021820-assinado.pdf#P139533
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139533&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139533-202204121545021820-assinado.pdf#P139533
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139533&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/139533-202204121545021820-assinado.pdf#P139533


98 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 20 de abril de 2022 

utilizados para o pagamento de despesas de 
exercícios anteriores, por meio do Processo N.º 
2022-7BGW3. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139531&arquivo=Ar
quivo/Documents/RQI/139531-
202204121544094163-assinado.pdf#P139531  

 
16. Requerimento de Informação n.º 

668/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Cultura, solicitando 
informação acerca do DECRETO N.º 608-S, DE 
11 DE ABRIL DE 2022, o qual estabelece a 
abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
1.120.000,00 (Um milhão e cento e vinte mil 
reais), utilizados para o pagamento de 
contribuições e serviços de terceiros, por meio 
do Processo N.º 2022-JQXSS. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139530&arquivo=Ar
quivo/Documents/RQI/139530-
202204121543186349-assinado.pdf#P139530  

 
17. Requerimento de Informação n.º 

669/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Turismo, solicitando 
informação acerca do DECRETO N.º 607-S, DE 
11 DE ABRIL DE 2022, o qual estabelece a 
abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
184.538,00 (Cento e oitenta e quatro mil e 
quinhentos e trinta e oito reais), utilizados para 
o pagamento de serviços de terceiros, por meio 
do Processo N.º 2022-J67CH. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139529&arquivo=Ar
quivo/Documents/RQI/139529-
202204121542216816-assinado.pdf#P139529  

 
18. Requerimento de Informação n.º 

670/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informação acerca do 
DECRETO N.º 606-S, DE 11 DE ABRIL DE 2022, o 

qual estabelece a abertura de crédito 
suplementar no valor de R$ 3.544.105,19 (Três 
milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, 
cento e cinco reais e dezenove centavos), 
utilizados para obras, instalações, indenizações 
e restituições, aquisição de material de 
consumo, equipamentos e material 
permanente, por meio do Processo N.º 2022-
GLV6Z. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139528&arquivo=Ar
quivo/Documents/RQI/139528-
202204121541346503-assinado.pdf#P139528  

 
19. Requerimento de Informação n.º 

671/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Educação, solicitando 
informação acerca do DECRETO N.º 605-S, DE 
11 DE ABRIL DE 2022, o qual estabelece a 
abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
65.000.912,07 (Sessenta e cinco milhões, 
novecentos e doze reais e sete centavos), 
utilizados para a aquisição de equipamentos e 
material permanente, por meio do Processo 
N.º 2022-2TXF3. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139527&arquivo=Ar
quivo/Documents/RQI/139527-
202204121540391814-assinado.pdf#P139527  

 
20. Requerimento de Informação n.º 

672/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Agricultura, solicitando 
informação acerca do DECRETO N.º 604-S, DE 
11 DE ABRIL DE 2022, o qual estabelece a 
abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
10.000.000,00 (Dez milhões de reais), utilizados 
para o pagamento outros serviços de terceiros, 
por meio do Processo N.º 2022- QNRK9. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139525&arquivo=Ar
quivo/Documents/RQI/139525-
202204121539485878-assinado.pdf#P139525  
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assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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21. Requerimento de Informação n.º 
673/2022, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informação acerca do 
DECRETO N.º 603-S, DE 11 DE ABRIL DE 2022, o 
qual estabelece a abertura de crédito 
suplementar no valor de R$ 25.855,07 (vinte e 
cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e 
sete centavos), utilizados para o pagamento de 
obras e instalações, por meio do Processo N.º 
2022-W63RM. 
 Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139524&arquivo=Ar
quivo/Documents/RQI/139524-
202204121539011187-assinado.pdf#P139524 
 
 O despacho para todos esses itens é: 
oficie-se. 

 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Obrigado, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Bom dia, deputado! 

 Segunda fase do Expediente, sujeita à 
deliberação. 

Há quorum neste momento. 
 Então, do item 22 ao item 60, tratam-se 
de indicações, das comissões parlamentares, 
das senhoras deputadas e dos senhores 
deputados. 
  

22. Indicação n.º 2415/2022, do 
deputado Bruno Lamas ao governador do 
Estado, para que em parceria com o município 
de Serra, seja realizada a construção de uma 
passarela de pedestre sobre a rodovia Talma 
Rodrigues Ribeiro, nas proximidades a Upa de 
Castelandia e da Faculdade. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139451&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139451-
202204120813328401-assinado.pdf#P139451  

 
23. Indicação n.º 2416/2022, da 

deputada Janete de Sá ao governador do 

Estado, para pavimentação asfáltica com 
Revsol, no trecho entre Alto Santa 
Maria(Várzea Alegre) e comunidade de Pedra 
Alegre, no município de Santa Teresa, com 
percurso de aproximadamente 12 km 
contemplando as comunidades de Pedra 
Alegre, Itanhangá, Bangu, Córrego Frio, São 
Paulo do Rio Perdido, Penha, Pedra da Onça, 
entre outras. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139456&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139456-
202204120930125535-assinado.pdf#P139456  

 
24. Indicação n.º 2417/2022, do 

deputado Luiz Durão ao governador do Estado, 
para aquisição de um trator cortador de grama, 
para a comunidade do distrito de São João do 
Sobrado, município de Pinheiros. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139481&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139481-
202204121147144002-assinado.pdf#P139481  

 
25. Indicação n.º 2418/2022, do 

deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para adoção das providências 
necessárias para solicitar doação de um (01) 
jogo de uniforme esportivo para a equipe 
masculina do Maracujá Futebol clube, em Barra 
Seca Ponte Nova, no município de Jaguaré. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139345&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139345-
202204111348371377-assinado.pdf#P139345  

 
26. Indicação n.º 2419/2022, do 

deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para adoção das providências 
necessárias para solicitar duas (02) bolas de 
futebol e dois (02) jogos de uniformes para o 
time Grêmio Futebol Clube, da comunidade de 
Palmito, no município de Jaguaré. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139344&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139344-
202204111347392157-assinado.pdf#P139344  

 
27. Indicação n.º 2420/2022, do 

deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para adoção das providências 
necessárias para solicitar a doação de um (01) 
veículo utilitário para atender a Secretaria de 
Saúde no transporte de pacientes das 
comunidades rurais no município de Apiacá. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139343&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139343-
202204111346463562-assinado.pdf#P139343  

 
28. Indicação n.º 2421/2022, do 

deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, adoção das providências necessárias 
para a implementação do programa Wi-Fi 
Brasil no distrito de Divino Espírito Santo 
(Jacá), localizado no município de São José do 
Calçado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139342&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139342-
202204111345471842-assinado.pdf#P139342  

 
29. Indicação n.º 2422/2022, do 

deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para adoção das providências 
necessárias para a viabilização de veículo com 
carroceria aberta, modelo strada para 
transporte de produtos agrícolas em benefício 
da Associação de Mulheres Empreendedoras 
de Governador Lindenberg. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139341&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139341-
202204111345019342-assinado.pdf#P139341  

30. Indicação n.º 2423/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para adoção das providências 
necessárias para construção de Campo Bom de 
Bola para o bairro Parque dos Jacarandás, no 
município de Colatina. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139340&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139340-
202204111344224653-assinado.pdf#P139340  

 
31. Indicação n.º 2424/2022, do 

deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para adoção das providências 
necessárias para construção do campo Bom de 
Bola do bairro São Sebastião, no município de 
Bom Jesus do Norte. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139339&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139339-
202204111343403402-assinado.pdf#P139339  

 
32. Indicação n.º 2425/2022, do 

deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para adoção das providências 
necessárias para a viabilização de realização de 
calçamento rural para pavimentação de 
estradas no distrito de Santa Luzia, no 
município de Mantenópolis. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139338&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139338-
202204111342525119-assinado.pdf#P139338  

 
33. Indicação n.º 2426/2022, do 

deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para adoção das providências 
necessárias para viabilização de pavimentação 
asfáltica em todo bairro Jabaraí, no município 
de Guarapari. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=136681&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/136681-
202203111408187805-assinado.pdf#P136681  

 
34. Indicação n.º 2427/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Domingos Martins, 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=139507&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139507-
202204121433303911(51346)(51345)-
assinado.pdf#P139507  

 
35. Indicação n.º 2428/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Dores do Rio Preto, 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=139508&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139508-
202204121434536726(51350)(51349)-
assinado.pdf#P139508  

 
36. Indicação n.º 2429/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Ecoporanga, 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=139511&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139511-

202204121436213290(51354)(51353)-
assinado.pdf#P139511  

 
37. Indicação n.º 2430/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Fundão, 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=139513&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139513-
202204121437445792(51358)(51357)-
assinado.pdf#P139513  

 
38. Indicação n.º 2431/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Cariacica, 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=139472&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139472-
202204121109073324(51322)(51321)-
assinado.pdf#P139472  

 

39. Indicação n.º 2432/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Castelo, 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=139473&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139473-
202204121110330045(51326)(51325)-
assinado.pdf#P139473  

 

40. Indicação n.º 2433/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Colatina, 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=139474&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139474-
202204121112113797(51330)(51329)-
assinado.pdf#P139474  

 
41. Indicação n.º 2434/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Conceição da Barra, 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=139475&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139475-
202204121113330518(51334)(51333)-
assinado.pdf#P139475  

 
42. Indicação n.º 2435/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Conceição do Castelo, 
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=139504&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139504-
202204121430105782(51338)(51336)-
assinado.pdf#P139504  

 
43. Indicação n.º 2436/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Divino de São Lourenço, 

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=139505&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139505-
202204121432062503(51342)(51341)-
assinado.pdf#P139505  

 
44. Indicação n.º 2437/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Baixo Guandu, 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=139466&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139466-
202204121058566123(51298)(51297)-
assinado.pdf#P139466  

 
45. Indicação n.º 2438/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de São Francisco, 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=139467&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139467-
202204121101034407(51302)(51301)-
assinado.pdf#P139467  

 
46. Indicação n.º 2439/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Boa Esperança, para 
criação de núcleo de atendimento de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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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=139468&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139468-
202204121102355347(51306)(51305)-
assinado.pdf#P139468  

 
47. Indicação n.º 2440/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte, 
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=139469&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139469-
202204121104070661(51310)(51309)-
assinado.pdf#P139469  

 

48. Indicação n.º 2441/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Brejetuba, 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=139470&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139470-
202204121106073476(51314)(51313)-
assinado.pdf#P139470  

 

49. Indicação n.º 2442/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
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=139471&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139471-
202204121107384572(51318)(51317)-
assinado.pdf#P139471  

 
50. Indicação n.º 2443/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Apiacá, para fomentar a 
normatização que impeça o acesso de crianças 
e adolescentes a locais que difundam o aborto, 
ideologia de gênero, linguagem neutra, 
erotização/sexualização infantil, violência 
contra a criança e ao adolescente, trabalho 
infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de 
arte, museus, feiras e eventos, show’s etc. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139433&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139433-
202204111654018492(51276)(51275)-
assinado.pdf#P139433  

 
51. Indicação n.º 2444/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Aracruz, para fomentar a 
normatização que impeça o acesso de crianças 
e adolescentes a locais que difundam o aborto, 
ideologia de gênero, linguagem neutra, 
erotização/sexualização infantil, violência 
contra a criança e ao adolescente, trabalho 
infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de 
arte, museus, feiras e eventos, show’s etc. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139434&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139434-
202204111657281778(51280)(51279)-
assinado.pdf#P139434  

 
52. Indicação n.º 2445/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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prefeito Municipal de Atílio Vivácqua, para 
fomentar a normatização que impeça o acesso 
de crianças e adolescentes a locais que 
difundam o aborto, ideologia de gênero, 
linguagem neutra, erotização/sexualização 
infantil, violência contra a criança e ao 
adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, 
cinemas, amostras de arte, museus, feiras e 
eventos, show’s etc. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139435&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139435-
202204111700131000(51284)(51283)-
assinado.pdf#P139435  

 
53. Indicação n.º 2446/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Baixo Guandu, para 
fomentar a normatização que impeça o acesso 
de crianças e adolescentes a locais que 
difundam o aborto, ideologia de gênero, 
linguagem neutra, erotização/sexualização 
infantil, violência contra a criança e ao 
adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, 
cinemas, amostras de arte, museus, feiras e 
eventos, show’s etc. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139437&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139437-
202204111710021951(51288)(51287)-
assinado.pdf#P139437  

 
54. Indicação n.º 2447/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
para fomentar a normatização que impeça o 
acesso de crianças e adolescentes a locais que 
difundam o aborto, ideologia de gênero, 
linguagem neutra, erotização/sexualização 
infantil, violência contra a criança e ao 
adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, 
cinemas, amostras de arte, museus, feiras e 
eventos, show’s etc. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139442&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139442-
202204111717208679(51294)(51293)-
assinado.pdf#P139442  

 
55. Indicação n.º 2448/2022, do 

deputado Luiz Durão ao governador do Estado, 
para pavimentação do trecho que liga Vila do 
Café, distrito de Alegre, passando por Novo 
Brasil até Conceição de Muqui, distrito de 
Mimoso do Sul/ES, numa extensão de 24 
quilômetros. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139516&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139516-
202204121514563030-assinado.pdf#P139516  

 
56. Indicação n.º 2449/2022, do 

deputado Sergio Majeski ao governador do 
Estado, para instalação de energia solar, bem 
como garantia de transporte escolar aos alunos 
da CEEMTI PAULO FREIRE, que residem no 
município de Anchieta, Piúma, Iconha, Alfredo 
Chaves e Guarapari. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139569&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139569-
202204121757380044-assinado.pdf#P139569  

 
57. Indicação n.º 2450/2022, do 

deputado Sergio Majeski ao governador do 
Estado, para conclusão das obras de reforma e 
ampliação, climatização de todas as salas de 
aulas, realização de melhorias na rede elétrica, 
instalação de energia solar e implantação de 
laboratórios de ciências e informática, na 
EEEFM JOÃO CRISÓSTOMO BELESA, localizada 
no município de Cariacica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139568&arquivo=Ar
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quivo/Documents/IND/139568-
202204121755451291-assinado.pdf#P139568  

 
58. Indicação n.º 2451/2022, do 

deputado Sergio Majeski ao governador do 
Estado, para Climatização de todas as salas de 
aula, aquisição de uma estação de 
Chromebooks, aquisição de 20 computadores 
para o laboratório de informática, realização 
de melhorias na rede de internet e que sejam 
tomadas as providências necessárias junto à 
concessionária para a ampliação da carga de 
energia que chega à EEEFM CORONEL GOMES 
DE OLIVEIRA, localizada no município de 
Anchieta. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139567&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139567-
202204121749383158-assinado.pdf#P139567  

 
59. Indicação n.º 2452/2022, do 

deputado Sergio Majeski ao governador do 
Estado, para Climatização de todas as salas de 
aula, conserto do elevador, aquisição de 40 
computadores para o laboratório de 
informática, realização de melhorias na rede de 
internet, aquisição de equipamentos para o 
laboratório de física e a disponibilização de 
uma equipe multidisciplinar, com psicólogos e 
demais profissionais, para atender a CEEFMTI 
JOAQUIM BEATO, localizada 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=139566&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139566-
202204121737150329-assinado.pdf#P139566  

 
60. Indicação n.º 2453/2022, do 

deputado Sergio Majeski ao governador do 
Estado, para Climatização de todas as salas de 
aula e adequação da rede elétrica da EEEFM 
ANA LOPES BALESTRERO, localizada no 
município de Cariacica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=139563&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/139563-
202204121726131720-assinado.pdf#P139563  

 
*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
 Em discussão. 
 Deputado Sergio Majeski? (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. (Pausa)  
 As deputadas e os deputados que as 
aprovam, permaneçam como estão; os 
contrários se manifestem. (Pausa) 
 Aprovadas todas as indicações das 
senhoras e dos senhores deputados. 
  
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Pela ordem, deputado Sergio Majeski! 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Na 
verdade, não é pela ordem, eu gostaria de pedir 
para justificar meus votos.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – V. Ex.ª tem três minutos para justificar.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Para 
cada indicação, porque, no caso, são cinco.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Aí o deputado Danilo Bahiense vai falar 
que precisa de mais, e o Doutor Hércules está 
aqui vigiando o Regimento Interno da Casa.  
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Quero me inscrever também, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Sergio Majeski; em seguida, o deputado 
Danilo.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Meus 
cumprimentos ao deputado Dary Pagung, que 
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dirige a sessão neste momento; aos deputados 
que estão presentes aqui, no plenário; aqueles 
que estão presentes no plenário virtual; aos 
funcionários da Casa; e aqueles que nos 
assistem pela TV Assembleia! 
 Hoje temos na pauta cinco indicações de 
nossa autoria. E a primeira é para o Centro de 
Educação de Ensino Médio de Tempo Integral 
Paulo Freire, no município de Anchieta. 

O Centro de Ensino Médio de Tempo 
Integral Paulo Freire, lá em Anchieta é uma 
escola bastante diferente da maior parte das 
escolas da rede estadual, porque, na verdade, 
foi construída pela Samarco, em parceria com o 
Sesi e com a Federação das Indústrias - Findes. 
Então, é um prédio bastante moderno, todas as 
salas são climatizadas, tem quatorze 
laboratórios, quadra de esporte. Então assim, 
tudo isso... Claro, e os laboratórios, todos, 
montados. Mas, lembrando, nada disso foi feito 
pelo Estado. Era uma escola que pertencia à 
Samarco, à Findes e ao Sesi, cedida ao Estado 
por comodato. Então, a escola é bastante 
completa, os laboratórios, os auditórios muito 
bons, salas espaçosas, as oficinas são com 
equipamentos de primeira geração. Lembrando, 
sempre, que nada disso foi e é feito pelo Estado. 
É um comodato de dez anos, e já se passaram 
cinco. Há uma grande preocupação: que quando 
terminar, a Samarco, a Findes e o Sesi queiram 
essa escola de volta.  

Mas qual é o problema que se verifica lá? 
Os cursos técnicos funcionam muito bem 
porque têm uma equipe de professores muito 
bons e, além disso, os laboratórios muito bem 
montados, oficina muito bem montada.  

A escola tem uma procura muito grande 
de alunos da região do próprio município de 
Anchieta, de Piúma, de Iconha, de Alfredo 
Chaves e de Guarapari. Qual é o problema? 
Esses meninos, esses alunos que são dos outros 
municípios não têm direito a transporte. Então 
eles enfrentam uma dificuldade grande para 
chegar à escola. Os próprios pais precisam 
bancar esse transporte. Então, estamos fazendo 
a indicação ao Governo do Estado para que 
viabilize o transporte, em parceria com esses 
municípios, em parceria para que eles cheguem 
a essa escola, que oferece um nível de ensino 

técnico de excelência, como falei e já expliquei 
os motivos. Então, é um benefício grande para 
todos esses municípios. Como falei, para o 
próprio município de Anchieta, mas também 
para Piúma, Iconha, Alfredo Chaves e Guarapari.  

Fizemos, também, indicação para a 
Escola Coronel Gomes de Oliveira, também 
situada no município de Anchieta, para 
climatização de todas as salas de aula, aquisição 
de Chromebooks, aquisição de vinte 
computadores para o laboratório de informática 
e melhoria na rede de internet.  

Ali nessa escola, notamos um problema 
que não é, na verdade, da escola. A gente até 
entrou em contato com a EDP, porque a escola 
climatizou uma parte do prédio, mas a outra 
não pode ser climatizada porque, segundo a 
diretora informou, os engenheiros da Sedu 
disseram que há um problema na rede da EDP 
ali. Entramos em contato, na semana passada, 
com a EDP, para que façam uma avaliação para 
ver se procede a questão de que há um 
problema na própria rede.  

Também para escolas do município de 
Cariacica, estamos indicando... são escolas que 
visitei pessoalmente, a escola Ana Lopes 
Balestrero, para a climatização de todas as salas 
de aula. Essa escola Ana Lopes Balestrero, fica 
em Flexal, bairro bastante vulnerável. A escola 
tem uma boa estrutura, porque foi reformada 
não faz tanto tempo, mas a climatização 
continua sendo um problema, como em todas 
as escolas também. 

Ainda para Cariacica, na Escola João 
Crisostomo Belesa... Nessa escola já tínhamos 
estado, em 2017, e voltamos agora. Começou 
uma obra de reforma e ampliação dessa escola 
no ano de 2012, quer dizer, há dez anos que 
obras começam e param, começam e param. Já 
foram gastos mais de cinco milhões naquilo. 
Agora, recentemente, parece-me que houve um 
edital do Governo para liberação de mais de 
cinco milhões para a conclusão, mas a obra até 
agora não foi retomada. E, aí, a quadra está 
inutilizada porque as salas provisórias que 
foram construídas ali não estão sendo mais 
usadas, mas continua ocupando a quadra, quer 
dizer, não dá para ocupar a quadra, há 
infiltrações em alguns pontos daquilo que já foi 
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construído, porque uma parte da reforma está 
pronta... Então, é urgente que o Governo do 
Estado retome as obras da Escola Crisostomo 
Belesa. 

E, pela paralização da obra, os diretores 
que hoje têm verba e que poderiam, por 
exemplo, melhorar a internet, melhorar a rede 
elétrica, eles não podem mexer: eles estão 
proibidos de mexer, em função dessa obra. 
Então, além de não concluir a obra, ainda 
atrapalha algumas melhorias que poderiam ser 
feitas pela própria gestão da escola.  

E, ainda, na Serra, para a Escola Joaquim 
Beato. Joaquim Beato é uma escola nova, 
também, é uma escola que foi inaugurada há 
uns seis, sete anos atrás. Ali a gente está 
pedindo climatização em todas as salas de aula, 
– que é o que toda escola pede –, o concerto do 
elevador e aquisição de quarenta computadores 
para o laboratório de informática, além de 
melhorias, também, na rede de internet.  

Tem uma coisa que todas as escolas têm 
falado, e a gente tem falado disso há muito 
tempo aqui, também: cresce, em todas as 
escolas, em todos os municípios... E essa é uma 
questão que também as prefeituras têm que 
avaliar, a criação de uma de uma equipe 
multidisciplinar. Em todas as escolas tem 
crescido o problema da depressão, de 
transtornos, enfim, que as escolas não 
conseguem dar conta. Além disso, também, o 
retorno depois da pandemia está sendo muito 
difícil para as escolas, porque, nesses dois anos, 
parece que parte dos alunos perdeu a questão 
da convivência: de como conviver numa escola, 
de respeitar os colegas, de manter certa 
disciplina, certa ordem nas escolas. O 
relacionamento interpessoal está muito difícil. E 
isso em todas as escolas.  

As escolas estão fazendo um esforço 
muito grande, professores, pedagogos, 
diretores, coordenadores, no sentido de 
trabalhar essas questões, para que esses alunos 
se adaptem novamente a essa vida comunitária 
nas escolas. E essa questão de uma equipe 
multidisciplinar, principalmente de psicólogos, 
para apoio às escolas, passou da hora: é algo 
que está cada vez mais grave, e professores, 

pedagogos, diretores, obviamente não dão 
conta disso.  

Muito obrigado, deputado Dary.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Majeski, faça um favor aqui.  
Com a palavra o deputado Danilo 

Bahiense.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PL) – Bom dia, presidente Dary Pagung. Bom 
dia, senhores deputados e deputadas, todos os 
que nos assistem pela TV Assembleia e 
servidores desta Casa.  

Presidente, eu quero agradecer aos 
nossos pares pela votação, à unanimidade, das 
nossas indicações. Hoje nós apresentamos, 
também, alguns projetos: cinco projetos.  

O Projeto de Lei Complementar n.º 
25/2022, que acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar 3.400, do funcionalismo público, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Policiais Civis do Estado do Espírito Santo.  

Outro projeto importante também foi o 
de n.º 168/2022, que cria o Programa de 
Saneamento Social, Esgoto Legal. Nós vamos 
falar, depois, na fase das Comunicações, a 
respeito desse projeto de lei, que é muito 
importante, porque nós temos, aqui no estado 
do Espírito Santo, quase trinta mil imóveis que 
ainda não estão ligados à rede de esgoto. 
Imóveis, esses, comerciais e também 
residenciais.  

Também o Projeto de Lei n.º 169/2022, 
que dispõe sobre as notificações pedidas pelo 
Departamento Estadual de Trânsito e pelos 
órgãos municipais de trânsito no âmbito do 
estado do Espírito Santo.  

Também outro projeto que 
apresentamos é o de n.º 170/2022, que 
acrescenta ao Anexo Único da Lei 11.212, de 29 
de outubro de 2020, instituindo o Dia Estadual 
do Médico Legista, categoria muito importante 
para toda a população do estado do Espírito 
Santo, e nem sempre valorizada. Só para se ter 
uma ideia, o médico legisla do estado do 
Espírito Santo, hoje, recebe um salário bruto de 
cinco mil e setecentos reais, enquanto esse 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

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



108 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 20 de abril de 2022 

mesmo profissional, em Roraima, recebe vinte e 
dois mil e setecentos reais.  

Projeto, também, muito importante, é o 
de n.º 171/2022, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade, no âmbito do estado do 
Espírito Santo, de se afixar nas embalagens de 
brinquedos o selo mundial das pessoas 
portadoras de transtorno do espectro autista e 
dá outras providências. 

Com relação às nossas indicações, 
dezesseis, presidente, são para criação do 
núcleo de atendimento de denúncias de 
violação aos direitos e garantias das crianças e 
dos adolescentes. Hoje, inclusive, já recebi, 
agora pela manhã, uma denúncia, no meu 
telefone, de violência contra uma criança de 
quatro anos aqui na Região Sul do estado. 
Então, esses núcleos têm que ser criados para 
facilitar o trabalho.  

Nessa denúncia que nós recebemos, o 
Conselho Tutelar foi informado, não conseguiu 
localizar o padrasto da criança, e o padrasto 
ainda foi à escola depois para ameaçar os 
profissionais daquela escola, achando ele que 
foi a escola que o denunciou. Então, nós 
precisamos dessa atenção especial para nossas 
crianças e adolescentes.  

E, por último, cinco para fomentar a 
normatização que impeça o acesso de crianças e 
adolescente a locais que difundam o aborto, a 
ideologia de gênero, a linguagem neutra, 
erotização, sexualização infantil, violência 
contra a criança e o adolescente, trabalho 
infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de 
arte, museus, feiras e eventos.  

Muito obrigado, presidente! 
Retorno a palavra a V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Danilo Bahiense!  
Passamos à fase da Ordem do Dia. 
1. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 905/2019, do 
deputado Vandinho Leite, que determina a 
responsabilidade administrativa e o dever de 
indenizar das empresas de transporte público 
coletivo que forem vitimados por crimes contra 
o patrimônio no âmbito do estado do Espírito 
Santo. Publicado no Ales Digital do dia 

24/10/2019. Parecer oral da Comissão de Justiça 
pela constitucionalidade. Na Comissão de 
Mobilidade Urbana o relator, deputado Marcelo 
Santos, se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na 19.ª sessão ordinária 
híbrida, virtual e presencial, do dia 28/03/2022. 
Prazo até o dia 04/04/2022. E solicitou 
diligências à Ceturb para que a mesma possa 
informar o impacto disso no subsídio que o 
Governo do Estado oferece.  

Então convoco a Comissão de 
Mobilidade Urbana.  

Deputado Marcelo Santos, presente.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Bom dia, 
deputado Dary Pagung. Bom dia, colegas 
deputados em plenário físico e virtual. Bom dia 
também aos meus colegas deputados membros 
da comissão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Marcelo Santos!  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) –Pois não! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – O deputado Freitas está pedindo para 
fazer em conjunto na Comissão de Finanças. 
(Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Eu queria 
pedir para fazer sozinho, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Ok! 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – O deputado 
Freitas podia relatar na Comissão de Finanças 
em separado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – A palavra está com V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Ok! 
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Como disse V. Ex.ª, trata-se de uma 
matéria de autoria do deputado Vandinho Leite, 
que determina a responsabilidade 
administrativa e o dever de indenizar das 
empresas de transporte coletivo que forem 
vitimadas por crime contra o patrimônio 
público.  

Esta é uma matéria, senhor presidente, 
que, no primeiro momento da leitura, parece 
ser de defesa do direito do consumidor, mas 
não é. E ela, naturalmente, invade a 
competência do Executivo de legislar sobre 
matéria desta monta.  

Então, o meu parecer, senhor 
presidente, eu até tinha pedido um tempo, mas 
o autor gostaria que eu fizesse o relato hoje, 
então, com este tempo, o meu parecer é pela 
inconstitucionalidade da matéria, tendo em 
vista por infringir a Constituição Estadual e 
Federal, até porque não é de competência deste 
Poder Legislativo legislar na matéria proposta, 
assinada pelo deputado Vandinho Leite. 

É o que relato.  
Neste momento passo a colher os votos.  
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Pela 

ordem! Eu gostaria de discutir, senhor 
presidente! V. Ex.ª relatou e nem colocou em 
discussão.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – A palavra é 
de V. Ex.ª, para discutir.  

 

 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – V. 
Ex.ª está presidindo a Comissão de...  

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – De 
Infraestrutura.  

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – De 
Infraestrutura. Já foi votado na Comissão de 
Justiça. Peço ao presidente da sessão neste 
momento: foi votado nas Comissões de Justiça e 
de Finanças?  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Isso! Eu 
estou votando contrário, o parecer, o projeto...  

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Na 
Comissão de Mobilidade Urbana ou comissões 
reunidas? Quem está presidindo, deputado 
Dary?  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Não. Na 
Comissão de Infraestrutura. A Comissão de 
Finanças vai ser logo após a de Infraestrutura.  

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Então 
foi votado na de Justiça. Ok! 

Eu gostaria neste momento, é claro que 
depois vou pedir prioridade por outra comissão, 
de um debate. O que, na verdade, essa lei se 
propõe é algo que os tribunais e as instâncias 
judiciais, tanto em primeira instância até as 
instâncias superiores que nós temos da Justiça, 
no país, já dão ganho de causa para os 
consumidores, nesse caso específico, que é a 
população que usa transporte público coletivo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Os usuários. 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Os 
usuários.  

Então, a primeira questão é – todos que 
me ouvem neste momento, os deputados, o 
público que nos assiste através da TV 
Assembleia –: inclusive, várias pessoas já nos 
procuraram aqui, porque eu já divulgo isso nas 
minhas redes há um bom tempo, inclusive, na 
Comissão de Defesa do Consumidor aqui da 
Casa nós já orientamos ações judiciais, também 
a Defensoria Pública Estadual, com ações, e 
sempre, na totalidade das vezes, os 
consumidores ou os usuários do transporte 
coletivo têm vitórias nesse caso.  

O que essa matéria tem como objetivo 
principal é, na verdade, deixar ainda mais claro 
e dar ainda mais luz através de uma lei estadual 
que, no meu entender, é uma lei que, sim, é 
constitucional, porque a Constituição é clara no 
que se diz respeito às relações de consumo. E 
usuário de transporte coletivo e empresas é 
uma relação de consumo, ou seja, é uma 
questão constitucional, o art. 5.º da Constituição 
deixa claro... Art. 24. º da Constituição, perdão, 
deixa clara essa questão.  
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Então, no meu entender, na 
constitucionalidade, ela é uma matéria 
constitucional e, no mérito, no meu entender, 
também, visto que as próprias... Além das 
instâncias judiciais, é meio que óbvio que em 
qualquer local em que o cidadão esteja, 
inclusive no transporte coletivo, as empresas 
que prestam esse serviço sejam 
responsabilizadas. Mesmo em transporte 
coletivo ou qualquer outro serviço oferecido à 
população, quem dispõe desse serviço de 
transporte coletivo ou qualquer outro é, sim, 
responsável por tudo que aconteça ali, inclusive 
crimes contra o patrimônio, e aí estou falando 
de furtos e roubos, principalmente, que gostaria 
de deixar bem claro. E, no momento certo, eu 
vou pedir para que seja votado através de outra 
comissão.  

Mas esse é o meu relato aos demais 
pares da Comissão de Mobilidade Urbana, visto 
a importância dessa matéria e a quantidade de 
crimes contra o patrimônio, que são...  

O Governo do Estado já oferece 
vantagens, através desses contratos, muito 
grandes para essas empresas, e nada mais justo 
do que elas cumprirem com as suas obrigações 
e ajudarem também para que diminua a 
violência, é verdade, e serem responsabilizadas 
por isso. Esse é um ponto.  

Vou repetir novamente: as instâncias 
judiciais, em todas as esferas, desde a primeira 
instância até as instâncias superiores da Justiça 
da nossa nação, deixam claro esse dever, e 
todas as decisões são favoráveis aos usuários.  

Senhor presidente, devolvo a palavra a 
V. Ex.ª.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) - Obrigado, 
deputado Vandinho.  

Terminada a discussão, só pra fazer um 
registro, como relator, que, no mérito, eu 
concordo com V. Ex.ª. Entendo que, no mérito, 
ela é muito importante, mas, na questão legal, 
eu entendo que a gente está invadindo 
competência. Mas V. Ex.ª vai ter o espaço para 
debater isso em outra comissão e até no próprio 
plenário, até porque esse é o papel nosso, cada 
um apresentar, debater, o que foi feito aqui 
agora. 

Parabenizo V. Ex.ª pela proposta. 
Entendo que, no mérito, ela é muito bacana, 
mas, na questão legal, no meu entendimento, 
ela invade competências. 

Terminada a discussão, coloco a matéria 
em votação.  

Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 

Acompanho o relatório de V. Ex.ª, deputado 
Marcelo Santos. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Obrigado.  
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Bom, por serem três membros na 

comissão, aprovado na Comissão de Mobilidade 
Urbana contrário ao projeto. No mérito, tanto 
eu quanto o deputado Alexandre Xambinho 
somos favoráveis à matéria, mas entendemos 
que ela invade a competência do Executivo, até 
porque não se trata de uma prestação de 
consumo, é uma concessão.  

Devolvo ao nosso Dary Pagung, que 
neste momento preside a sessão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Marcelo Santos.  
Então, na Comissão de Mobilidade foi...  
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Deputado Dary, eu gostaria de pedir um 
esclarecimento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 

PSB) – Deputado Vandinho Leite com a palavra.  
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – A 
matéria foi votada na Comissão de Justiça pela 
sua constitucionalidade, certo? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 

PSB) – Certo. E, na Comissão de Mobilidade 
Urbana, foi pela rejeição. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Foi 

pela rejeição. Falta a Comissão de Finanças, não 
é? 
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O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 
PSB) – Não, Segurança e Finanças.  

Convoco, neste momento, a Comissão de 
Segurança. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Espera aí, porque eu não terminei. Na Comissão 
de Mobilidade Urbana, até para que se continue 
aí o debate, na Comissão de Mobilidade Urbana, 
senhor presidente, no meu entender, é lá que 
deveria ser discutido o mérito. Então, foi 
aprovado, teoricamente, com o discurso da 
inconstitucionalidade, mas isso deveria ter sido 
feito na Comissão de Justiça. Na Comissão de 
Mobilidade, foi pela rejeição do mérito. É assim 
que eu entendo desde quando entrei aqui a esta 
Casa, mas devolvo a palavra a V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 

PSB) – Obrigado, deputado Vandinho. 
É porque o deputado Marcelo Santos, 

como membro da Comissão de Justiça, expirou 
como membro da Comissão de Justiça e deu 
parecer na Comissão de Mobilidade. 

Convoco a Comissão de Segurança, 
deputado Luiz Durão, se podemos fazer em 
conjunto com a Finanças. (Pausa)  

Na ausência do deputado Luiz Durão, 
deputado Alexandre Quintino. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PDT) – Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 

PSB) – V. Ex.ª concorda de fazer em conjunto 
com a Comissão de Finanças? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PDT) – Concordo, concordo plenamente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 

PSB) – Então, eu passo a presidência para o 
deputado Freitas relatar a matéria nas 
comissões reunidas, Comissão de Segurança e 
Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS - PSB) – Senhor presidente, há quorum 
nas comissões reunidas. Eu avoco o projeto para 

relatar, o Projeto de Lei n.º 905/2019, de 
autoria do deputado Vandinho Leite.  

Observo que tem uma solicitação de 
diligência feita através da Comissão de 
Mobilidade, essa diligência feita junto à Ceturb, 
para que a mesma possa informar o impacto 
disso no subsídio que o Governo do Estado 
oferece. Em função disso, a Comissão de 
Finanças precisa de prazo para poder analisar e 
dar parecer à matéria. É nesse sentido que eu 
peço prazo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 

PSB) – Obrigado, deputado Freitas. É 
regimental. 

Item 2. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
15/2022, do deputado Sergio Majeski, que 
altera a Lei Complementar n.º 971, de 14 de 
julho de 2021, que regulamenta o § 10 do art. 
229 da Constituição Estadual, para tornar 
obrigatória a possibilidade de realização das 
reservas das passagens por telefone e pela 
internet. Publicado no Ales Digital do dia 
14/03/2022. Parecer oral da Comissão de Justiça 
pela constitucionalidade, com a emenda de 
autoria do deputado Gandini; e pareceres orais, 
em conjunto, das Comissões de Mobilidade 
Urbana e de Ciência e Tecnologia pela 
aprovação, com o acolhimento da emenda da 
Comissão de Justiça. Na Comissão de Finanças, o 
relator, deputado Freitas, se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na 
vigésima terceira sessão ordinária híbrida, 
virtual e presencial, do dia 05/04/2022. Prazo 
até o dia 12/04/2022.  

Convoco a Comissão de Finanças e dou a 
palavra pela ordem ao deputado Sergio Majeski. 
(Pausa)  

Eu entendi, porque V. Ex.ª estava aí ao 
microfone. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – Olha, 

isso que é a competência de um presidente, ele 
entendeu por telepatia que eu ia pedir pela 
ordem.  

Muito obrigado, deputado Dary. V. Ex.ª é 
a competência em forma de gente como 
presidente da sessão hoje. 
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O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 
PSB) – Obrigado, deputado Sergio. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – 

Presidente, conforme eu tinha conversado com 
V. Ex.ª, V. Ex.ª disse que a Casa Civil pretende 
sugerir uma modificação no projeto, então, eu 
vou pedir baixada de pauta, para que o projeto 
seja votado na segunda-feira. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 

PSB) - É regimental. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – Muito 

obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 

PSB) – Eu quero agradecer por sua 
compreensão, deputado Sergio Majeski. 

 
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Deputado 

Dary, eu faço aqui uma solicitação de pela 
ordem. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 

PSB) – Pela ordem, deputado Bruno. 
 
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) – Sim. Eu 

gostaria de solicitar à Mesa – a Comissão de 
Cidadania precisa ser ouvida nessa matéria – 
que pudesse incluir a Comissão de Cidadania. 
Sem nenhum problema fazer em conjunto, mas 
que a Comissão de Cidadania fosse ouvida. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Bruno, eu vou consultar a 
assessoria e a Mesa vai avaliar.  
 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Ok! 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 
presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Pela ordem o deputado Freitas.  
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 
presidente, eu quero lhe parabenizar pela 
vocação, pelos dons, e observar que isso é 

muito pessoal, isso é graça do Espírito Santo que 
lhe concede esses dons. Eu te parabenizo por 
eles. É óbvio que eu não tenho os mesmos dons 
de V. Ex.ª, acredito que o deputado Majeski 
também não os tenha, porque caso tivesse, 
tivesse o dom de identificar por telepatia, ele 
teria feito um estudo por telepatia do que eu 
estava pensando e que eu iria dar um belo de 
um relato no projeto dele.  
 Um abraço, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Freitas! 
 Passamos para o item n.º 3. 
 3- Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
06/2022, do deputado Sergio Majeski, que 
altera a Lei Complementar n.º 971, de 14 de 
julho de 2021, que regulamenta o § 10 do art. 
229 da Constituição Estadual, para tornar 
obrigatória a fixação de cartazes ou placas nos 
terminais, postos de venda e no interior dos 
veículos, informando sobre os benefícios 
garantidos pela lei complementar. Publicado no 
Ales Digital do dia 18/02/2022. 

Parecer oral da Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade, com a emenda sugerida 
pela Procuradoria. Nas Comissões em conjunto 
de Defesa do Consumidor, de Mobilidade 
Urbana e de Finanças, o relator, deputado 
Marcelo Santos, se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na vigésima 
terceira sessão ordinária híbrida, virtual e 
presencial, do dia 05/04/2022. Prazo até o dia 
12/04/2022. Existe emenda sugerida pela 
Procuradoria no parecer técnico.  

Então, convoco as comissões em 
conjunto, Defesa do Consumidor, de Mobilidade 
Urbana e de Finanças, relator deputado Marcelo 
Santos.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Muito 
obrigado, presidente! 

Dentro do prazo relato a matéria de 
autoria do ilustre parlamentar Sergio Majeski, 
dizendo que meramente pedi prazo para fazer 
uma avaliação melhor da proposta que ora 
relato. Relato pela sua aprovação acolhendo as 
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emendas sugeridas pela douta Procuradoria. 
Neste momento, peço o apoio de V. Ex.ª para 
que ao apresentar o meu relatório pela 
aprovação, acolhendo as emendas, V. Ex.ª me 
auxilie nas demais comissões.  

Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Deputado Marcelo.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Pois não, 
querido! 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – É que 
eu não tenho conhecimento de qual emenda foi 
feita.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Ela não está 
comigo aqui.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – O 
senhor pode aguardar um minutinho? 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Claro! Como 
na música de Renato Russo, temos todo tempo 
do mundo.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – O 
senhor está muito inspirado hoje, deputado 
Marcelo.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Muito, 
muito, muito! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – O que não faz uma quarta-feira véspera 
da Semana Santa.  
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 
Depois da revista que ele recebeu minha. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – 
Aproveitando que o deputado Majeski está 
analisando a questão das emendas 

apresentadas pela Procuradoria, quero 
cumprimentar o deputado Xambinho que foi 
alvo de uma revista famosa internacional 
divulgando uma foto dele num TBT que o 
mesmo fez. Parabéns, deputado Xambinho! V. 
Ex.ª, hoje, é uma personalidade internacional.  
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 
Obrigado, nobre deputado! 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – 
Cumprimentar os meus colegas deputados, 
como estou na condição de relator aqui das 
comissões reunidas. Todos os deputados que 
compõem este Parlamento, cada um seu campo 
de atuação, cada um participando das 
comissões temáticas permanentes, temporárias, 
exercendo o papel de legisladores ativos.  

Esta Casa tem contribuído muito com o 
desenvolvimento do Espírito Santo e eu tenho 
certeza de que esse é o papel fundamental do 
legislador. Muitas vezes, nós somos alvos de 
crítica, e as pessoas não conhecem, realmente, 
o papel do Poder Legislativo. Inclusive nós 
somos confundidos, às vezes, com a atuação do 
Executivo, o que não é. O papel nosso é 
fiscalizar, legislar... 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Deputado Marcelo! 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Só um 
minuto, por favor, que já vou dar oportunidade 
a V. Ex.ª. 
 Quero cumprimentar os colegas 
deputados diante desse papel que protagoniza 
cada um na sua região, no seu campo de 
atuação. 
 Neste momento, ouço o autor da 
matéria, deputado Sergio Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Marcelo, desculpe. Eu já tinha conhecimento, 
sim, da emenda da Procuradoria que estabelece 
o prazo para fazer essa modificação. Já tinha 
conhecimento, sim. Desculpa o transtorno aí. 
 Muito obrigado!  
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Obrigado, deputado Freitas, por ter me 
alertado! Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – V. Ex.ª está 
desculpado.  
 Neste momento, coloco a matéria 
novamente em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado internacional, 
Alexandre Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 
Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Obrigado! 
Isso na Comissão de Mobilidade Urbana, 
aprovado. 
 Na Comissão de Finanças, como vota o 
deputado e presidente da comissão, Freitas? 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Voto com o 
eminente relator da matéria, deputado Marcelo 
Santos. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Obrigado! 
 Dary, me auxilia, por favor. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Marcos Madureira? 

 

 O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 
Voto com o relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
(Pausa) 
 Deputado Dr. Emílio Mameri? 

 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Acompanha o relator. 
 Deputado Adilson Espindula? 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – 
Com o relator. 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Rafael Favatto?  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Alexandre Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 
Acompanho o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – E V. Ex.ª, deputado Marcelo Santos? 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Ok. 
Acompanhando o relator. 
 Finalizamos assim? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Sim. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Então, 
finalizando nas comissões reunidas... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Marcelo, ainda tem a 
Comissão de Defesa do Consumidor: deputado 
Vandinho Leite, deputado Danilo Bahiense e 
deputado Von. 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Ok. 
  Deputado Vandinho, como vota? 

 

 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Acompanho o relatório. 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Ok. 
  Deputado Danilo Bahiense? 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Danilo Bahiense vota SIM, com 
o relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – E o 
próximo? 
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 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Carlos Von. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Deputado 
Carlos Von? 
 
 O SR. CARLOS VON – (PDC) – Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Então, 
presidente, com todos os membros das 
comissões reunidas se manifestando, e se 
manifestando favorável à matéria, este relator 
devolve a V. Ex.ª a matéria aprovada nas 
comissões reunidas e parabenizo o autor pela 
brilhante iniciativa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Marcelo Santos. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, 
encerrada a discussão. 
 Informo que a votação é nominal, por se 
tratar de projeto de lei complementar. 
 Os senhores e as senhoras deputadas 
que votarem SIM aprovam a matéria; os que 
votaram NÃO rejeitam a matéria.  
 Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 

 

 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – 
Voto SIM, senhor presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputado Alexandre Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 
Voto SIM, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputado Bruno Lamas? 
 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto SIM 
e entendo que essa matéria também deveria 
passar pela Comissão de Cidadania. Meu voto é 
SIM. 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputado Capitão Assumção? 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Voto 
SIM, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputado Carlos Von? 
 
 O SR. CARLOS VON – (PDC) – Voto SIM, 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PDT) – Voto SIM, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputado Delegado Danilo Bahiense? 
(Pausa) 
 Vota SIM. 
 Deputado Doutor Hércules? (Pausa) 
 Vota SIM. 
 Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto SIM, senhor presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto SIM, deputado Dary Pagung. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputado Freitas? (Pausa) 
 Vota SIM. 
 Deputado Engenheiro José Esmeraldo, 
como vota? (Pausa) 
 Deputado Gandini? 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 
SIM, senhor presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
 Deputada Iriny Lopes? 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Voto SIM, 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
 Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
 Vota SIM. 
 Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
 Deputado Marcelo Santos?  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Marcelo Santos vota SIM, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado. 
 Deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Voto 
SIM, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputado Marcos Madureira? 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – Eu 
voto SIM, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputado Pr. Marcos Mansur? 
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
SIM, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputada Raquel Lessa? 
 
 A SR.ª RAQUEL LESSA – (PP) – SIM, 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 

 Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa)  
 Deputado Sergio Majeski, autor da 
matéria? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Voto 
SIM, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputado Theodorico Ferraço? 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 
Ok, aprovo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM, o deputado Theodorico 
Ferraço. 
 Deputado Torino? 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Senhor presidente, excelente quarta-feira para 
o senhor, para V. Ex.ª, para todos os deputados 
que se encontram na Assembleia Legislativa e 
também aos que estão de forma virtual, e, claro, 
aos nossos gloriosos telespectadores e 
internautas. 
 Excelente matéria do deputado Sergio 
Majeski. Parabéns, Sergio Majeski!  

Com certo atraso, mas eu voto SIM. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 
 Deputado Vandinho Leite? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Voto 
SIM. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vinte e três votos SIM, uma abstenção.  

Fica aprovado o Projeto de Lei 
Complementar n.º 06/2022. 
 Como houve emenda sugerida pela 
Procuradoria, devolvo à Comissão de Justiça 
para oferecer parecer oral à redação final. 
 Deputado Gandini com a palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Eu vou avocar a 
matéria para relatar, a redação final no caso, dar 
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pela aprovação da mesma e colocá-la em 
discussão. (Pausa)  
 Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos na comissão. 
 Deputado Vandinho Leite, como vota? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 
o relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? (Pausa)  
 Deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – 
Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcelo 
Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho V. Ex.ª. 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – E deputado Dr. 
Rafael Favatto? 

 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o relatório também. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 

Aprovada a redação final na Comissão de 
Justiça, senhor presidente. 

Devolvo à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Em votação a redação final. 
 Os deputados e as deputadas que 
aprovam permaneçam como estão, os 
contrários se manifestam. (Pausa)  
 Aprovada. 

 À Secretaria para extração dos 
autógrafos. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Pela 
ordem, deputado Dary! 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Sergio Majeski. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Só 
para agradecer, primeiro, ao relatório do 
deputado Marcelo Santos. Muito obrigado. E 
agradecer aos colegas pelo apoiamento total ao 
nosso projeto. Muito obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Passamos ao próximo item. 
 Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 96/2022, do deputado 
Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
as empresas prestadoras dos serviços de 
transporte por aplicativos exibirem aos 
motoristas parceiros informações acerca do 
local, endereço do destino e distância a ser 
percorrida. Publicado no Ales Digital do dia 
03/03/2022. 
 Então, convoco a Comissão de Justiça 
para oferecer parecer oral à matéria. 

Como o deputado Gandini é o autor do 
projeto de lei, então, peço ao deputado 
Vandinho Leite para assumir a Comissão de 
Justiça. 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
é reunião somente da Comissão de Justiça ou 
reunidas? Só para eu entender. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Podemos consultar aqui também os 
membros.  

V. Ex.ª é o presidente da Comissão de 
Defesa do Consumidor. 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Consumidor pode 
ser conjunta. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Pode ser conjunta. 
 Deputado Freitas, pode ser em 
conjunto? (Pausa)  
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 O item 04. (Pausa)  
 Pode ser.  

Então, V. Ex.ª está com a palavra para 
relatar as matérias nas comissões em conjunto. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
bom dia novamente a todos, é o Projeto de Lei 
n.º 96/2022, de autoria do presidente da 
Comissão de Justiça, deputado Fabrício Gandini.  

Conheço bastante essa matéria por 
presidir a Frente Parlamentar dos Motoristas de 
Aplicativo, mas, antes de entrar nela, um outro 
projeto, que é o item 2, de autoria do deputado 
Sergio Majeski, que, no meu entender, também 
é um projeto importante, com o objetivo de 
atender melhor os passageiros, como da mesma 
forma que o projeto do Gandini. Claro que o do 
Gandini também, além de atender melhor os 
passageiros, tem uma preocupação com os 
motoristas. Mas eu, inclusive, falei com a Casa 
Civil - é claro que o nosso trabalho aqui é com 
independência - que não estava fazendo muito 
sentido no item 2 essa matéria não ser 
aprovada. E eu acredito, inclusive eu ia 
acompanhar o deputado Sergio Majeski, 
independente do que pensaria o Governo, neste 
caso, mas acredito que o entendimento foi o 
melhor caminho, porque é uma matéria 
extremamente importante. Ainda mais hoje em 
dia, com aplicativos, com era digital, tudo tem 
que se voltar para a internet, realmente.  
 Então, voltando aqui para o deputado 
Gandini, o Projeto de Lei n.º 96/2022, ele dispõe 
sobre a obrigatoriedade de as empresas 
prestadoras de serviço de transporte por 
aplicativos a exibirem aos motoristas parceiros 
informações acerca do local, endereço, destino 
e distância a serem percorridos.  

Na frente parlamentar, aqui na Casa, 
tiveram todas as operadoras Uber, 99 e outras, 
um debate amplo sobre esses pontos. 
Melhorou-se um pouco essa questão da 
assertividade em relação aos locais. Tem 
projetos, inclusive no Sul do país, da 99 POP, 
inclusive de reconhecimento facial, ou seja, é 
um conjunto de melhorias. É claro que aqui tem 
um ponto específico que é essa questão do 
local, mas é um conjunto de iniciativas que está 
sendo debatido no Brasil todo.  

A violência contra os motoristas de 
aplicativo cresceu bastante, a insegurança 
também, dos passageiros, até porque tem gente 
que frauda o aplicativo, tanto para ser motorista 
quanto para ser um passageiro, que, às vezes, é 
um criminoso. E, nesse caso do projeto em si, do 
deputado Gandini, ele cuida de um desses 
pontos que é de extrema importância.  

No estado tem uma Associação Estadual 
de Motorista de Aplicativos, que é presidida 
pelo Luiz Muller, que faz um debate amplo aqui 
nesta Casa, inclusive também com o deputado 
Gandini, e que eu gostaria de dizer que, no meu 
entender, - indo para a fundamentação jurídica 
da Comissão de Justiça, utilizando novamente o 
art. 24 da Constituição: Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar, 
concorrentemente, sobre - e aí o inciso V, que 
também sempre me atenho a ele - produção e 
consumo.  

As empresas desses aplicativos precisam 
melhorar esse serviço que é oferecido no Brasil 
para melhorar a segurança e a qualidade de 
serviço, tanto para os usuários quanto para os 
motoristas de aplicativo. E acredito eu que essa 
tecnologia, sendo aperfeiçoada, não vai ter 
também tantos problemas como a gente vê 
hoje: os motoristas recusando porque não 
sabem exatamente aonde estão indo. Se eles 
tivessem certeza que quem está fazendo a 
chamada é uma pessoa de bem, eles iriam, 
independente do bairro, que eles afirmam junto a 
gente.  

O problema é que, inclusive no dia da 
última plenária que nós tivemos aqui na Casa, teve 
gente que, na hora, conseguiu criar um usuário, 
por exemplo, chamado Marcola ou qualquer 
criminoso, gente que já morreu, e por aí vai 
embora, e consegue realmente criar perfis fakes.  

Mas, voltando aqui, o objetivo desta 
matéria, que resolve um dos problemas, é com 
relação a ter mais transparência sobre as 
informações dos locais de destino e também a 
distância a ser percorrida. É claro que, além do 
destino, aqui tem outro ponto interessante, 
quando se fala em distância, também se fala da 
previsão de quanto será essa corrida.  

Então, no meu entender, essa matéria é 
extremamente importante. Vou relatar pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
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legislativa, ou seja, vou opinar aos demais pares, e 
também pela aprovação do mérito, visto que é 
uma matéria que vai passar pela Comissão de 
Defesa do Consumidor e também na Comissão de 
Finanças.  

Em discussão o meu relatório. (Pausa)  
 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 
Gostaria de discutir, presidente, rapidamente. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Gandini. 

 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Eu fui 
demandado, senhor presidente, sei que V. Ex.ª 
presta um trabalho importante no diálogo com os 
motoristas de aplicativo, com a associação, 
especificamente sobre esse ponto, por quê? Boa 
parte das empresas já cumpre essa exigência de 
indicar o destino das corridas. Mas existe um caso 
específico no aeroporto. Essas empresas não 
estão prestando esse serviço. É específico do 
aeroporto. E a gente não entende por que, se 
todos os outros locais o motorista tem o direito de 
saber para onde ele vai, o destino, a distância 
percorrida, e no aeroporto, especificamente, eles 
não prestam essa informação. Inclusive, semana 

passada, foi anunciado que isso seria feito, mas 
não entrou em vigor, infelizmente.  

Então, essa lei é para isso. Porque é 
segurança, como V. Ex.ª mesmo colocou, isso é 
segurança para o motorista saber para onde é o 
destino dele, e até questão de opção, também, se 
ele quer trabalhar naquela rota, naquele destino. 
Muitas das vezes a pessoa quer saber se ele vai 
para a direção da sua casa ou não. Às vezes ele 
está vindo à Vitória e depois quer ter o destino 
final na sua casa. E quando ele vai para o 
aeroporto ele não tem essa condição. E não tem 
uma explicação para isso. Porque se todos os 
outros locais são indicados os destinos, por que 
quando a pessoa tem que ir ao aeroporto, não é 
indicado o destino? 
 Então, essa lei é para a gente uniformizar o 
tratamento com todos os aplicativos e dar 

segurança aos motoristas de aplicativo do estado 
do Espírito Santo. 
 Exatamente isso, senhor presidente. 
Obrigado! 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – É importante, 

Gandini. Inclusive esse avanço que teve dos 
locais, foi após as audiências que aconteceram 
na Assembleia, com a participação de vários 
parlamentares. Mas ainda existem alguns 
pontos cegos.  
 E quando eu falo que a solução tem que 
ser como um todo, por que eu falo isso? Porque 
também não pode algumas regiões mais 
vulneráveis ou regiões mais pobres não serem 
atendidas. É por isso que ao mesmo tempo em 
que os motoristas de aplicativo cobram 
exatamente os locais que vão ter que ir, tem 
locais que ainda estão muito ruins. Eles colocam 
uma região muito grande. Colocam região de 
Carapina, mas vai até... Vai ali da Avenida das 
Paneleiras, agora, até Laranjeiras Velha – estou 
dando um exemplo aqui –, dependendo do 
aplicativo. É claro que tem aplicativo que está 
melhor que os outros. 
 Mas, além disso, é necessário, por isso 
que é bom a gente pensar como um todo, essa 
lei é importante para resolver uma parte, mas é 
importante, para não ter questionamento, a 
gente pensando como um todo, que também 
não pode as empresas deixar entrar perfis fakes. 
Por isso que tem essa grande preocupação dos 
motoristas de aplicativo sobre os locais.  
 O reconhecimento facial começou em 
Porto Alegre. A 99, por exemplo, fez o 
compromisso de, agora, começar em Vitória, no 
segundo semestre deste ano. Ou seja, está 
quase chegando, para a gente cobrar essa conta 
desse compromisso que foi feito. 
 Mas parabenizo muito o deputado 
Gandini por essa iniciativa porque, realmente, 
por força de lei, a gente consegue forçar ainda 
mais a melhoria na qualidade desses serviços, 
que cresceram muito, é algo que gera renda 
para muita gente que ficou sem opção de 
trabalho, mas que precisa ser com segurança, 
com transparência nas relações de consumo 
entre os motoristas e os usuários. 
 Ainda em discussão. (Pausa) 
 Não havendo mais quem queira discutir, 
em votação na Comissão de Justiça. 
 Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? (Pausa) 
 Deputada Janete de Sá, como vota? 
(Pausa) 
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 Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Deputado Vandinho? 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Oi! 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Meu voto é com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, Dr. 
Emílio. 
 Deputado Marcos Garcia, como vota? 
(Pausa) 
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
 Deputado Dr. Rafael?  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator, deputado 
Vandinho. E nas demais comissões, também, 
que participo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ok. 
 Deputado Gandini é o autor, vota 
favorável. 
 Deputado Dary Pagung está presidindo? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Estou presidindo, deputado Vandinho. 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Freitas? 

 

 O SR. FREITAS – (PSB) – Voto com o 
relator, deputado Vandinho. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado 
Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Deputado Pr. Marcos Mansur? (Pausa)  
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Voto com o relatório. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, 
deputado Mansur. 

Aprovado por unanimidade na Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Freitas?  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Com relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Marcelo 
Santos? (Pausa) 

Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Com o relator. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Adilson 
Espindula?  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – 

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – O deputado Dr. 
Rafael já adiantou o voto. Não sei se pode isso 
no Regimento, mas, deputado Dr. Rafael?  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Se não puder, eu voto 
novamente, deputado Vandinho. Voto sempre 
acompanhando V. Ex.ª, sem problema. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado. V. Ex.ª é 
muito gentil. 

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Bruno Lamas?  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto com 

o relator. 
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Marcos 
Mansur?  

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Com o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, Mansur 
e Bruno. 

Aprovado por unanimidade também na 
Comissão de Finanças. 

Comissão de Defesa do Consumidor. 
Deputado Delegado Danilo Bahiense? 

(Pausa) 
Deputado Carlos Von?  
 
O SR. CARLOS VON – (PDC) – Com 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, Von. 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PL) – O Danilo Bahiense com o relator, 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado. 
Então, aprovado por unanimidade, 

também na Comissão de Defesa do Consumidor. 
Senhor presidente, devolvo a V. Ex.ª. 
Matéria aprovada na reunião conjunta 

das Comissões de Justiça, de Finanças e de 
Defesa do Consumidor, sempre por 
unanimidade em todas as comissões. 

Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Vandinho Leite. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Os deputados que o aprovam 

permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – Eu 
gostaria de justificar o voto, presidente. 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deixa eu só terminar aqui de... 

Aprovado o projeto. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 
Com a palavra o deputado Luciano 

Machado para justificar o voto. 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

Justificar, dizendo que é um projeto importante. 
Toda medida de segurança que tomarmos, em 
qualquer situação, é importante para o 
profissional que empreende nessa área e 
também para o público, que precisa de um 
serviço de qualidade e seguro. Então, parabéns 
a iniciativa da Assembleia, que aprovou esse 
projeto importante, neste momento. 

Mas eu também quero fazer aqui uma 
fala de um dia tão importante que é hoje. Hoje é 
o Dia Mundial do Beijo. Eu sei que tem muito 
beijoqueiro por aí. E é uma data importante. Eu 
já estou vendo que vou receber um beijo, já tem 
vindo alguém me dá um beijo aqui. Está bom 
Torino, vai aí. Eu acho que eu roubei a sua 
pauta. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Se é 

o dia mundial do beijo. 
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – Vai, 
pode dar. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Um 
beijo hétero. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

Obrigado. 
E tem uma história interessante desse 

dia mundial do beijo. Primeiro que é tão bom a 
gente expressar um carinho.  

Doutor Hércules. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 

– Vamos lembrar, então, depois de amanhã, 
sexta-feira, o beijo do Judas. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

Poxa vida! Esse é um beijo... Não, o beijo do 
Judas não vale. Mas o do Torino é um beijo 
amigo. Está bom? 
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Mas, olha, eu sei que... 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Essa 
do Doutor Hércules vai para o Ximenes. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

Poxa vida, Doutor Hércules! Mas, olha, o beijo 
pela atração física, o beijo na mãe, no filho, no 
amigo, no irmão e na irmã, ele expressa o 
sentimento e ele expressa o calor humano, o 
sentimento de amor. Mas eu quero até fazer 
uma leitura, rapidinho: por que hoje é 
considerado o Dia Mundial do Beijo, a origem do 
dia internacional.  

 

 Não se sabe ao certo como 
começou, mas, segundo uma lenda 
italiana, havia um jovem chamado 
Enrique Porchelo, que era 
conhecido por ter beijado todas as 
mulheres da vila. Cansado de 
tantos rumores, o padre da 
pequena vila ofereceu um prêmio 
em moedas de ouro para a mulher 
que nunca havia sido beijada pelo 
jovem italiano Enrique Porchelo. 
Ninguém apareceu para reclamar o 
prêmio e, de acordo com a lenda, o 
tesouro permanece escondido em 
algum lugar da Itália. 
Supostamente, a origem dessa 
história, remota o dia 13 de abril 
de 1882.  

 

 Então, parece que não é importante, mas 
o importante é dizer que é importante para nós 
e é uma expressão de sentimento dar um beijo 
sincero, carinhoso! E eu deixo aqui o meu beijo 
carinhoso no coração de todos que estão nos 
assistindo!  
 Muito obrigado! 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Luciano! 
 Do item 5 ao item 25, trata-se de 
projetos em discussão especial, em terceira 
sessão.  

 

 (5. Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n,º 
1034/2019; 6. Discussão especial, 

em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 248/2020; 7. Discussão 
especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 
35/2021; 8. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 42/2021; 9. 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
119/2021; 10. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 136/2021; 11. Discussão 
especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 462/2021; 12. 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
476/2021; 13. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 758/2021; 14. Discussão 
especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 764/2021; 15. 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
769/2021; 16. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 772/2021; 17. Discussão 
especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 776/2021; 18. 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
800/2021; 19. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 844/2021; 20. Discussão 
especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 850/2021; 21. 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
854/2021, 22. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 856/2021; 23. Discussão 
especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 861/2021; 24. 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
863/2021; 25. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 08/2022) 
 

 Não havendo oradores inscritos, os 
projetos seguem para as comissões.  
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 Do item 26 ao item 31, trata-se de 
projetos em discussão especial, em segunda 
sessão. 
 

(26. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
19/2022; 27. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 92/2022; 28. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 98/2022; 29. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
107/2022; 30. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 112/2022; 31. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 138/2022) 

 
 Não havendo oradores inscritos, os 
projetos seguem para terceira sessão. (Pausa)  
 O item 33. Eu falei qual? Trinta e um? 
(Pausa) 
 Não, do item 26 ao item 33, seguem para 
a terceira sessão.  
 

(32. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
140/2022; 33. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 09/2022) 

  
 Passamos, então, a fase das 
Comunicações. 
 Com a palavra o deputado Doutor 
Hércules. De novo?  
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado Dary! 
Deputado Dary! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Ei, deputado Freitas! 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Pela ordem! Pela 
ordem! Eu percebo que V. Ex.ª já passou para a 
fase das Comunicações, mas eu queria, com a 
aquiescência do Doutor Hércules, fazer o pedido 
de um minuto de silêncio, senhor presidente, 
porque eu percebi que não foi pedido. Nós 

entramos na Ordem do Dia, ninguém pediu, e 
eu gostaria.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – V. Ex.ª está com a palavra.  
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Pois é! Eu quero 
registrar o meu pesar e pedir que esta Casa 
envie um voto de pesar à família da dona 
Umbelina Pereira Luz. Ela é matriarca da família 
Oliveira, mãe de oito filhos, dentre eles o meu 
amigo Edesio, de Mucurici, ex-secretário de 
Agricultura; ex-vereador Edson – também a 
dona Umbelina é mãe do ex-vereador Edson; e 
deixa netos e bisnetos. Dentre os netos, um 
servidor desta Casa, o Décio, um exemplar 
servidor desta Casa! 
 E eu quero aqui deixar a minha 
solidariedade, o meu voto de pesar, a minha 
tristeza, que eu compartilho com essa família, 
família de queridos amigos, por quem eu guardo 
um carinho imenso! E fica aqui o meu pesar e a 
minha solidariedade a essa família, pela 
passagem da dona Umbelina, senhor 
presidente! 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 
Deputado Dary Pagung, por gentileza! 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputado Dary Pagung, depois o 
deputado Dr. Rafael Favatto. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Ferraço; depois o deputado Dr. 
Rafael Favatto. 
 Deputado Ferraço! 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 
Deputado Dary Pagung, que está presidindo a 
sessão da Assembleia, eu acabo de receber uma 
notícia muito triste aqui, em Cachoeiro, do 
falecimento do João Misse, o Joãozinho, do 
Belas Artes. Uma pessoa fantástica, exemplar, 
chefe de família, deixa muitas saudades entre 
seus amigos! 
 Então, queremos apresentar a sua 
família: a sua esposa, Maria Helena; os seus 
filhos, Camila, Flávio, Gustavo; seus sobrinhos, 
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Carlinhos Misse; a Neusa, sua cunhada; enfim, 
ao povo de Cachoeiro, porque o Belas Artes 
sempre foi uma grande tradição em Cachoeiro 
de Itapemirim! Ele era proprietário do Belas 
Artes, e deixa uma saudade imensa!  
 Ao Joãozinho Misse, o nosso desejo 
sincero: que Deus abra as portas do Céu, para 
que ele goze da vida eterna no Paraíso! 
 Obrigado, senhor presidente! 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 
– Presidente, eu quero... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Theodorico! 
 Com a palavra o deputado Rafael 
Favatto; em seguida, o deputado Doutor 
Hércules.  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Obrigado, deputado Dary Pagung! 
 Eu gostaria de também pedir um minuto 
de silêncio pelo falecimento do doutor Fábio 
Luiz Costa Pereira, médico, angiologista, sofreu 
um infarto fulminante no seu trabalho. 
Trabalhando, atendendo a população. E, com 
muito muita tristeza, nós comunicamos o 
falecimento do doutor Fábio Luiz Costa Pereira, 
angiologista, importante no estado, inúmeros 
atendimentos prestados a nossa população, que 
faleceu vítima de um infarto fulminante e nos 
deixou muito abalados, porque ele estava 
trabalhando normalmente, exercendo sua 
atividade e, ali mesmo, onde gostava de ficar, 
veio a óbito, sem chance nenhuma de 
reanimação, em meio aos colegas. Obrigado 
deputado.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Deputado Rafael, agora, deputado Doutor 
Hércules.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PATRIOTA) - 
Presidente, eu quero assinar embaixo do 
discurso, das palavras de Ferraço, com relação a 
João Misse, que a gente conhecia como 
Joãozinho. A família, desde a loja, Ferraço, A 
Mestiça, família de comerciantes. E do Belas 
Artes. Eu me lembro, inclusive, em 2000, 

quando recebi o Título de Cidadão Cachoeirense 
Ausente n.º - você era o prefeito – essa 
homenagem foi feita dentro do restaurante 
Belas Artes. Então, eu quero, também, com 
muita tristeza, assinar esse requerimento seu.  

E, com relação ao requerimento do Dr. 
Rafael, também, pois um colega nosso faleceu, 
infarto fulminante, e também vai deixar muita 
saudade. 
 
 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Deputado 
Dary?  
 
  O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Ei?  
 
 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Deputado 
Bruno Lamas.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Ei, Bruno. 
 
 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Quero 
também apresentar, por favor, pedir um minuto 
de silêncio pela passagem do doutor Hélio 
Valentim. Guaçuí, hoje, está muito triste. Doutor 
Hélio, médico muito humanitário, daqueles, 
inclusive, que atendia na porta da casa quando 
necessário, sempre atento às necessidades e as 
pessoas mais humildes. Um ilustre filho que, 
hoje, também, partiu; e, certamente, deixou um 
legado, uma história muito bonita e muita 
saudade, principalmente e especialmente aos 
moradores da cidade de Guaçuí.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Então, vamos fazer um minuto de silêncio 
a pedido do deputado Freitas, do deputado 
Thedorico Ferraço, do deputado Rafael Favatto, 
do deputado Doutor Hércules e do deputado 
Bruno Lamas. Um minuto de silêncio.  
 
  (A Casa presta a homenagem)  
  
  Com a palavra deputado Doutor 
Hércules, na fase das Comunicações. 
 
  O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PATRIOTA) 
- Senhor presidente, prezados colegas 
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deputados aqui no plenário, os que estão, 
também, no sistema virtual. Quero abraçar 
todos os servidores da Casa. 
 Agora, neste momento, a Gisele está 
transmitindo em sinais de Libras a nossa fala, 
para a comunidade surda. Daqui a pouco a 
Eliana que fará o revezamento com ela.  
 Quero dizer da satisfação de estar aqui 
neste momento; e, quero, também, já pedir 
desculpa aos meus pares porque eu vou ter que 
sair daqui a pouquinho, porque eu vou 
representar a Assembleia na Ordem dos 
Advogados. Eu faço parte da Comissão de Saúde 
da OAB. Primeira vez que um deputado estadual 
faz parte da comissão da OAB, é de direito 
médico, e eu vou ter que deixá-los daqui a 
pouco.  
 É coisa rara eu sair antes da sessão, 
quando eu sempre chego antes, bastante cedo, 
eu vou ter que sair, hoje, que eu tenho que 
participar da reunião do Direito Médico da OAB. 

Eu quero dizer da satisfação de estar 
aqui.  

Eu queria mostrar, peço ao Luciano que 
coloque ali, no telão. Tivemos uma sessão, 
ontem, solene, em homenagem à Afecc: setenta 
anos da Afecc.  

Essa associação é importante. É uma 
associação que fundou, que começou a 
construção do Hospital Santa Rita, aqui de 
Vitória.  

 

 (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 

A Comenda Ylza Bianco. Essa Comenda 
Ylza Bianco eu criei, em homenagem à esposa 
de Afonso Bianco, um colega que começou a 
construção do Hospital Santa Rita.  

Ali, nós temos um grupo de meninos da 
Igreja Batista da Glória. (Pausa) 

Essa aí é a voluntária mais antiga da 
Afecc, dona Erotildes. (Pausa)  

Essa é a presidente da Afecc, Marilucia. 
(Pausa) 

Essa é a Comenda Ylza Bianco. Aí, estou 
condecorando a Marilucia, presidente da Afecc. 
(Pausa) 

Foi uma sessão maravilhosa, em que 
pudemos mostrar o trabalho de muitos 

abnegados, de muitos voluntários da nossa 
Afecc. Setenta anos da Afecc.  

Obrigado, Luciano.  
Setenta anos da Afecc não são setenta 

dias. É um trabalho maravilhoso! E o Hospital 
Santa Rita a cada dia melhora, a cada dia vem 
atendendo mais pessoas. Alguns chegam lá sem 
esperança de cura, mas acabam sendo curados. 
Aquele que não têm cura infelizmente não tem 
jeito, mas o hospital faz com que você tenha 
todo o conforto e que diminua a sua dor.  

Então, esse é o Hospital Santa Rita. Essa 
é a Afecc.  

Contava aqui a história, também, do ex-
vereador Marinho Delmaestro, que ia para a 
Praça Oito, com um pires na mão, pedindo 
contribuição, pedindo esmola, verdadeiramente 
esmola, para a construção do Hospital Santa 
Rita.  

A família Delmaestro, presente aqui, 
ontem, também homenageada. O nosso 
respeito, a nossa admiração por esse trabalho 
tão importante. O Hospital Santa Rita, hoje, é 
uma referência no estado, é referência nacional 
em combate ao câncer.  

A dona Léa também estava aqui 
presente, foi homenageada, e vários colegas, 
vários médicos, várias pessoas que são 
voluntárias nesse trabalho importante da Afecc.  

Mais uma vez eu peço desculpas a meus 
pares, porque eu vou ter que sair daqui para 
representar a Assembleia, porque eu sou o 
único deputado inscrito no Direito Médico da 
OAB do Espírito Santo.  

Obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Doutor Hércules.  
Com a palavra o próximo orador, 

deputado Danilo Bahiense.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PL) – Bom dia, senhor presidente Dary Pagung. 
Bom dia, senhores deputados e deputadas, 
todos os que nos assistem pela TV Assembleia e 
servidores desta Casa.  

Presidente, hoje nós apresentamos 
alguns projetos que foram lidos. São cinco 
projetos.  
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Mas eu quero falar, hoje, sobre o Projeto 
n.º 168/22, que cria o programa Saneamento 
Social, Esgoto Legal, como forma de fomentar e 
efetivar a ligação de esgotos dos imóveis 
particulares à rede coletora pública da 
Companhia Espírito-Santense de Saneamento – 
Cesan.  

Nós temos aqui, presidente, na Grande 
Vitória, ao todo, vinte e nove mil, novecentos e 
cinquenta e quatro imóveis que poderiam estar 
ligados à rede coletora de tratamento da Cesan, 
mas não estão ligados. Eles não estão ligados 
por uma série de fatores. Em alguns casos as 
pessoas, realmente, não querem ligar, não estão 
preocupadas com isso, não estão preocupadas 
com o meio ambiente, não estão preocupadas 
com a saúde. Mas a grande maioria dos casos, 
deputado Dary, é porque as pessoas não têm 
condições financeiras de arcar com a despesa.  

Imaginem os senhores, o cidadão tem 
uma casa muito humilde, num determinado 
bairro. A rede de esgoto passa do outro lado da 
rua. Essa rua, deputado Dary, às vezes está com 
bloquete, com calçamento ou, às vezes, até 
mesmo asfaltada. Para comprar um cano para 
fazer essa ligação não é muito caro, mas 
imaginem uma pessoa desempregada, ou 
empregada ganhando até um salário-mínimo, 
como vai pagar um profissional para fazer essa 
ligação, inclusive para corrigir o piso, o asfalto, 
ou coisa semelhante?  

No passado, a Cesan, Doutor Hercules, 
fazia esse tipo de ligação para as pessoas mais 
humildes. A ligação era feita pela Cesan sem 
nenhum custo.  

Eu estive conversando, recentemente, 
com engenheiros da Cesan que nos informaram 
que não tem dificuldade para eles fazerem, 
depende de uma autorização do Governo do 
Estado. Então, se o Governo do Estado 
autorizar, a Cesan tem condições de fazer, 
especialmente para aquelas pessoas mais 
carentes.  

Os principais tipos de imóveis que estão 
carentes dessa ligação são os residenciais, com 
vinte e uma mil, oitocentas e noventa e sete 
residências. Vinte e uma mil, oitocentas e 
noventa e sete residências não estão ligadas. 
Residencial coletivo, três mil, quinhentos e 

cinquenta e quatro. Comercial e serviço, ou seja, 
imóveis comerciais e de serviço, duas mil, 
trezentas e quarenta e oito unidades não estão 
ligadas.  

Vamos aos rankings por município. 
Serra, treze mil e novecentos imóveis 

ainda não estão ligados. Vitória, cinco mil, 
novecentos e quarenta e oito imóveis. Cariacica, 
cinco mil e cinquenta e nove. E Vila Velha, cinco 
mil e quarenta e sete.  

Vamos ao ranking por bairros em Vitória. 
O bairro Romão, em Vitória, trezentos e trinta e 
quatro imóveis não estão ligados. O bairro Santo 
Antônio, duzentos e oitenta e nove imóveis. 
Santa Marta, duzentos e oitenta e seis. 
Caratoíra, duzentos e cinquenta e quatro. E o 
bairro Bonfim, duzentos e quarenta e três.  

O ranking, deputado Dary, em Vila Velha: 
bairro Ulisses Guimarães, quatrocentos e 
sessenta imóveis ainda não estão ligados. Bairro 
Rio Marinho, quatrocentos e quarenta e seis. 
Vale Encantado, quatrocentos e vinte e oito. 
Bairro Divino Espírito Santo, trezentos e 
sessenta. E o bairro da Glória, duzentos e 
noventa e cinco.  

Na Serra: o Parque das Gaivotas, 
seiscentos e setenta e cinco imóveis ainda não 
estão ligados. Balneário de Carapebus, 
seiscentos e cinquenta e três. Planalto Serrano, 
quinhentos e noventa e quatro. Praia de 
Carapebus, quinhentos e noventa e quatro. 
Residencial Jacaraípe, quinhentos e oitenta e 
um.  

Finalmente, Cariacica: Flexal II, 
quatrocentos e trinta e seis imóveis. Jardim 
América, duzentos e noventa e três. Castelo 
Branco, duzentos e vinte. Vista Mar, duzentos. E 
São Geraldo, cento e setenta.  

Nós fizemos aí, Doutor Hércules, uma série 
de indicações, recentemente aos prefeitos desses 
municípios para que cobrem, fizemos também aos 
presidentes das Câmaras e fizemos ao Ministério 
Público e à Secretaria de Meio Ambiente, porque 
o esgoto, devidamente tratado, devidamente 
ligado, tem tudo a ver com a saúde pública.  

Pois não, Doutor Hércules.  

 
O Sr. Doutor Hércules – (PATRIOTA) – 

Obrigado pelo aparte! 
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Quero parabenizar V. Ex.ª pelo trabalho 
tão minucioso, tão importante, e também 
registrar, deputado Danilo, V. Ex.ª está falando 
sobre esgoto, só quero falar sobre uma 
vergonha nacional: que trinta por cento da 
população brasileira não tem água potável, usa 
água bruta que vem do córrego, ou vem do rio. 
Trinta por cento desse pessoal totalmente 
desprotegido, tomando a água de qualquer 
jeito.  

Parabéns pelo trabalho de V. Ex.ª!  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Muito obrigado, Doutor Hércules pela sua 
contribuição! Retorno a palavra ao presidente 
Dary Pagung.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com a palavra deputado Alexandre 
Quintino. (Pausa)  

Alexandre Quintino. (Pausa) 
Deputado Carlos Von. (Pausa) 
Deputado Carlos Von. (Pausa) 
Deputado Capitão Assumção.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 

Deputados da décima nona legislatura: Adilson 
Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas; 
Capitão Assumção, que está, aqui, na tribuna; 
Carlos Von, Coronel Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Delegado Danilo Bahiense, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. Rafael Favatto, 
Engenheiro José Esmeraldo, Erick Musso, 
Freitas, Gandini, Hudson Leal, Iriny Lopes, 
Janete de Sá, Luciano Machado, Luiz Durão, 
Marcelo Santos, Marcos Garcia, Marcos 
Madureira, Pr. Marcos Mansur, deputada 
Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques e 
Vandinho Leite. 

Gostaria que os senhores deputados 
assistissem esse vídeo, um breve vídeo, para 
que eu possa relatar o que está acontecendo no 
estado do Espírito Santo.  

 
(É exibido o vídeo) 

 
Com o tratamento adequado. Para 

finalizar: depois do diagnóstico a taxa média de 
sobrevida é de aproximadamente nove a 

quatorze anos. Nove a quatorze anos! A morte, 
senhores deputados, ocorre geralmente devido 
trombose, leucemia ou hemorragia. 

 Não sei se os deputados conhecem a 
senhora Arcelisa Eugenia Batista Breder. 
Existem outros cidadãos que estão passando 
pela mesma situação dela. Ela está próxima de 
nós. A senhora Arcelisa, diante do descaso do 
Governo do Estado em não comprar o remédio 
para ela ter essa sobrevida - que acabei de falar 
agora, e o nome do remédio é Ruxolotinibe, os 
deputados médicos saberão conhecer esse 
medicamento -, teve que entrar na justiça e 
mesmo assim o Governo do Estado engana essa 
senhora que precisa ter o tratamento 
ininterrupto. 

Já tem algumas semanas que a Arcelisa 
Eugenia Batista está sem esse medicamento. 

Na mesma situação que a senhora 
Arcelisa está, existem outros cidadãos. Então 
peço aos deputados que peçam o apoio... Eu 
peço o apoio dos senhores para entrarem em 
contato com o secretário de Saúde, com o 
governador, todo mundo sabe que sou oposição 
ao governador, oposição séria, coerente, mas é 
um caso de saúde onde essa pessoa pode 
morrer. Ela está próxima de nós, mas existem 
outros casos onde o Governo do Estado está 
negando o tratamento que foi verificado através 
de uma ação na justiça, diante do apelo 
ininterrupto dela conseguir a medicação 
Ruxolotinibe! Nem sei pronunciar porque não 
sou da área, mas é esse o termo: Ruxolotinibe! É 
necessária uma urgência intervenção, uma 
urgência interlocução junto ao Governo do 
Estado pra que ela possa ter, novamente, o 
remédio, tendo em vista que já foi assegurado 
pela Justiça.  

É um apelo que faço aos nobres 
deputados desta décima nona legislatura, pra 
que não somente a senhora Arcelisa Eugenia 
Batista Breder, que está próxima de nós, mas 
que outras pessoas que estão passando pela 
mesma situação possam ter a sua sobrevida de 
oito a quatorze anos garantida! 

Muito obrigado, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 
PSB) – Obrigado, deputado Capitão Assumção. 
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Com a palavra o deputado Bruno Lamas. 
(Pausa)  

Deputado Bruno Lamas. (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa) 
Deputado Adilson Espindula. (Pausa) 
Deputado Vandinho Leite. (Pausa) 
Deputado Torino Marques. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 

Senhoras e senhores, bom dia! 
Deputados que estão na Assembleia 

Legislativa, na presencial e também os de forma 
virtual, internautas que nos assistem, também 
os nossos queridos servidores da Assembleia, 
hoje, dia 13, estamos na Semana Santa, graças a 
Deus. 

Quero somente dizer que, ontem, o 
Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de 
São Paulo aprovou, por unanimidade, o pedido 
de cassação do deputado Arthur do Val, o 
Mamãe Falei. Falou e falou mais do que devia, 
um dos líderes do MBL. Agora, a cassação vai 
para o Plenário. 

Olha, sendo coerente, é o que sempre 
digo aqui, continuo com o meu pensamento de 
que um deputado não possa ser cassado por 
emitir suas opiniões e pensamentos políticos, 
até mesmo pela internet. Mas, no caso do 
Arthur do Val, além daquele áudio abjeto e 
sexista sobre as refugiadas de guerra, que todos 
nós repudiamos veementemente, segundo o 
relatório votado pela comissão da Alesp, o fato 
mais gravoso foi que ele publicou imagens 
ajudando a fabricar coquetéis molotov, o que 
contraria não só os tratados internacionais, e o 
Brasil é signatário, como também o decoro 
parlamentar. Desse fato, que fique uma lição. 

Queria pedir à Fabiana... Fabiana, já está 
no ponto aí? (Pausa) Então, vamos fazer o 
seguinte, vamos deixar e, daqui a pouco, a 
gente coloca essas imagens. 

Quero deixar bem claro que, desse fato 
fique a lição de que política se faz com firmeza 
nas ideias e sabendo, sim, respeitar os limites da 
dignidade humana. Então, Arthur do Val, o 
Mamãe Falei, que você pague pelo crime que 
você cometeu.  

Ele cometeu um crime, e vou fazer aqui 
uma comparação, é como se tivesse alguém 

matando, batendo numa mulher na praia, e 
arranca a sua vestimenta; e começa a bater até 
que ela vem a óbito. Ao invés de o cara ver o 
que está acontecendo com o crime, ele fica 
olhando a mulher nua. Entendeu? Você 
entendeu o que o Arthur do Val fez na Ucrânia? 
Ele foi lá não para ajudar, mas para fabricar 
coquetéis molotov e também para ficar olhando 
as ucranianas. Ele não estava na zona de guerra. 
Ele estava vendo as refugiadas saindo da 
Ucrânia por causa daquela guerra triste que está 
acontecendo. Isso é um fato muito grave. 

Arthur do Val, que você pague com 
firmeza. 

Agora, pessoal, às 10h29min, trazendo a 
pauta aqui para o nosso estado glorioso do 
Espírito Santo, ontem, mais uma vez, recebi 
imagens lamentáveis sobre a situação das 
famílias de agricultores familiares de Conceição 
da Barra. A Associação de Produtores de lá já 
vem numa batalha histórica contra a Suzano, 
sobre o crime que foi apurado aqui nesta Casa 
por meio de uma CPI que virou, também, Ação 
Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público 
Federal, e que teve a sentença reconhecendo a 
ilegalidade na aquisição das terras pela Suzano. 
Ontem, a empresa, mais uma vez, ignorou o 
trabalho honesto e árduo dessas famílias e foi 
lá, com uma tropa enorme, derrubar moradias e 
arrancar as plantações. 

Fabiana, coloca o vídeo para os nossos 
queridos telespectadores verem. 

 

 (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Aquilo ali são imagens. Olha como ficou 
a situação da casa deles. São as casas dos 
produtores rurais. Prestem atenção como é que 
está a situação do pessoal de Conceição da 
Barra. 

 

Destroem tudo na moral!  
Sai daqui que isso não te 
pertence.  
É assim que eles imaginam.  

 

 Agora pode botar o vídeo também.  
 

Boa tarde [...] a Suzano tá 
fazendo com a gente hoje aqui 
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em Braço do Rio Conceição da 
Barra.  

 
Destruíram as plantações só Jesus 
para ter misericórdia de nós.  

  
  (É exibido o vídeo 
simultaneamente ao pronunciamento) 
  
 Prestem atenção nas imagens que vocês 
vão ver agora. A tropa tirando as famílias de 
uma área que não pertence à Suzano. Tem uma 
briga judicial acontecendo. Deveriam esperar a 
Justiça decidir. Isso é uma tristeza muito grande, 
eu tenho falado isso aqui diversas vezes. 
Inclusive, alertei a procuradora-geral do 
Ministério Público Estadual, a doutora Luciana 
Gomes Ferreira de Andrade, que ficou sim de 
analisar os fatos que estão acontecendo e nos 
prometeu defender essas famílias, prometeu 
aqui, na Assembleia Legislativa. Volto a fazer 
aqui o meu apelo, em nome dessas famílias de 
trabalhadores, e que o Ministério Público aja na 
defesa da integridade e dignidade deles, porque 
uma coisa já foi provada na CPI e também na 
Justiça: houve grilagem dessas terras.  
 O Espírito Santo é um estado evoluído e 
justo, não é lugar para barbáries como as que 
vêm sendo perpetradas pela Suzano. Se as 
terras foram adquiridas de maneira irregular, 
como a própria Justiça reconheceu, que esses 
atos de alijamento das famílias da terra e de 
suas plantações, que são a fonte de sustento 
deles, sejam suspensos imediatamente.  
 Muito obrigado, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com a palavra o deputado Theodorico 
Ferraço.  
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 
Meu caro presidente em exercício, Dary Pagung, 
senhores e senhoras deputadas, há algum 
tempo atrás a deputada federal Norma, 
acompanhada deste deputado Ferraço e do 
vereador Valmir Santiago, tivemos uma 
importante reunião com o então ministro da 
Saúde Gilberto Occhi. Naquela ocasião, a nossa 
solicitação era para que Guaçuí encontrasse 

uma condição de fazer o tratamento do esgoto 
que deságua tudo no Rio Veado. Em pleno 
Caparaó, onde se fala tanto na natureza e 
preservação, havia uma construção que estava 
paralisada, mas chamava a atenção o Vale do 
Sol, em que a Norma colocou um milhão e meio 
para iniciar essas obras.  

Verba pessoal o Governo é obrigado a 
pagar. No entanto, a ex-prefeita municipal não 
quis receber esse recurso porque ela dizia que 
os recursos teriam que ser para o tratamento 
total da cidade, e o Vale do Sol, então, perdeu 
esse um milhão e meio, que foi uma das grandes 
aspirações e luta do vereador Valmir Santiago e 
daquela população que ali vive.  Na 
realidade, eu só encontrei coisa igual na Nigéria, 
vi coisa pior, o esgoto passando entre dezenas e 
centenas de casas.  
 Pois bem, não foi feita a obra no Vale do 
Sol sob o argumento da prefeita que não faria 
parte só do tratamento de esgoto, que ela 
queria o tratamento total, embora, 
lamentavelmente, ela deveria ter recebido o 
recurso e ter feito pelo menos essa parte da 
obra contemplando o pessoal do Vale do Sol.  
  Agora, recentemente, com a entrada do 
ilustre prefeito Jauhar, o Valmir Santiago voltou 
ao assunto do tratamento. Nós, então, através 
da deputada federal Norma, estivemos na Caixa 
Econômica no sentido de viabilizar o tratamento 
do esgoto total de Guaçuí. O recurso, hoje, do 
Ministério da Saúde, é feito através de um 
empréstimo autofinanciado a juros muito 
baixos, e foram colocados à disposição da 
prefeitura vinte e cinco milhões de reais. 
Infelizmente, até agora não houve 
entendimentos para que se concretizasse essa 
ação, e fica assim Guaçuí com uma estação de 
tratamento que foi iniciada há mais de dez anos 
totalmente paralisada, que para ela funcionar 
temos que fazer todas as ligações do esgoto de 
toda a cidade. 
 É uma das poucas cidades do Espírito 
Santo que não tem tratamento de esgoto, e, em 
pleno Caparaó, onde tanto se fala em defesa do 
meio ambiente. O Rio Veado recebe todo o 
esgotamento do povo de Guaçuí. 
  Voltamos aqui a fazer um apelo ao 
excelentíssimo senhor prefeito municipal. 
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Política à parte. Se existe problema político com 
o vereador Valmir Santiago, ele está 
representando o que tem de mais importante 
para o povo de Guaçuí, que é o tratamento de 
esgoto. Quer dizer, cuidando da saúde do povo 
de Guaçuí. Daí porque fazemos um apelo: volte 
ao assunto.   
 A deputada federal Norma está 
integralmente à disposição de Guaçuí, para 
realizar esse sonho. Assim como também o 
último aparelho comprado de litotriptor, que 
custou mais de oitocentos mil reais, já está 
encaixotado no hospital de Guaçuí. E, 
lamentavelmente, já vai fazer mais de seis 
meses, com médico especializado, a Secretaria 
de Saúde ainda não credenciou o hospital para 
fazer esse tratamento. Vamos dizer assim: o 
hospital de Guaçuí, hoje, é um orgulho para o 
povo do Caparaó, para o povo do Sul do estado, 
pela sua competência, pelos seus equipamentos 
e pelos médicos, enfermeiros e funcionários que 
ali trabalham.  
 Então, nós queremos aqui fazer 
novamente um apelo ao senhor secretário da 
Saúde: vamos autorizar o funcionamento desse 
hospital, porque está custando muito caro ao 
Espírito Santo, quando tem um tratamento 
necessário dos rins e o uso de um aparelho tipo 
litotriptor, que está lá à disposição, com verba 
pessoal da deputada federal, Norma, ele precisa 
ser credenciado com urgência.  
 Fica aqui o nosso apelo, a nossa 
mensagem, para que Guaçuí tenha o maior 
cuidado, através das suas autoridades, e 
encontre, no Governo do Estado, através da 
Secretaria da Saúde, esse credenciamento com 
urgência. Nós queremos aqui fazer um apelo ao 
senhor governador Casagrande, que, muitas 
vezes, pode não ter conhecimento, mas esse 
aparelho está lá pronto para ser usado. É um 
aparelho caríssimo e, lamentavelmente, a 
Secretaria da Saúde ainda não o credenciou. 
 É um dos equipamentos que o hospital 
de Guaçuí precisa utilizar, afinal de contas, é um 
hospital muito bem equipado. Nós temos 
trabalhado muito ao lado do hospital. Junto com 
o ex-deputado federal Camilo Cola, 
implantamos ali vários serviços, inclusive a UTI, 
que tem o nome da minha mãe, e, neste caso 

agora, com as verbas que a deputada federal 
Norma está implantando para o hospital, 
sempre com o apoio e o pedido do vereador 
Valmir Santiago possa ser concretizado.  
 É um apelo. A saúde não tem partido 
político, a saúde não tem problemas políticos, 
não tem adversidade. Todos nós temos que nos 
unir, para que o hospital de Guaçuí tenha o 
credenciamento já da Secretaria de Saúde desse 
aparelho, que já está fazendo com que o povo 
de Guaçuí e o povo da Santa Casa, olhando 
aquele aparelho sem funcionar, querem apelar 
ao senhor governador do Estado para urgentes 
providências. Nós acreditamos que o senhor 
líder do Governo, que está aí presente, possa 
levar essa mensagem ao governador, para que o 
aparelho seja autorizado imediatamente o seu 
funcionamento, porque não pode continuar na 
caixa um recurso de quase um milhão de reais.  
 Muito obrigado! Saúde para todos, 
principalmente para o povo de Guaçuí, que tem 
no Valmir Santiago esse batalhador incansável 
pela saúde e pelo bem-estar da nossa 
população, que fica ali bem debaixo do Caparaó.  
 Um abraço para todos e muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
deputado Theodorico Ferraço. 
 Com a palavra, agora, o deputado Sergio 
Majeski. 
 10h39min.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Meus 
cumprimentos ao deputado Danilo Bahiense, 
que preside a sessão neste momento, aos 
deputados que ainda estão presentes aqui, 
àqueles que estão no plenário virtual, aos 
funcionários da Casa e àqueles que nos assistem 
pela TV Assembleia.  
 Esta semana, deputado Danilo, nós 
estamos na Semana Santa. Muita gente diz 
assim: a Semana Santa começa amanhã. Para 
nós, cristãos, sobretudo para os católicos, a 
Semana Santa começa no Domingo de Ramos e 
termina no Domingo da Páscoa. Nós estamos, 
portanto, na Semana Santa. E é uma semana, 
para nós, cristãos, muito cheia de simbolismos e 
de um significado profundo. Para nós, católicos, 
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a semana mais importante do calendário 
litúrgico é a Semana Santa, que é, para nós, um 
tempo de oração, de reflexão, de penitência, de 
solidariedade.  

Quando a gente analisa, isso aí 
independe, porque todo mundo sabe que eu 
não misturo política com religião, mas a reflexão 
que faço, tanto porque o Brasil é um país 
eminentemente cristão, mas, independente 
disso, a figura de Jesus, independente daqueles 
que creiam ou não, é uma história fantástica do 
que ele significou, daquilo que ele pregou, da 
mensagem que ele deixou.  

E essa semana – na Semana Santa –, em 
que a gente celebra a morte, a crucificação e a 
ressurreição de Jesus, tem uma série de 
simbolismos que são interessantes para que a 
gente reflita. No Domingos de Ramos, quando 
começa a Semana Santa, é o domingo em que 
Jesus entra em Jerusalém e é aclamado por uma 
multidão. E é curioso a gente prestar atenção 
que boa parte dessas pessoas que aclamaram 
Jesus quando entra em Jerusalém, boa parte são 
as mesmas pessoas que, na sexta-feira, vão 
pedir a sua crucificação e a sua morte.  

Isso tem um simbolismo, independente 
da questão religiosa, deputado Danilo, da 
questão de como o ser humano se comporta. E 
por que ele se comporta ora aplaudindo, ora 
pedindo a crucificação? Essas coisas falam fundo 
na gente, se você parar para pensar em termos 
de relações humanas, não só o sentido religioso 
que tem essa questão.  

Quando a gente observa o que os textos 
bíblicos dizem sobre como se deu a prisão, a 
crucificação, as traições e como se deu o 
julgamento de Jesus, também ali está imbuído 
de uma infinidade de questões muito 
claramente humanas e como isso se repete nas 
relações da sociedade nos dias atuais. Por isso 
que eu acho interessantíssima a Semana Santa, 
não apenas pelo fato de que, para nós – no 
caso, para nós, católicos, principalmente –, é a 
semana mais importante do calendário litúrgico, 
mas do simbolismo que isso tudo tem para as 
nossas vidas.  

Independente de você ser cristão ou não, 
acreditar ou não, mas há aí exemplos de vida 
fantásticos, há momentos que, se a gente tomar 

para as nossas vidas – como eu disse antes, 
independente de você ser cristão ou não –, 
podem fazer um sentido imenso para a gente 
refletir, afinal, sobre uma infinidade de coisas.  

E nós vivemos, deputado Danilo, um 
momento tão complicado, é tanto desemprego, 
tanta pobreza em relação ao mundo, essa 
questão de tantas guerras em andamento. E, 
quando você abre um jornal, quando você 
assiste a um telejornal, é até angustiante a 
quantidade de notícias ruins que você recebe 
todos os dias, chega a causar certa 
desesperança.  

Então, que esta semana sirva também 
para que a gente renove as esperanças, para 
que a gente renove a esperança na vida, a 
esperança no ser humano, que esta semana seja 
capaz de nos transformar também.  

Para nós, cristãos, a Semana Santa, 
sobretudo da sexta-feira para o domingo, 
marca, no domingo, a ressurreição de Cristo, 
uma nova vida, uma nova esperança, nova 
chance. E que isso nos fale fundo no coração, 
que isso nos toque de verdade e que a gente 
tome isso para as nossas vidas de tal forma, 
deputado Danilo, que, apesar de tudo aquilo 
que a gente vivencie no nosso dia a dia, as 
nossas lutas, tanta maldade pelo mundo afora, 
tanta pobreza, tanta crueldade, que a gente se 
sinta animado com o exemplo de Cristo para 
continuar as nossas vidas e dentro de um 
espírito de fraternidade e solidariedade. Porque 
nós estamos ficando cada vez mais duros, nós 
estamos ficando cada vez mais insensíveis em 
relação ao problema dos outros, ao problema 
alheio. A gente, às vezes, vê uma criança pobre, 
alguém pedindo uma ajuda na rua, nós 
passamos direto.  

Então, que esta semana nos renove 
também por dentro, que Cristo seja realmente 
uma luz em nossas vidas e que a Páscoa 
signifique para cada um de nós a ressurreição e 
uma nova vida. 

Desejo a todos aqui uma feliz Páscoa, 
para todos aqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia, para todos os funcionários desta 
Casa, para os nossos colegas aqui no plenário. 
Enfim, que Jesus nos fortaleça para que nós 
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também aprendamos a lutar por uma nova vida. 
Uma feliz Páscoa para todos.  

Muito obrigado, deputado Danilo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE – PL) – Parabéns, deputado Sergio 
Majeski, pela sua fala. Hoje, na abertura desta 
sessão, inclusive, nós falamos aqui sobre o 
versículo que está em João, 11:25: E disse-lhe 
Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê 
em mim, ainda que esteja morto, viverá.  

Deputado Renzo Vasconcelos com a 
palavra. (Pausa)  

Deputada Raquel Lessa com a palavra. 
(Pausa)  

Deputado Pr. Marcos Mansur. (Pausa)  
Deputado Marcos Madureira. (Pausa)  
Deputado Marcos Garcia. (Pausa)  
Deputado Marcelo Santos. (Pausa)  
Deputado Luiz Durão. (Pausa)  
Deputado Luciano Machado. (Pausa)  
Deputada Janete de Sá. (Pausa)  
Deputada Iriny Lopes. (Pausa)  
Deputado Hudson Leal. (Pausa)  
Deputado Fabrício Gandini. (Pausa)  
Deputado Freitas. (Pausa)  
Deputado Erick Musso. (Pausa)  
Deputado Engenheiro José Esmeraldo. 

(Pausa)  
Deputado Dr. Rafael Favatto.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado, presidente Delegado 
Danilo Bahiense. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PL) – Pois não, deputado Rafael 
Favatto. V. Ex.ª está com a palavra. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Obrigado, deputado. Gostaria só 
de agradecer aos nobres pares.  

Hoje, dizer que é um dia muito 
importante. Estou aqui, agora, no gabinete da 
Assembleia, recebendo um conterrâneo, 
vereador Narciso Graça, lá de Alfredo Chaves. 
Foi prefeito, vereador por quantos mandatos? 
(Pausa)  

Sete mandatos. Está aqui solicitando 
benfeitorias para o município de Alfredo Chaves, 

nossa terra, da minha família, na realidade, da 
minha mãe. Minha mãe, nascida em Alfredo 
Chaves, criada em Alfredo Chaves, meus avós, 
meus tios, uma grande parte da nossa família 
materna é nascida e criada no município de 
Alfredo Chaves. E nós estamos aqui discutindo 
justamente as benfeitorias. A doutora 
Alexandra, que é dentista da cidade, dentista da 
cidade de Alfredo Chaves e de Anchieta 
também, está aqui solicitando essa ajuda para o 
município, para os nossos munícipes. 

Então, gostaria de comunicar isso na 
sessão de hoje e agradecer aos nobres pares. 
Obrigado, deputado Danilo Bahiense.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE – PL) – Obrigado, deputado Rafael 
Favatto. 

Com a palavra o deputado Emílio 
Mameri. (Pausa)  

Não respondendo, vamos encerrar a 
sessão. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores e as senhoras deputadas 
para a próxima, que será ordinária, dia 18/04, 
dia 21, segunda-feira, presencial, à hora 
regimental. 

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária, dia 18 de 
abril de 2022, às 15h. 
Expediente: o que ocorrer. 
Ordem do Dia: Discussão única, 
em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 905/2019; 
discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei 
Complementar n.os 15/2022 e 
40/2021; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 399/2021; discussão 
única dos Projetos de Lei n.os 
16/2019, 83/2019, 451/2019, 
699/2019, 720/2019, 785/2019, 
962/2019, 44/2020 e 129/2020; 
discussão única do Projeto de 
Resolução n.º 53/2019; discussão 
especial, em 3.ª sessão, dos 
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Projetos de Lei n.os 19/2022, 
92/2022, 98/2022, 107/2022, 
112/2022, 138/2022 e 140/2022; 
discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 09/2022)  

 

Encerra-se a sessão às dez horas 
e quarenta e nove minutos. 

 

*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 
 

 
TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS, REALIZADA EM 14 DE 
MARÇO DE 2022. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Muito boa tarde a todos e a todas. 
Cumprimento os nossos servidores. 

 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Oi, Freitas, estou aqui, hein! 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Muito obrigado, meu querido amigo. Muito 
obrigado, deputado Marcos Madureira. 
Cumprimento o deputado Marcos Madureira, o 
deputado José Rocha Esmeraldo, o deputado 
Dary Pagung, o deputado Dr. Rafael Favatto, 
cumprimento todos os servidores da Comissão 
de Finanças, da TV Assembleia. 

Roteiro da terceira reunião ordinária, da 
quarta sessão legislativa ordinária, da décima 
nona legislatura.  

Havendo número legal e invocando a 
proteção de Deus, eu declaro abertos os 
trabalhos na Comissão de Finanças e solicito a 
nossa secretária Rosa que proceda à leitura da 
ata da última reunião. (Pausa) 

 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da segunda 

reunião ordinária, realizada em 
07 de março de 2022) 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito bem. Muito obrigado, Rosa.  
Coloco a ata em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Vota pela aprovação.  
Muito obrigado, Madureira.  
Como vota o deputado José Rocha 

Esmeraldo? (Pausa) 
Como vota o deputado Dary Pagung? 

(Pausa) 
Como vota o deputado Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator, pela aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Eu agradeço, deputado.  
Deputado Dary Pagung se encontra na 

sala? (Pausa) 
Pelo menos entrou, consta a presença 

dele.  
Eu vou considerar, aliás, eu vou 

sobrestar, enquanto designo a nossa servidora 
Rosa para fazer a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Of. n.º 005/2022, Conselho Municipal de 
Fiscalização e Acompanhamento do Fundo 
Municipal de Investimento, encaminhando 
Termo de Responsabilidade n.º 001/2022, na 
forma da Lei Complementar n.º 71/2013. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente, Rosa. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Of. n.º 072/2022, Prefeitura Municipal 

de Marechal Floriano, encaminhando relatório 
anual da aplicação dos royalties do petróleo e 
gás do Fundo das Desigualdades Regionais, 
prevista na Lei n.º 8.308, de 2006.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS - PSB) – 
Ciente. 
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 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

Deputado Adilson Espindula: PL n.º 
272/2021. 

Deputado José Esmeraldo: PDL n.º 
30/2021. 

Deputado Alexandre Xambinho: PL n.º 
119/2020. 

Deputado Dr. Emílio Mameri: PL n.º 
760/2019. 

Deputado Freitas: PL n.º 175/2019; PL 
n.º 611/2020; PL n.º 411/2019. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Projeto de Lei n.º 379/2019. 
Autor: Deputado Gandini. 

 
Projeto de Lei n.º 527/2019. 
Autora: Deputada Janete de Sá. 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS - PSB) – 

Passamos à Ordem do Dia.  
Eu concedo, de imediato, a palavra ao 

deputado Dr. Rafael Favatto para o relatório de 
sete projetos que estão sob a sua relatoria.  

Com a palavra o Dr. Rafael Favatto.  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Obrigado, deputado Freitas. 

Eu vou ficar sem o vídeo no momento, 
porque estou no aparelho celular, até para 
poder ler aqui e relatar os projetos. 

Projeto de Lei n.º 1.012/2019, do 
deputado José Esmeraldo, que obriga os 
hospitais, clínicas, prontos-socorros e demais 
estabelecimentos de saúde, de natureza pública 
ou privada, a divulgarem nos respectivos sítios 
eletrônicos as fotografias e demais dados 
disponíveis de pacientes internados e não 
identificados no âmbito do estado do Espírito 
Santo. 

Entrou na Comissão de Justiça no dia 
4/10/2021. 
 Lembramos que esta comissão se 
restringe à análise de mérito quanto ao aspecto 
econômico e financeiro que concorra 
diretamente para aumentar ou diminuir a 
despesa assim como a receita pública, em 
conformidade com o Regimento. 

Este projeto de lei apresenta 
dispositivos, cuja execução repercute 
negativamente nas finanças públicas, de 
maneira que impede a sua regular tramitação, 
uma vez que acarretará aumento de despesa.  

Sendo assim, voto pela rejeição deste 
Projeto de Lei n.º 1.012/2019, e devolvo este 
processo ao presidente.  

É o nosso relato, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS - PSB) – Eu 
agradeço ao deputado Dr. Rafael Favatto pelo 
relatório.  

A matéria tem um relatório pela rejeição 
na Comissão de Finanças. 

Eu coloco em discussão o parecer do Dr. 
Rafael Favatto. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir. 
Como vota o deputado Dary Pagung? 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu 
acompanho o relator, deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS - PSB) – Eu 

agradeço. Acompanha o relator. 
Como vota o deputado Marcos 

Madureira? 
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS - PSB) – 
Com o relator. 

Como vota o deputado José Rocha 
Esmeraldo? (Pausa) 

Como vota o deputado... Não tem mais 
deputado na sala. Estamos, exatamente, em 
cinco deputados.  

Eu também acompanho o relator, mas 
falta um voto para aprovar o relatório. 

Uma pena ter que sobrestar por um 
voto. 
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Vou pedir à nossa coordenadora que 
faça um contato rápido com o Dr. Emílio, com a 
assessoria do deputado José Rocha Esmeraldo, 
que está na sala, entrou e não se faz presente; 
com o deputado Marcelo Santos, com o 
deputado Xambinho, com o deputado Adilson 
Espindula, porque nós temos um número de 
projetos e não podemos ficar com eles parados 
aqui na comissão. Nós precisamos aprovar, 
deliberar esses projetos. Vamos insistir para 
tentar colocar os deputados na sala para 
aprovar esses projetos. (Pausa) 
 Nós vamos segurar a onda aqui três 
minutos para tentar colocar quorum para 
aprovar esses projetos, deliberar, aprovar ou 
reprovar. (Pausa) 
 Retornando. 
 Deputado Dr. Rafael, deputado Marcos 
Madureira e deputado Dary Pagung.  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Presente!  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – A 
gente não consegue contato com outros 
deputados. Eu imagino que o deputado 
Xambinho está acompanhando a agenda do 
governador na Serra. Não consigo falar com o 
deputado Adilson, não consigo falar com o 
deputado José Rocha Esmeraldo, não consigo 
falar com o deputado Marcelo Santos, não 
consigo falar com o deputado Dr. Emílio 
Mameri. Nós só temos quatro parlamentares na 
comissão. Automaticamente, não é suficiente 
para aprovarmos nem para reprovarmos, para 
deliberarmos os projetos. 
  

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Emílio Mameri está presente. 
Emílio Mameri acabou de... 
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Dr. Emílio! (Pausa) Dr. Emílio! (Pausa) 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Na realidade, deputado Freitas, 
quando foi estipulada essa questão da 
videoconferência, não adianta colocar que está 
presente no chat. A pessoa tem que falar pelo 
menos. Mostrar o rosto ou mostrar a voz da 

pessoa para poder valer o voto. Isso foi 
determinação da presidência nas últimas 
reuniões. 
 Então, continuamos igual. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Se, por acaso, tiver cinco deputados, Dr. Rafael, 
eu peço a V. Ex.ª que resuma o parecer, para a 
gente repetir a votação dos que já estão 
presentes e colher o quinto voto, se caso 
aparecer.  
 Estou vendo o Dr. Emílio e o deputado 
José Rocha Esmeraldo entrando aí. Se algum 
deles... 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – O parecer é pela rejeição do 
projeto apresentado. Então, pode colher o voto 
se entrarem na sala o Dr. Emílio e o Engenheiro 
José Rocha Esmeraldo. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – É 
fundamental que a gente tenha a possibilidade 
de deliberar esses projetos, porque a próxima 
agenda, na semana que vem, será a prestação 
de contas do secretário da Fazenda. Nós só 
vamos nos reunir na última semana de março, e 
como esses projetos já tem algum tempo que 
estão na Casa, é fundamental que a gente 
delibere para o bem dos próprios deputados. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 
Freitas! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Sim, deputado Dary. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Infelizmente, estou ouvindo V. Ex.ª, ouvindo o 
deputado Rafael Favatto, para limpar a pauta. 
Na verdade, nós estamos, também, ao vivo na 
TV Assembleia, e acredito que não temos 
deputados, neste momento, para votar os 
projetos. Então assim seria melhor V. Ex.ª 
encerrar a sessão, para que nós possamos 
atender toda a agenda, e infelizmente parece 
que não vai dar quorum. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu estava com uma expectativa, deputado Dary, 
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de que o deputado Dr. Emílio pudesse entrar. 
Sei que está em deslocamento, mas a assessoria 
do deputado Dr. Emílio Mameri disse para a 
nossa assessoria da comissão que estava 
tentando fazer com que ele entrasse. É 
deslocamento, é sinal da Internet, por isso que a 
gente não está conseguindo contato com ele, 
mas eu estava na expectativa de conseguir. 
 Mas já que não estamos conseguindo, 
passo à fase das Comunicações. (Pausa) 
 Não havendo orador inscrito e nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar esta reunião da 
comissão. Antes, porém, convoco os nobres 
colegas para a próxima, que será extraordinária, 
para demonstrar e avaliar o cumprimento das 
metas fiscais do 3.º quadrimestre de 2021 da 
Secretaria de Estado da Fazenda, em 
cumprimento ao § 4.º do art. 9.º da Lei 
Complementar n.º 101, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, de 4/5/2000.  
 Reforçando, a próxima, dia 21/03/2022, 
será extraordinária, às 13h, de forma híbrida, no 
plenário e home office. 
 Sendo assim, estão encerrados os 
trabalhos da Comissão de Finanças. 
 Muito obrigado a todos! 
 
  (Está encerrada a reunião) 
 
 

 
DÉCIMA QUARTA SESSÃO SOLENE, DA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
14 DE ABRIL DE 2022. 

 
ÀS DEZENOVE HORAS E QUINZE 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO DOUTOR 
HÉRCULES OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) - Senhoras e senhores, 
senhor deputado proponente Doutor Hércules, 
ilustres autoridades e telespectadores da TV 
Assembleia, boa noite! 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe 
todos nesta sessão solene sobre o trabalho 
realizado durante os setenta anos da Associação 

Feminina de Educação e Combate ao Câncer, 
Afecc. 

Já se encontra no local de destaque o 
senhor deputado proponente Doutor Hércules 
para os procedimentos regimentais de abertura 
desta sessão solene. 

É convidado a compor a Mesa, 
representando o superintendente estadual do 
Ministério da Saúde, senhor Bartolomeu, 
Berivânia Lisboa. (Pausa) 

Convidamos também a presidente da 
Afecc-Hospital Santa Rita de Cássia, Marilucia 
Silva Dalla. (Pausa) 

É convidado ao local de destaque o 
presidente da Fehofes, Federação das Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos, Fabrício Gaeede. 
(Pausa) 

É convidado, representando a Aebes, 
Ricardo Ewald. (Pausa) 

Convidamos à Mesa o conselheiro da 
Afecc e ex-diretor da Ufes, Roberto Penedo. 
(Pausa)  

 
(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 
 
Informamos que esta sessão solene 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 13, no site da Assembleia 
Legislativa. 

O médico oncologista doutor Afonso 
Bianco prestava assistência aos pacientes com 
câncer na Santa Casa de Misericórdia de Vitória, 
no Espírito Santo, única instituição que oferecia 
tratamento oncológico. 

Diante disso, ele e sua esposa Ylza 
Bianco, começaram a movimentar ideias 
empenhando-se em reunir senhoras da 
sociedade em favor da saúde capixaba. A 
mobilização avança e, em 28 de abril de 1952, 
nasce a Associação Feminina de Educação e 
Combate ao Câncer, Afecc. 

Mas esse foi apenas o primeiro passo. 
Pouco a pouco a associação cresceu e, junto 
com ela, o sonho de ter uma infraestrutura 
adequada, que pudesse prestar assistência de 
qualidade aos doentes. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quarta-feira, 20 de abril de 2022 Diário do Poder Legislativo - 137 

Decidiram pela construção de um 
hospital. Em 1964, a Afecc recebeu uma 
importante ajuda da Central Evangélica da 
Alemanha e finalmente, em 1967, o Governo 
estadual doou definitivamente o terreno para a 
edificação do hospital. 

Em 31 de março de 1970, o Hospital 
Santa Rita de Cássia é inaugurado. Estava 
nascendo uma nova esperança para o 
tratamento de doentes com diagnóstico de 
câncer. 

Neste instante, o senhor deputado 
proponente Doutor Hércules procederá à 
abertura desta sessão solene, conforme é 
regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PATRIOTA) – Boa noite a todos! 
Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta esta sessão solene e vou proceder à 
leitura de um versículo da Bíblia.  

Peço a todos que fiquem em posição de 
respeito. 

 
(O senhor deputado Doutor 

Hércules lê I Coríntios, 15:58) 
 
Amém! (Pausa) 

 Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, mas a declaro aprovada, 
conforme disponibilizada no site da Assembleia 
Legislativa.  

Informo a todas e todos os presentes e 
os que estão nos assistindo também que esta 
sessão é solene sobre o trabalho realizado 
durante setenta anos da Associação Feminina 
de Educação e Combate ao Câncer, Afecc, 
conforme requerimento de minha autoria, 
aprovado em Plenário por unanimidade.  

 

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

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Podem cantar 
também, especialmente o Hino do Espírito 
Santo, que quase ninguém sabe.  

(É executado o Hino Nacional) 
 

 Essa transmissão em sinais de Libras, 
que vocês estão vendo, é para a comunidade 
surda. É uma lei também de minha autoria para 
que todo mundo possa saber o que nós estamos 
falando.  
 Pode soltar o hino.  
 

(É executado o Hino do Estado 
do Espírito Santo) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Neste instante, 
teremos uma apresentação musical realizada 
pelo Instituto Artes sem Limites.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – O hino do Espírito 
Santo, eu não concordo que nossos braços são 
fracos. São muito fortes nossos braços.  
 

(O grupo se apresenta)  
 
 Haja coração! Eu quero agradecer a 
todos.  

Quero lembrar que eu conheci esse 
instituto através do Carlos Ajur, que está ali. 
Carlos Ajur eu trouxe para trabalhar no meu 
gabinete, ele é cego e está fazendo um trabalho 
maravilhoso aqui, capacitando as associações 
sem fins lucrativos para que elas possam 
receber do setor público e privado também 
aquilo que elas têm direito. 

Carlos Ajur, por favor, levante-se um 
pouquinho para ganhar uma salva de palmas 
nossa. (Palmas) 

Esse trabalho de inclusão que estamos 
fazendo aqui, realmente, é impressionante. Não 
tinha banheiro acessível aqui, não tinha faixa 
tátil aqui, não tinha sessões transmitidas em 
sinais de Libras, vocês viram ali, para a 
comunidade surda.  

Hoje, até falei sobre isso. Setembro Azul 
é uma lei de minha autoria também. Para quem 
não sabe, na Segunda Guerra Mundial, Hitler 
mandava botar uma fitinha azul nos deficientes 
e mandava executar. Por isso ficou Setembro 
Azul. 
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Nós já tínhamos aqui, da minha autoria 
também, o Setembro Amarelo, prevenção de 
suicídio; 27 de setembro, doador de órgãos; e 
também câncer infanto-juvenil, da Acacci, que é 
um trabalho maravilhoso também. 

Eu quero agradecer ao meu querido 
maestro, nosso querido Carlos Roberto Berto. 
(Palmas) 

Eu vou citar o nome de todos e vão 
levantando o braço. No final, no último, vocês 
batem palmas para todo mundo. Combinado 
assim? 

Então, o nosso maestro Berto, mais 
conhecido por Berto e a nossa querida 
coordenadora Maria dos Santos Rufiano. Maria 
está ali. Raiter no piano, também está ali. 
Obrigado! No contrabaixo, nosso amigo Bruno. 
No fagote, Sami. Violinos, é uma coisa fantástica 
vê nossas crianças. Marta, Iara, Ronald, Pedro, 
Mateus Calda, Mateus Souza, Pedro Lagares, 
Lucas Matheus, Ruth e Ronaldo. Agora, sim, 
bravo. (Palmas) 

Muito obrigado, Humberto e os meninos 
todos. 

Quero lembrar também que eles vieram 
aqui em deferência a vocês, aos setenta anos da 
Afecc. Mas, se vocês quiserem contratá-los 
também para algum evento, poderão fazer. Nós 
temos o contato deles. O Carlos Ajur mesmo 
pode intermediar, em algum evento que vocês 
precisarem. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Neste instante fará 
uso da palavra o proponente desta sessão 
solene, o deputado Doutor Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 

– Boa noite a todos! Boa noite! 
Quero agradecer a presença da nossa 

Marilucia Silva Dalla, presidente da AFECC; 
também, representando o Bartolomeu Martins, 
superintendente do Ministério da Saúde: 
Berivânia Lisboa, muito obrigado pela presença; 
Fabrício Gaede, presidente da Federação dos 
Hospitais no Espírito Santo e Santas Casas, 
também, o Fabrício, grande amigo que está 
sempre aqui lutando pelas Santas Casas e pelos 
hospitais filantrópicos; o Ricardo Ewald, 

também, representando aqui a Aebes, 
Associação Evangélica Beneficente do Espírito 
Santo; também Roberto Penedo, que é 
conselheiro da Afecc e é ex-reitor da 
Universidade Federal do Espírito Santo. O 
Penedo é amigo de infância lá de Cachoeiro, 
assim como o Biccas, também. 

Também, eu quero agradecer a Deus, 
que, naturalmente, é o responsável por toda a 
nossa presença aqui e por todo o trabalho de 
vocês também. 

A Associação Feminina de Educação e 
Combate ao Câncer, Afecc, completa setenta 
anos desenvolvendo um trabalho que vai além 
do tratamento de câncer, oferecendo todo o 
cuidado necessário à plena recuperação dos 
pacientes. 

Quero destacar a grandiosidade do 
movimento Outubro Rosa, referência no Brasil, 
que acompanho todo ano ali em Camburi, que a 
mulherada faz Camburi ficar cor-de-rosa. Eu 
tenho a maior inveja, porque os homens são uns 
bananas. A gente luta para fazer o Novembro 
Azul, mas vai uma meia dúzia de gatos pingados. 
Mas vamos continuar lutando para isso. 

Destinei, desde quando eu vim para aqui 
em 2007 até hoje, o valor de trezentos e setenta 
mil reais para a compra de equipamentos e 
apoio aos projetos do Hospital Santa Rita, 
referência no tratamento oncológico do estado. 

É da minha iniciativa a criação da 
Comenda Mérito Legislativo Ylza Bianco, que 
será entregue na sessão de hoje. 

A dona Ylza juntamente com seu esposo, 
o médico Afonso Bianco, fundaram a Afecc. O 
doutor Afonso Bianco, eu me lembro até, muita 
gente conhece, especialmente Biccas, o ex-
vereador Marinho Delmaestro ia para a Praça 
Oito pedir dinheiro para construção do Hospital 
Infantil, Portal Santa Rita. O Marinho tinha uma 
mania de ser contra o tabagismo e fazia ele 
muito bem. De vez em quando, ele levava até 
uns tapas, na praça, porque ele tomava o 
cigarro da boca da pessoa, tanto que ele era 
fanático para salvar a vida de pessoas.  
 Eu não posso deixar de registrar, aqui, 
que eu convivi com o Marinho e com o Délio 
Delmaestro, que foi meu colega. Fomos diretor, 
juntos, do Hospital Infantil Nossa Senhora da 
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Glória, aqui, na Colina, e ele foi presidente do 
CRM também. Então, quero registrar também 
que o Marcos Delmaestro, que ele também, 
mais novo do Marinho, de vez em quando está 
aqui nas nossas atividades.  
 Quero parabenizar todos os voluntários, 
todos os servidores, funcionários e responsáveis 
por essa importante associação, que há sete 
décadas vem salvando vidas! Eu quero dizer do 
orgulho que eu tenho de fazer esta sessão. Esta 
homenagem é muito simples, mas a comenda é 
muito importante, porque leva o nome de uma 
mulher batalhadora que, se não fosse ela, 
certamente, com o doutor Afonso Bianco, hoje 
não existiria o Hospital Santa Rita e a Afecc 
também.  
 Então, é com muita satisfação e com 
poucas palavras que eu quero dizer da minha 
alegria de dizer: viva a Afecc! Viva o Hospital 
Santa Rita!  
 Muito obrigado! 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – É convidada a fazer o 
uso da palavra a presidente da Afecc, Marilucia 
Silva Dalla.  
 
 A SR.ª MARILUCIA SILVA DALLA – Boa 
noite! Agradeço a esta Casa de Leis e a todas as 
autoridades presentes, convidados e ao 
deputado e proponente doutor Hércules da 
Silveira, pela homenagem. Muito importante o 
reconhecimento público do nosso trabalho. 
 É com muito orgulho e satisfação que 
represento a Afecc nesta homenagem que a 
Assembleia nos faz pelos setenta anos de 
incansável atividade em prol dos pacientes 
oncológicos do SUS, tratados em nosso hospital.  

Resumo nossos setenta anos com o 
nosso propósito: Nosso amor se traduz em 
cuidar de você! Você, aqui, representa todo e 
qualquer paciente que precisa de nós.  
 Justamente por termos esse propósito, 
estamos crescendo e aperfeiçoando nossos 
projetos sociais, que hoje já somam vinte e 
quatro, todos voltados para a reabilitação, o 
bem-estar e a reintegração do paciente na 
sociedade, de forma produtiva. O 
comprometimento com a causa fez com que, 

em 52, um grupo de mulheres voluntárias 
criasse uma associação de ajuda aos pacientes 
com câncer. E, por meio de ações de cunho 
social e muito comprometimento, em 1970 a 
Afecc inaugurou o nosso hospital, o Santa Rita 
de Cássia.  
 A unidade hospitalar cresceu e hoje é o 
maior complexo oncológico do Espírito Santo, 
que reúne alta tecnologia em favor da Medicina 
e atende pacientes de convênio e particular nas 
mais diversas especialidades médicas, 
juntamente com os pacientes SUS. Somente em 
2021, do total de atendimentos realizados na 
instituição, 79,51, praticamente oitenta por 
cento, foram destinados aos pacientes do SUS 
em tratamento de câncer. Investimentos em 
soluções e equipamentos modernos tornam o 
Hospital Santa Rita pioneiro no estado do 
Espírito Santo em diversas áreas médicas.  
 Nas últimas décadas, o uso de tecnologia 
na Saúde tem proporcionado um novo olhar ao 
atendimento ao paciente, à gestão hospitalar e 
ao tratamento médico, com base 
principalmente em dados. Com isso em mente, 
nos últimos anos decidimos investir em soluções 
e em equipamentos de última geração. 
Sabemos que a tecnologia é uma grande aliada 
do setor e que gera diversos benefícios, como 
procedimentos menos invasivos e uma 
recuperação mais rápida do paciente, além de 
identificar doenças em estágios iniciais e iniciar 
o tratamento precocemente.  
 Em 2021, foram realizados quase 
setecentos mil atendimentos no Santa Rita, 
sendo quinhentos e quatro mil cento e sessenta 
e cinco exclusivamente para pacientes do SUS. 
No que diz respeito ao seu compromisso social, 
a Afecc prestou cento e noventa e oito mil 
atendimentos por meio de seus projetos sociais 
e disponibilizando mais de um milhão e 
quatrocentos produtos e serviços. 
  Sabemos que a pandemia prejudicou 
vários setores, mas nenhum foi tão impactado 
como a saúde. Foi aí que nos dedicamos mais, 
ganhamos forças e não deixamos a saúde parar, 
para que ninguém tivesse o seu tratamento 
interrompido. Por meio dos nossos vinte e 
quatro atuais projetos sociais e ações de gestão 
conseguimos traduzir o nosso amor ao próximo 
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com acolhimento, atenção, investimentos 
tecnológicos. Uma gestão feita de perto e 
serviço de ponta.  
 Aproveito para agradecer, mais uma vez, 
pela comenda Ylza Batista Bianco, Ylza Bianco, e 
pela oportunidade de, em público, poder 
homenagear todos os nossos parceiros, que são 
fundamentais para a construção de nossas 
histórias.  
 Hoje, recebemos uma excelente notícia, 
um presente de aniversário de 70 Anos. Nosso 
parceiro, o EPA, aqui representado pelo nosso 
amigo, ampliou para mais onze lojas a 
campanha Doe Seu Troco. O Roberto, que é 
nosso parceiro de muito tempo, não é agora 
que começou esse projeto. O EPA tem 
propiciado uma ajuda enorme para nós. Com 
essa ajuda nós conseguimos ampliar o nosso 
atendimento social. E, aqui, de público eu quero 
agradecer muito. E agora, ampliando, podemos 
ainda fazer mais e mais. Muito, muito obrigada 
mesmo! Que outros sigam, também, o seu 
exemplo.  
 Convido vocês a nos visitarem e 
conhecer de perto o nosso trabalho. Será um 
prazer recebê-los. Vamos esperá-los. Temos 
muita satisfação e muito orgulho de mostrar o 
que nós fazemos voluntariamente, mas com 
muito, muito amor. Muito, muito obrigado a 
todos vocês! 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) - É convidado a fazer o 
uso da palavra o presidente da Fehofes, Fabrício 
Gaede.  
 
 O SR. FABRÍCIO GAEDE - Boa noite! 
Quero agradecer mais uma vez, Doutor 
Hércules, por esta oportunidade de estarmos 
aqui neste momento tão importante, de 
comemoração. Confesso para você que você 
conhece muito tanto a minha figura, como o 
Ricardo, pessoas que, geralmente, quando 
sobem a tribuna, nós subimos aqui para 
questionar, reclamar, exigir algumas questões a 
respeito do segmento filantrópico. Mas, no 
decorrer dessa apresentação, dos projetos 
sociais, que nós vimos essas crianças tocando, 
me fez algumas lembranças. E eu acho que, 

como Eclesiastes diz no capítulo seis, que há 
tempo para tudo, hoje acho que não é tempo de 
guerra, nem subir ao palanque para fazer 
algumas exigências que normalmente nós 
fazemos e são justas.  

Diariamente nós somos bombardeados 
com projetos de leis que surgem de repente, 
sem saber as consequências que isso traz para o 
nosso segmento; projetos de leis que nós 
lutamos para que eles venham a acontecer, mas 
são engavetados, reajustes que nós precisamos. 
Mas acho que hoje não é tempo para isso, hoje 
é tempo de agradecer. E eu, vendo essas 
crianças tocarem aqui, me fez uma lembrança. 
Um projeto social, ele sempre traz uma 
oportunidade de recomeço ou uma 
oportunidade de início. Um hospital filantrópico 
ou uma instituição que trabalha com a 
filantropia, ela faz as duas coisas.  

Primeiro eu vou falar da segunda 
oportunidade. As instituições filantrópicas, elas 
nasceram de insatisfação com o ambiente. Vê 
que uma coisa não está boa, que algo precisa 
ser feito e, de repente, um grupo se levanta e: 
vamos fazer! Isso aconteceu com a Afecc há 
setenta anos, o que é digno de louvor, dos 
nossos parabéns, do nosso reconhecimento. 
Através dessa manifestação de pessoas que se 
encontraram insatisfeitas com aquela situação, 
muitas outras foram impactadas.  

Se nós pararmos aqui...A Marilucia citou 
alguns números de atendimento, não é, 
Marilucia? Quantas vidas tiveram um 
recomeço? Suas vidas foram salvas; cânceres 
que foram curados; outros, que não 
conseguiram ser curados, mas que receberam 
dignidade no seu cuidado. Lembramos agora da 
pandemia, tantas pessoas que perdemos, mas 
todo o atendimento de forma digna e cuidadosa 
foi realizado.  

Então um hospital, uma instituição 
filantrópica traz isto: uma segunda 
oportunidade. Se não de cura, mas, sim, 
também, às vezes, um tratamento digno, até 
mesmo no seu passamento.  

A outra é a primeira oportunidade. Digo 
isso por quê? Porque sou uma das primeiras 
oportunidades, que essa instituição me deu. A 
minha vida profissional nasceu no Hospital 
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Santa Rita. Fui empregado lá, como estagiário, 
em 2001. Foi a minha primeira oportunidade, 
Doutor Hércules. Aí eu me lembro do senhor, 
com a sua carteira de trabalho, lá da Santa Casa 
de Cachoeiro. Ou seja, as instituições 
filantrópicas, os hospitais, não impactam 
unicamente na saúde da nossa população. Só 
por aí já é louvável, é digno de agradecimento; 
mas é, também, uma instituição que dá 
oportunidade de empregabilidade, 
oportunidade de pesquisa, oportunidade de 
desenvolvimento...  

Quantos profissionais médicos a rede 
filantrópica forma todos os anos? A segunda 
maior escola de Medicina do nosso estado é 
filantrópica, a Emescam. O Segundo Centro 
também é filantrópico. Então, são esses 
projetos que são dignos de louvor. E é por isso 
que, hoje, me veio essa recordação, e me 
imaginei como um menino tocando violino, mas, 
na minha vida profissional, iniciando a carreira 
em uma instituição que me trouxe aqui, hoje.  

Então, quero aproveitar esse espaço, não 
para brigar, não para fazer exigências e nem 
críticas ao sistema, mas agradecer e parabenizar 
essa instituição que faz a diferença na vida das 
pessoas, tanto na saúde quanto na parte social, 
contribuindo para que a nossa sociedade, o 
nosso estado seja um estado forte, um estado 
grande. E isso é motivo de agradecimento. E 
quero aproveitar este espaço para agradecer a 
Marilucia, em nome de todos os presentes - vejo 
alguns nomes amigos, que pude ter a 
oportunidade de conhecer - e em nome dela 
agradecer a todos vocês por manterem vivo o 
legado que nasceu há setenta anos e que hoje 
continua fazendo a diferença na vida de muitas 
pessoas.  

Meus parabéns a todos vocês! (Palmas)  
 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra, 
representando a superintendência estadual do 
Ministério da Saúde, a senhora Berivânia Lisboa.  

 
A SR.ª BERIVÂNIA LÚCIA DE OLIVEIRA 

LISBOA PINTO - Boa noite a todos. 
Em primeiro lugar, agradecer ao doutor 

Hércules por ter, mais uma vez, convidado a 

Superintendência do Ministério da Saúde para 
participar desta homenagem à Afecc, ao 
Hospital Santa Rita que, de longe, é um dos 
hospitais dos quais a gente sempre ouve só 
elogios, de toda a população.  

O Ministério da Saúde sempre financia 
equipamentos para o Hospital Santa Rita, entre 
outros. Mas este ano a Afecc conseguiu sete 
milhões e seiscentos mil reais só em 
equipamentos, e tenho que dizer que tem um 
equipamento bem especial. Bem especial. É um 
equipamento que, acredito, em alguns hospitais 
federais do Rio de Janeiro ainda não tem. Então, 
o Hospital Santa Rita é um dos primeiros a ter o 
PET Scan.  

Parabenizar porque, realmente, é 
verificar que o recurso empregado pelo 
Ministério da Saúde, a Afecc vai fazer jus 
entregando para a população capixaba usuária 
do Sistema Único de Saúde e a todos que 
utilizam o sistema da Afecc.  

Parabéns, Marilucia! 
Parabéns, Doutor Hércules, pela 

homenagem, que é, realmente, louvável! 
Obrigada. (Palmas)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra, 
representando a Associação Evangélica 
Beneficente Espírito-Santense, Ricardo Ewald.  
 

O SR. RICARDO EWALD - Muito boa 
noite a todos! 

Com muita satisfação ocupo este espaço 
parabenizando a Afecc pelos seus setenta anos 
e cumprimentando a Mesa na pessoa do Doutor 
Hércules, proponente desta sessão, com seu 
slogan: Saúde, Saúde e também Saúde; a 
presidente da Afecc, senhora Marilucia Silva 
Dalla; representando a superintendência do 
Ministério da Saúde, a amiga Berivânia; e 
Fabrício Gaeede, presidente da Fehopes.  

Com muita satisfação estou aqui 
representando a Aebes. Como a Afecc é 
mantenedora do Hospital Santa Rita, a Aebes é 
mantenedora do Hospital Evangélico de Vila 
Velha. E temos uma história, eu diria, incomum 
porque nos anos de 1970, quando a Central 
Evangélica de Bonn, na Alemanha, esteve em 
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terras capixabas, ela também aportou recursos 
para a construção do Hospital Santa Rita.  

Dois anos depois, em 1972, e este ano o 
Evangélico completa cinquenta anos, 72/22, a 
mesma Central Evangélica de Bonn, na 
Alemanha, também esteve em terras capixabas 
através dos pastores luteranos, igreja a qual 
pertenço, e também pode fazer um aporte de 
recursos da ordem de setenta por cento para a 
construção e conclusão do Hospital Evangélico 
de Vila Velha.  

Os filantrópicos colocam para o Governo 
brasileiro cinquenta por cento da sua 
capacidade instalada de atendimento, e setenta 
e cinco por cento da alta complexidade são 
realizados nos hospitais filantrópicos com todas 
as dificuldades, com todos os problemas, com 
todas as acusações que a gente recebe, de que 
as nossas dificuldades são por problemas de 
gestão. Isso não é verdade! A senhora 
presidente sabe o quanto é sofrida a tabela do 
SUS. Fabrício também. Mas num contexto de 
não sentar no canto e chorar, a gente procura 
receitas alternativas captando recursos - tem 
aqui a querida Renata, pessoa que conheço há 
trinta anos, e estou no Evangelho há trinta e 
cinco -, e a gente faz esse trabalho para poder 
suprir na ponta. Não é isso, presidente? Para 
fechar as contas.  

E a gente, enquanto hospital geral, Santa 
Rita e Evangélico, assume o paciente, mas 
assume também a sua família. Quantas vezes a 
gente, muitas vezes, dá alta ao paciente e tem 
que cuidar do acompanhante que acabou 
ficando doente porque estava ali com problema 
financeiro para ter um bom lugar para dormir, 
para comer, enfim.  

Então neste contexto de podermos fazer 
o trabalho que fazemos, e o Fabrício, hoje, à 
frente da Federação dos Hospitais Filantrópicos 
do estado do Espírito Santo, vem impondo, vem 
colocando uma gestão de trazer para junto da 
Federação um trabalho de fortalecimento, para 
que a gente ganhe o jogo...  

Jamais o Governo poderá prescindir da 
grande obra dos filantrópicos em todo o Brasil!  

E, aqui, em Vitória, o Santa Rita, na sua 
excelência de fazer oncologia, o Hospital 
Evangélico como hospital geral e a Santa Casa 

como hospital geral, estamos ampliando, 
construindo, estamos fazendo, como diria o 
saudoso Luiz Nivaldo, presidente da Federação 
dos Hospitais, do limão a limonada.  

É nessa onda de trabalho, de dormirmos 
de olhos abertos, que a gente vai caminhando e 
tentando, hoje, ser melhor do que ontem.  

 Ficam aqui as nossas felicitações à Afecc 
pelos seus setenta anos e temos muito a 
comemorar, porque juntos somos mais fortes e 
juntos estamos fazendo a diferença. Abraço a 
todos! Saúde e que Deus nos acompanhe nessas 
jornadas futuras. Muito obrigado! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Encerrando a fase dos 
pronunciamentos, neste instante convido o 
deputado Doutor Hércules a se posicionar para 
a gente começar o momento das homenagens.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Antes eu quero 
registrar aqui: o Ricardo falou saúde, saúde, 
saúde porque eu tenho essa mania de o tempo 
todo aqui, nesses quinze anos que eu estou 
aqui, sempre falando saúde, saúde, saúde. 
Quando eu vou à tribuna os colegas falam 
assim: ele vai falar sobre três assuntos. Primeiro 
é saúde, segundo é saúde e terceiro é saúde.  

De uns tempos para cá, depois que 
Carlos Ajur veio para aqui, eu falei com aquele 
amigo ali que ele é cego, eu estou falando 
também em inclusão, inclusão e inclusão, 
porque nós temos que trabalhar nesse sentido. 
Nós fizemos uma sessão aqui semana passada, 
ele que organizou e nós tivemos aqui um cego, 
cego total, um jornalista que fez o discurso dele 
em braille.  

Isso é uma coisa fantástica, essa 
inclusão. Então, hoje nós estamos vendo o valor 
da saúde. Há mais de quarenta anos que eu falo 
isso e hoje nós estamos vendo como é 
importante. Tem gente que tem muito dinheiro 
e não está conseguindo salvar a vida, porque na 
verdade a vacina, não sei o que aconteceu, se 
atrasou, se não atrasou. O fato é o seguinte, a 
vacina salva vidas, sim! E os cuidados também! 
Hoje eu estou acostumando agora a ficar sem a 
máscara, mas o tempo todo com máscara.  
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Há mais de cem anos, cento e dois anos 
atrás mais ou menos, quando surgiu a gripe 
espanhola, que na verdade, Biccas, não era 
espanhola. Era nos Estados Unidos, registrou na 
Espanha, mas o que se pregava naquele tempo? 
O uso de máscara! Não tinha microscópio que 
via o vírus, não tinha antibiótico, então era a 
máscara, o afastamento. Recomendava-se, 
inclusive, não tossir, não espirrar perto das 
pessoas. Então, isso hoje voltou cem anos atrás. 
Hoje nós estamos repetindo isso. E agora tem a 
vacina, então nós temos que vacinar, sim! 

Então, eu agradeço mais uma vez ao 
nosso Felipe. E vou descer então, Felipe, para as 
homenagens.  

Quero lembrar também que muitas 
pessoas deveriam estar sendo homenageadas 
aqui, mas a gente não pode homenagear a 
todos. Aqueles que não estiverem recebendo a 
comenda, que sintam também como recebida, 
porque nosso desejo era dar uma comenda para 
cada um, mas na verdade isso foi uma escolha, 
alguns de vocês e alguns fui eu que escolhi. 
Vamos descer então! 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Momento especial 
desta sessão solene, a partir de agora o senhor 
deputado Doutor Hércules fará a entrega da 
Comenda Ylza Bianco aos homenageados. A 
Comenda do Mérito Legislativo Ylza Bianco, de 
autoria do deputado Doutor Hércules, foi criada 
pela Resolução n.º 5.997/2019, destinada a 
homenagear personalidades e entidades que se 
destacarem no âmbito do terceiro setor do 
estado e do Brasil.  

A primeira homenageada é Léa Regina 
Penedo Gonçalves, diretora de Relações 
Institucionais da Afecc. (Pausa) 

 
 (Procede-se à entrega da 

comenda)  
 
 
Maria Virgínia Casagrande, representada 

por Marilucia Silva Dalla. (Pausa) 
A senhora Maria Virgínia é a primeira 

dama do Estado do Espírito Santo, colaboradora 
e apoiadora dos programas sociais da Afecc. 

  (Procede-se à entrega da 
comenda)  
 

 Marcelo Lages. (Pausa)  
Diretor, coreógrafo e organizador das 

ações culturais do movimento Outubro Rosa. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
 Roberto de Mattos Gosende. (Pausa)  

Diretor do grupo DMA/EPA, parceiro e 
apoiador dos programas sociais da Afecc. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Raphael Brotto. (Pausa) 
Diretor do Shopping Vitória, parceiro e 

colaborador nas ações em benefício da Afecc. 
 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Toninha de Nadai. (Pausa)  
Colaboradora e organizadora da Noite de 

Caldos e outras ações em benefício dos 
programas sociais da Afecc. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
Adriana Delmaestro. (Pausa) 
Doadora e colaboradora da Afecc nas 

ações em benefício da Afecc. 
  
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 Roberto da Cunha Penedo. (Pausa) 
 Roberto é conselheiro da Afecc.  
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 Getúlio Tedesco. (Pausa) 
 Getúlio também é conselheiro da Afecc.  
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
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 Doutor Alberto Meirelles Guerzet. 
(Pausa)  
 Médico do corpo clínico da Afecc. 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 Erotildes Rocha Vello. (Pausa) 
 Voluntária da Afecc há mais de trinta 
anos. 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 Doutor Laurentino Biccas Junior. (Pausa) 
 Médico, ex-diretor clínico e técnico da 
Afecc. 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 Bianca Beraldi Xavier. (Pausa) 
 Assistente social da Afecc há mais de 
trinta anos. 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
  

Sandra Maria Gonçalves de Castro. 
(Pausa)  

Secretária da Afecc há vinte e sete anos. 
 
 (Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
 Pedimos à senhora Sandra que 

permaneça no local, por favor, para receber 
também a homenagem em nome de Angela 
Pitanga Pinto. (Pausa) 

Angela é colaboradora e organizadora 
durante quinze anos de jantares em benefício 
dos programas sociais da Afecc. Uma salva de 
palmas para Angela Pitanga. 
 

 (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Ronald Fonseca Rodrigues. (Pausa)  
 Ronald é funcionário da Afecc há mais de 
trinta anos. 

 (Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Renata Borges Carlos Louzada. (Pausa)  
Gerente de Relações Institucionais da 

Afecc. 
 

 (Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Mariana Buaiz, representada pela 

diretora de Inovação e Tecnologia da Afecc, 
Fabricia Boechat. (Pausa)  

Mariana Buaiz é vice-presidente da 
Afecc. 
 

 (Procede-se à entrega da 
comenda)  
 

Alexandre Cantarella Tironi. (Pausa)  
Diretor clínico da Afecc - Hospital Santa 

Rita de Cássia.  
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Doutora Thaissa Tinoco Sassine. (Pausa)  
Médica da Afecc - Hospital Santa Rita de 

Cassia. 
 
(Procede-se à entrega da comenda) 

 
Doutor Luiz Augusto de Castro Fagundes 

Filho. (Pausa)  
Médico da Afecc - Hospital Santa Rita de 

Cassia. 
 
(Procede-se à entrega da comenda) 
 
Doutora Ana Luiza Miranda Cardona 

Machado. (Pausa)  
Médica da Afecc - Hospital Santa Rita de 

Cassia. 
 
(Procede-se à entrega da comenda) 
 

 Doutor Laurentino Biccas Neto. (Pausa) 
 Médico da Afecc, Hospital Santa Rita de 
Cássia. 
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(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

 Doutor Loureno Cezana. (Pausa) 
 Médico da Afecc, Hospital Santa Rita de 
Cássia. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

 Maria da Glória Ribeiro Correa. (Pausa) 
 Voluntária há mais de vinte anos e 
diretora da Afecc há dez anos. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Regina Maria Monteiro. (Pausa) 
Diretora da Afecc há mais de vinte anos. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda)  
 

 Lauriene Ribeiro Andrade. (Pausa)  
 Funcionária da Afecc há quarenta e um 
anos.  
 

 (Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

Peço ao senhor deputado e à senhora 
Marilucia que retornem aos seus locais. 

Encerrando a fase das homenagens, 
neste instante, fará uso da palavra em nome das 
homenageadas, pelo tempo de cinco minutos, a 
voluntária da Afecc Erotildes Rocha Vello.  

 
A SR.ª EROTILDES ROCHA VELLO – Boa 

noite a todos! 
Eu fui pega de surpresa, mas eu estou 

assim muito emocionada por receber esta 
grande homenagem pelos meus trinta e dois 
anos de voluntária da Afecc.  

Recebam o meu abraço cordial.  
 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Neste instante, 
devolvo a palavra ao senhor deputado 
proponente desta sessão solene, Doutor 
Hércules. 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Eu já disse antes, mas 
vou repetir, aqueles que não estão à Mesa e que 
não receberam também a comenda sintam-se 
também homenageados. O trabalho de todos 
vocês é muito importante para essa obra que 
tem cuidado de tanta gente. Muita gente, às 
vezes, sem esperança de se curar, e com o 
tratamento de vocês, com a fé em Deus, acaba 
ficando curada. Então, o nosso agradecimento! 

Quero lembrar os meninos que tocaram 
aqui violino, Artes sem Limites, lá de Vila Velha, 
da Glória. Que coisa emocionante! As 
criancinhas de oito anos tocando violino. Que 
coisa fantástica!  

O importante dessa obra também é de 
estar colocando essas crianças num um futuro 
melhor, porque muitos estão sem condições de 
pagar um professor para dar aula de Música, 
para ocupar o tempo com coisa boa. Então, eles 
estão fazendo isso. E nós agradecemos a esse 
projeto Arte Sem Limite.  

Quero agradecer a Deus, à TV 
Assembleia, que está transmitindo nossas 
imagens para o Espírito Santo quase todo. É um 
dos serviços mais importantes que nós temos 
aqui, nossa TV. Agradecer ao painel, que 
projetou o Hino Nacional e o Hino do Espírito 
Santo, especialmente sinais de Libras, que já 
falei sobre isso, agora há pouco, a importância 
de falar para a comunidade surda.  

Agradecer aos seguranças, nossos 
amigos que estão aqui, ajudando. Agradecer ao 
Instituto Sem Limites, aos fotógrafos, a todos 
eles, principalmente ao Tonico.  

O Tonico é o fotografo mais antigo que 
nós temos aqui no Espírito Santo. Ele tem a 
história do Espírito Santo, de vários 
governadores, políticos e personalidades. Ele é 
tão antigo que tem gente que fala que ele 
fotografou a Santa Ceia. Esse é o nosso Tonico. 
Se quiser alguma coisa da história do Espírito 
Santo, pode procurar o Tonico que ele tem.  

Quero agradecer, então, ao Cerimonial, 
que ajudou a realizar esta sessão tão 
importante, aos servidores do meu gabinete, a 
todos eles; aos servidores da limpeza e da copa, 
porque quando vocês chegaram aqui estava 
tudo limpinho. Vocês não viram quem limpou 
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aqui. Eu quero sempre me lembrar disso. O 
Fabrício já conhece isso aí. Eu mostrei para ele a 
carteira assinada na Santa Casa de Cachoeiro 
como auxiliar de serviços gerais. Então, eu 
tenho, naturalmente, que me lembrar desse 
pessoal invisível.  

Quero agradecer ao pessoal que fez a 
recepção, a coordenação; agradecer aos amigos 
da Taquigrafia que registraram toda nossa fala 
aqui, pacientemente.  

Para quem não sabe, Taquigrafia é a arte 
de se escrever com a velocidade que se fala. Daí 
a razão de a gente falar mais devagar para eles 
poderem fazer nossa fala.  

Bem, então, estamos chegando ao final, 
e, mais uma vez, quero dizer para vocês da 
minha admiração, do meu respeito. E essa 
comenda é muito, muito, muito pouco pelo que 
vocês fazem, especialmente para aqueles 
pacientes que já estão sem esperança de cura. 
Vocês, quando não curam, trabalham para que 
eles possam levar sua vida ou sua doença com 
dignidade. Parabéns à Afecc! 

Vou encerrar a nossa sessão.  
Mariluce está pedindo aos 

homenageados para ficarem aqui, à frente, para 
tirar uma foto. Aqui em cima, Tonico, é melhor? 
O Tonico que entende melhor. Então, o pessoal 
aqui em cima para fotografar este momento 
importante. Nós já vamos encerrar a sessão, e o 
pessoal pode subir para fotografar.  

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e as senhoras 
deputadas para a próxima, que será ordinária, 
dia 13, às nove da manhã, aqui mesmo, no 
Plenário Dirceu Cardoso. 

 Está encerrada a sessão. 
Vamos em paz e com Deus. E Viva a 

Afecc! (Palmas) 
 

(Comunicamos que a 
próxima sessão será 
ordinária híbrida, virtual e 
presencial, amanhã, dia 
13 de abril de 2022, às 9h, 
cuja Ordem do Dia foi 
anunciada na vigésima 
sexta sessão ordinária 

híbrida, realizada dia 12 
de abril de 2022) 

 

  Encerra-se a sessão às 
vinte horas e quarenta e oito minutos. 

 

*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às 
fases ou às ocorrências 
desta sessão. 

 
 

 
SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE COOPERATIVISMO, 
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2022. 
 

O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Bom dia a todos, a todas, 
todos os presentes nesta nossa 
videoconferência. 

Invocando a proteção de Deus, eu quero 
declarar abertos os trabalhos da nossa Comissão 
do Cooperativismo da nossa Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo.  

Antes, eu quero citar um versículo do 
Salmos. 

 

 (O senhor deputado Pr. Marcos 
Mansur lê Salmos , 103:2) 

 
 Eu quero considerar as nossas atas das 
reuniões anteriores lidas e aprovadas. 
Considerá-las nesse sistema, conforme a 
publicação já nos anais da nossa Casa. 
 Quero solicitar, então, ao secretário que 
possa estar procedendo à leitura do nosso 
Expediente. Por favor. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
EXPEDIENTE: 

  
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício do Gabinete do Deputado 
Alexandre Xambinho n.º 
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015/2022, justificando a ausência na 
reunião ordinária desta comissão, 
realizada no dia 08/02. 
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

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

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
Ofício GDRL n.º 152/2022, da 
excelentíssima senhora deputada Raquel 
Lessa, justificando sua ausência na 
reunião ordinária desta comissão, 
realizada no dia 08 de fevereiro. 
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Ciente também. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
Ofício GDDRV n.º 013/2022, do 
excelentíssimo senhor deputado Renzo 
Vasconcelos, justificando sua ausência na 
reunião ordinária desta comissão, 
realizada no dia 08 de fevereiro de 2022. 
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Ciente também. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não ocorreram no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

Também não ocorreram. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não estiveram presentes. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Também não ocorreram. 
 

  ORDEM DO DIA: 
Nós discutiremos o tema: Prazer em 

conhecê-los... Somos a Coopcam – Cooperativa 
dos Caminhoneiros de São Gabriel da Palha. 
  Os convidados palestrantes serão: o 
senhor Advaldo Antônio Zottelle, diretor-

presidente da Coopcam – Cooperativa dos 
Caminhoneiros de São Gabriel da Palha; e a 
senhora Gizeli Silva, agente Administrativa e de 
Desenvolvimento Humano da Coopcam – 
Cooperativa dos Caminhoneiros de São Gabriel 
da Palha. 
  Teremos, também, como convidados 
participantes: o senhor Carlos André Santos de 
Oliveira, superintendente da OCB; o senhor 
David Duarte Ribeiro, assessor de Relações 
Institucionais do Sistema OCB; o senhor 
Valdemar Fonseca dos Santos, gerente de 
Desenvolvimento Cooperativista da OCB/ES; a 
senhora Juliana Marques Linhares, assessora 
jurídica do Sistema OCB/ES; e o senhor Renan 
Reis, estagiário de Relações Institucionais do 
Sistema OCB. 
  

O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Muito obrigado, secretário 
Thiago. 

Antes de a gente entrar no tema 
propriamente dito da nossa reunião e da 
palestra, eu quero dar as boas-vindas a todos os 
senhores e a todas as senhoras e falar da nossa 
satisfação de estar fazendo mais uma reunião 
ordinária da nossa Comissão do Cooperativismo, 
mostrando a pujança, a força que o 
cooperativismo tem no estado do Espírito 
Santo, principalmente; mas aquilo que a gente 
ainda pode ganhar e aquilo que a gente precisa 
conquistar. 

Eu considero este momento de reunião, 
a nossa comissão, este espaço, este momento, 
como um instrumento e uma alavanca muito 
importante para que haja, de fato, este 
desenvolvimento, este crescimento. 

Então, é uma alegria poder receber os 
agentes que nós estamos recebendo aqui hoje.  

Daqui a pouquinho a gente fala mais 
especificamente no tema, mais especificamente 
da Coopcam. Vamos ouvir aqui a apresentação 
dessa belíssima cooperativa e do brilhante 
trabalho que é desenvolvido por ela. 

Porém, eu quero, neste momento, 
passar a palavra para o nosso assistente David, 
que colabora conosco e nos ajuda muito na 
execução dos trabalhos da nossa comissão. 
Gostaria que o David pudesse apresentar agora 
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quem já está presente na sala dos nossos 
convidados. 

Por favor, David, tenha a liberdade de 
fazê-lo nesta hora. 

 
O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO – 

Obrigado, deputado Mansur! 
Na pessoa do senhor, parabenizar aqui 

todos os deputados membros desta comissão. 
(Pausa)    

Então, deputado, em primeiro lugar, um 
bom dia a todos. 

Parabenizar o senhor, todos os 
deputados membros dessa comissão. Porque a 
gente sente falta da presença, da participação 
dos demais deputados também, entendeu, 
deputado? É sempre importante que se façam 
presentes, que possam acompanhar esses 
momentos que são muito valorosos. 

Mas, enfim, parabenizar o trabalho que 
vem sendo realizado pelo senhor, por todos os 
deputados, mas principalmente o senhor à 
frente desta importante Comissão de 
Cooperativismo da Assembleia Legislativa.  

Aqui, em nome da nossa diretoria 
executiva, do doutor Pedro Scarpi Melhorim, do 
nosso superintendente Carlão, parabenizar por 
todo trabalho que vem sendo realizado. 
Parabenizar todas as cooperativas aqui 
presentes.  

A Coopcam vai fazer sua apresentação. 
Já estão presentes o nosso presidente, o senhor 
Advaldo Antônio Zottelle, que também, 
deputado, é conselheiro de ética da OCB/ES. A 
Gizeli, agente Administrativa e de 
Desenvolvimento Humano da cooperativa. 
Também presente a Solange. Pude observar a 
Solange Scalfoni, que é contadora da Coopcam. 
A senhora Amanda Wruck.  

Vou citar logo aqui os representantes das 
cooperativas presentes: presidente da 
Cooperação, a cooperativa que atua no 
segmento educacional, no município de Santa 
Maria de Jetibá; senhor Carlos Magno, 
presidente da Coopersules; a Cooteva presente 
– não tem como a gente saber quem está 
participando, mas com certeza aí a participação 
dos representantes da Cooteva, muito 
importante também; o senhor Romério Fonseca 

Badaró, presidente da Cooper-Rural, lá de 
Brejetuba; e aqui, os membros da sua equipe, 
deputado; os demais representantes da 
Assembleia, em nome da Maria Emília, pela 
organização da coordenação da Comissão 
Permanente de Cooperativismo, parabenizar e 
agradecer a parceria de todos. Então nós somos 
suspeitos para falar.  

Daqui a pouco, é claro, o senhor Advaldo 
e a Gizeli vão transcorrer aí a apresentação da 
cooperativa, mas com certeza uma das 
cooperativas mais organizadas em nível nacional 
do ramo de transportes, no segmento de 
transporte de cargas. Sempre falo isso, senhor 
Advaldo, e não vou me cansar de falar, é uma 
das cooperativas, em nível nacional, 
reconhecidamente mais organizada no 
segmento de transporte de cargas também. 
Daqui a pouco vocês vão poder entender 
melhor tudo isso que a gente fala.  

Então, deputado, eu devolvo para o 
senhor a palavra. Que tenhamos uma reunião 
muito produtiva.  

Já ia esquecendo, deputado, peço 
desculpas, estamos aqui participando eu, como 
assessor de Relações Institucionais; o colega 
Creiciano Garcia Paiva, analista de 
Monitoramento; e o colega Renan Reis, que é 
estagiário  na Assessoria de Relações 
Institucionais. 

Então, hoje, a gente teve que se dividir, 
senhor Advaldo. O bambu está gemendo. Nós 
estamos com muita pauta, muita coisa 
acontecendo ao mesmo tempo, deputado. Mas 
trazemos aqui um abraço caloroso tanto do 
doutor Pedro, quanto do nosso superintendente 
Carlão, que não está aqui porque está em outras 
agendas extremamente prioritárias, mas o sistema 
OCB está aqui presente e representando toda essa 
equipe, todo esse time que a gente tem.  

Obrigado, deputado.  
Deputado, tem que ver depois com o 

pessoal, porque a cooperativa vai precisar 
compartilhar a apresentação e parece que não 
está liberada. O pessoal que comanda aí, está 
bom?  

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – É. Podemos ver. Obrigado, 
então, David.  
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Hoje a gente está, parece, com algum 
probleminha na técnica. Eu tive muita 
dificuldade para poder conseguir acessar, 
inclusive. Tentei vários caminhos e várias 
formas. Aliás, me contatei até de uma forma 
não convencional daquela que eu estou 
acostumado a fazer rotineiramente. Podemos 
ver aí o pessoal da técnica, para nos ajudar para 
disponibilizar a apresentação dos slides, 
naturalmente, que serão apresentados pelos 
nossos amigos da Coopcam. Mas vamos 
tocando em frente aí.  
 Nosso amigos da Coopcam. Mas vamos 
tocando em frente aí. 
 Eu quero já falar da minha satisfação 
novamente de abrir esse espaço, onde a gente 
está fazendo a divulgação do cooperativismo 
aqui no estado do Espírito Santo. O 
cooperativismo no estado do Espírito Santo é 
muito pujante, muito forte. Nós temos uma 
participação significativa das nossas 
cooperativas, eu gosto de chamar nesse viés 
que estou falando de nossas empresas 
cooperativas, no PIB do nosso estado, na 
participação da economia formal do Estado do 
Espírito Santo. 
 O nosso cooperativismo é formado de 
vários segmentos. São vários segmentos muito 
fortes e em todos esses segmentos nós temos 
cooperativas muito fortes, muito pujantes. E nós 
vamos ver hoje um segmento que é muito 
importante para o estado do Espírito Santo, que 
é o segmento do transporte.  

Nós já falamos tanto aqui do transporte 
e hoje nós vamos falar de cooperativa, em 
particular, que vai representar o setor, que vai 
representar o segmento, que é a Coopcam, a 
Cooperativa dos Caminhoneiros, que nós vamos 
ver aqui agora.  

É São Gabriel da Palha, não é isso, David? 
(Pausa) 

São Gabriel da Palha. E fico feliz porque a 
gente pode mostrar um trabalho forte. Como o 
David mesmo disse aqui, nós vamos poder ver 
uma das cooperativas do setor mais organizadas 
em nível de Brasil e às vezes nós não 
conhecemos, a população capixaba não conhece 
um trabalho desse porte, de excelência, que é 
realizado aqui no nosso estado. 

Então, eu quero já agradecer ao seu 
Advaldo Antônio, também à Gizeli Silva, que 
serão os apresentadores dessa palestra de hoje, 
do trabalho de hoje, e quero então passar 
primeiro para o Advaldo, Advaldo Antônio, para 
ter a liberdade. 

Eu não sei como é que vai estar a 
questão da apresentação, se vamos conseguir 
visualizar. O pessoal da técnica, colabore com a 
gente. 

Mas eu quero orientar o Advaldo, se não 
estiver apresentando, que ele possa ir citando 
os dados que ele vai falar, o que tiver que ser 
falado. Fica à vontade que a gente vai estar 
ligadinho aqui também, captando a mensagem 
que será falada aqui. Tá bom? 

Advaldo Antônio, com a palavra, que é o 
nosso presidente da nossa querida Coopcam. 
Vamos lá, Edivaldo! 

 

O SR. ADVALDO ANTÔNIO ZOTTELLE - 
Bom dia a todos! Quero saudar nosso querido 
Mansur, presidente da Comissão Permanente 
de Cooperativismo. Diga-se de passagem, é a 
primeira a ser criada, não é Mansur, no Brasil. 
Então, vocês estão de parabéns pelo 
reconhecimento que o cooperativismo tem por 
essa Casa de Leis. 

Agradecer também ao David (Inaudível), 
Romero, Carlos Magno e outros que estão 
(Inaudível) 

Estão me ouvindo, pessoal? (Pausa) 
Dizer que é uma satisfação muito grande 

da Coopcam ser convidada para apresentar a 
nossa cooperativa a todos. Aqueles que ainda 
não conhecem, muitos já conhecem, e outros 
que não conhecem vão conhecer um pouco do 
nosso trabalho que vem sendo realizado há 
catorze anos aqui no norte do estado, sul do 
estado e sul da Bahia. 

Um pouquinho, tá? Vamos tentar falar 
um pouquinho disso aí, viu Mansur? 

Também não poderia deixar, antes de 
falar um pouquinho da Coopcam, de deixar aqui 
minha homenagem às mulheres, pois hoje é o 
dia delas, dia internacional das nossas mulheres, 
cooperativistas, guerreiras, que estão junto com 
a gente direto. 

E também lamentar a triste notícia dessa 
guerra lá na Ucrânia, que começa a nos afetar 
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aqui, sem falar das vidas ceifadas, que estão 
sendo tiradas de maneira grotesca. 

Mas por bem, vamos falar, antes de a 
gente entrar um pouco  nos segmentos, gostaria 
também, David, de fazer uma apresentação da 
minha pessoa aqui. Eu sou Advaldo Antônio 
Zottelle. Sou, com muito orgulho, às vezes, 
(Inaudível), caminhoneiro. Venho de uma 
família de caminhoneiros e agricultor. Também 
exerço a minha profissão de agricultor, 
cafeicultor. A gente luta nesse segmento 
também. Sou, hoje, como o David disse, 
conselheiro de Ética da OCB. Também fui quatro 
anos atrás do Conselho de Administração da 
OCB. Tenho cinquenta e dois anos de idade, aos 
quais, desses cinquenta e dois anos de idade, 
foram destinados à Coopcam. Quatro anos 
como Conselheiro Fiscal e dez anos como, até 
então, presidente da Coopcam. 
 E a gente tem, com muito orgulho, ficado 
à frente dessa cooperativa sempre guiada pelos 
alicerces da Lei do cooperativismo, a n.° 7.564. 
Sempre orientado pela nossa mãe OCB. Todos 
os nossos companheiros que nos orientam em 
todos os nossos momentos, Mansur e caros 
convidados.  
 Em todas as dúvidas da Coopcam, nós 
consultamos a OCB. Em todas: contáveis, 
tributárias, jurídica. Isso é muito importante 
para uma cooperativa que quer seguir a Lei do 
Cooperativismo.   
 Hoje, nós vamos apresentar aqui alguns 
números, a nossa história, que vai ser 
apresentada pela Gizeli, assim que permitir a 
disponibilização dos equipamentos. E qualquer 
dúvida sobre isso eu estarei aqui para tirar. Viu, 
Mansur? Como que funciona? Vamos passar um 
pouquinho ali da Coopcam, como que ela 
funciona, o slide feito ali e depois, sim, a gente 
pode fazer uma revisão, ver como nós estamos 
hoje trabalhando.  

 Qualquer dúvida, a gente está aqui para 
tirar tranquilamente. Viu, David e 
companheiros? 

 

 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Ok, Advaldo.  

 

 O SR. ADVALDO ANTÔNIO ZOTTELLE - 
(Inaudível) 

 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Nós estamos tendo um 
pouquinho de falha, me parece conexão, de 
qualidade de internet com o Advaldo. Viu, 
Advaldo? Houve um pouquinho no finalzinho.  
 Vamos passar a bola, então, para a 
Gizeli, que é a nossa agente administrativa e 
também de desenvolvimento humano da 
Coopcam, para poder tocar essa bola agora e 
apresentar para a gente, de fato, vamos dizer, a 
vida técnica da Coopcam.  
 Gizeli, fique à vontade para poder fazer a 
explanação.  

 

 A SR.ª GIZELI SILVA -  (Inaudível) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Gizeli, a gente não te ouve. 
Parece que está desativado o teu... 
 
 A SR.ª GIZELI SILVA – Consegue me 
ouvir? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Agora conseguimos. Deixa 
nesse modo que agora está legal. Vou desligar o 
meu áudio para você ficar à vontade.  

 

 A SR.ª GIZELI SILVA – Primeiramente, 
bom dia a todos! Eu sou a Gizeli, como 
mencionado anteriormente. Faço parte da 
história da Coopcam já há quase cinco anos. Eu 
tenho muito prazer em participar de uma 
cooperativa como ela, reconhecida a nível 
nacional, como vocês mesmos citaram, pela 
nossa organização.  
 Vou tentar passar para vocês um pouco 
da nossa história. Espero que todos gostem e 
fiquem a vontade para perguntar, caso desejem. 
Vou compartilhar aqui a apresentação.  

 

 (São exibidas as imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 

 Vocês estão conseguindo visualizar? 
(Pausa) 
 Conseguem? 

 

 O SR. (AUTOR NÃO IDENTIFICADO) – 
Está passando sim, Gizeli. Conseguimos. Graças 
a Deus deu certo.  
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 A SR.ª GIZELI SILVA – Que bom! Vamos 
lá... (Inaudível) Vamos lá então. Nós vamos falar 
da Coopcam. Isso! Uma cooperativa de 
caminhoneiros de São Gabriel da Palha. A 
Coopcam é a cooperativa de transporte que 
surgiu no ano de 2008, da união de vinte 
motoristas na cidade de São Gabriel da Palha, na 
época, em uma sala cedida por um de nossos 
clientes. Há quatorze anos a Coopcam vem 
oferecendo as melhores soluções em transporte 
de cargas e passageiros para vários estados do 
Brasil.  

No transporte de cargas, a nossa maior 
atuação é no Norte e no Sul do Espírito Santo, e 
também no Sul da Bahia, em Itabela e Teixeira 
de Freitas. Para nós, mais importante do que o 
serviço são as pessoas. Por isso atuamos como 
parceiros, com responsabilidade e seriedade 
para o crescimento e resultados dos nossos 
colaboradores, cooperados e de nossos clientes. 

A nossa missão é oferecer ao cooperado 
serviços no ramo de transporte de cargas e 
passageiros, buscando a excelência e a 
satisfação dos nossos clientes e cooperados, 
com segurança e qualidade por meio do 
cooperativismo. A nossa visão é ser reconhecida 
como uma das melhores empresas de 
transporte de cargas e passageiros na percepção 
dos nossos clientes, colaboradores, sociedade e 
principalmente dos nossos cooperados, tendo 
como pilares a melhoria contínua e o 
crescimento constante. 

Os nossos valores são a cooperação, a 
transparência, a ética, o profissionalismo, a 
parceria de respeito com nossos clientes e 
colaboradores, o comprometimento e a 
organização. Aí vou apresentar para vocês os 
nossos conselheiros de administração. Eles 
estão atuantes desde 2020 e atuarão no cargo 
até o ano de 2024. Como mencionado 
anteriormente, o senhor Advaldo, que já se 
apresentou, é o nosso diretor presidente; o 
nosso diretor financeiro, o senhor João Batista 
de Oliveira; e o diretor secretário, o senhor 
Rogério Lauret; e os diretores vogais, que são o 
senhor João Carlos Borges e a senhorita Adrieli 
Rigo.  

Esses são os nossos conselheiros fiscais. 
Eles estão atuantes desde 2021, quando foram 

eleitos na última GO e atuarão no cargo até o 
dia 26 próximo agora, data que a nossa próxima 
assembleia geral ordinária irá acontecer. 

O senhor Ilson Ardison, o senhor João de 
Jesus Ferreira e o senhor Welinton Bortoloti. 
Eles são conselheiros fiscais ativos, e os nossos 
suplentes são os senhores Auciano Rigo, o 
senhor Anjo Gabriel Fioroti e o senhor Elias 
Kepp.  

Alguns números que iremos apresentar 
para vocês: hoje temos, em nosso quadro social, 
trezentos e trinta cooperados, sendo duzentos e 
cinquenta ativos. Quando falamos ativos é 
porque alguns cooperados ficam sem atuar na 
cooperativa. Esses duzentos e cinquenta atuam 
no transporte de cargas e também de 
passageiros. Somos dezesseis colaboradores 
CLT, atuando nos setores administrativos, no 
setor logístico, no setor de faturamento, no 
setor financeiro e nos dois pontos de 
abastecimento que vocês vão ver mais a frente, 
porque vou falar um pouco mais. 

Temos uma contabilidade hoje 
terceirizada. Porém, possuímos dois 
colaboradores dentro da sede da cooperativa 
que ficam alinhados com os conselhos e com os 
colaboradores, devido a nossa demanda de 
trabalhos. Aí é uma evolução, são 
demonstrativos da evolução do nosso quadro de 
cooperados. Nós pegamos lá, desde 2018 e 
2019, 2020 e 2021, e tivemos um crescimento 
bem significativo no nosso quadro de 
cooperados.  

Aí também tem o desempenho do nosso 
faturamento dos últimos quatro anos, e 
também vocês conseguem observar um 
momento bem significativo no nosso 
faturamento no decorrer dos últimos quatro 
anos. 

Como foi falado que temos dois pontos 
de abastecimento aqui no Espírito Santo, 
mesmo aí é uma demonstração do que foi 
distribuído de combustível no ano de 2020. 
Iniciamos em maio e distribuímos seiscentos e 
nove mil litros de combustível para os nossos 
cooperados. E no ano de 2021 distribuímos um 
milhão, seiscentos mil, quatrocentos e onze 
litros de combustível para os nossos 
cooperados. 
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Embaixo, ali, citamos que, com essa 
distribuição de combustível para os nossos 
cooperados, eles conseguiram ter uma 
economia de mais de quatrocentos e oitenta mil 
reais com esse benefício, digamos assim, nessa 
distribuição de combustível. 

Um número importante também que 
temos para mostrar aqui para vocês hoje: 
pegamos o ano de 2020 como referência, 
porque foi o último ano, da quantidade de café 
transportado. Distribuímos para todo o Brasil 
novecentas e cinquenta e duas mil, setecentas e 
noventa e duas sacas de café em todo o 
território nacional. 

Ali vocês podem ver os estados; e em 
São Paulo foi o maior volume de café 
transportado. 

 Aí também tem uma demonstração dos 
tributos recolhidos pela Coopcam, cada um com 
a sua menção. E ali em cima demostramos que 
foram quase quatro milhões de tributos 
recolhidos pela Coopcam. 

 Para nós, também, falar da 
intercooperação, que é algo muito bem 
desenvolvido pela Coopcam, como um dos sete 
princípios do cooperativismo... Ela é praticada 
pela Coopcam desde o início da sua 
constituição.  

Possuímos parceria com uma grande 
cooperativa agro, que todos vocês conhecem, a 
Cooabriel. Hoje, a Coopcam transporta noventa 
por cento do café armazenado e comercializado 
por ela, desde o café que sai direto do produtor, 
as transferências de café intermunicipais e 
também as vendas interestaduais da referida 
cooperativa, como citamos anteriormente 
naqueles números. 

Nós mantemos também, em nossa 
carteira de clientes, atendendo mais 
especificamente o ramo de transporte de 
lácteo. Realizamos intercooperação com a 
Coopeavi, que é uma cooperativa agro, 
também. Sua sede está situada em Santa Maria 
de Jetibá, na região serrana do estado. 

Queremos, também, aproveitar aqui 
essa apresentação falando de cooperativismo, 
falando da Coopcam e também estender o 
nosso agradecimento ao sistema OCB. Muito do 
desenvolvimento da Coopcam, como o senhor 

Advaldo também mencionou anteriormente, ao 
longo desses quatorze anos de constituição, 
temos uma enorme satisfação em mencionar 
que o sistema OCB sempre contribuiu e 
contribui com grande participação no dia-a-dia 
da nossa cooperativa, sempre nos auxiliado com 
orientações em âmbito jurídico e também 
contábil, fazendo com que a essência do 
cooperativismo esteja sempre alinhada com os 
nossos princípios. Ele está sempre nos 
conduzindo a desenvolver melhorias 
implantadas em nosso PDGC, que é o nosso 
programa de desenvolvimento e gestão das 
cooperativas do sistema OCB também. 

Eles são grandes incentivadores e 
intermediários nas negociações e indicações das 
intercooperações. Além de grandes conselheiros 
das nossas cooperativas. 
 Já falei bastante sobre a Coopcam, 
então, agora, vocês vão ver também algumas 
fotos porque hoje, em meio virtual, é uma 
forma mais fácil que se tornou e a gente 
apresenta vídeos, fotos. Então, a gente vai 
mostrar um pouquinho da Coopcam para vocês. 
 Essa é a nossa sede em São Gabriel da 
Palha. Aí é um pouco também do que nós 
conseguimos oferecer para os nossos 
cooperados.  

Nós temos uma área de festa bem ampla 
para os nossos cooperados, com 
estacionamento.  

Nós possuímos um auditório com 
capacidade para quarenta e cinco pessoas para 
a realização de cursos, treinamentos, reuniões. 
Já tivemos muitas vezes a presença da OCB aqui, 
ministrando cursos e palestras para a gente.  

Nós possuímos uma área com noventa e 
seis mil e oitocentos metros quadrados. Essa 
área fica próxima à cidade de São Gabriel da 
Palha. Lá nós temos um ponto de 
abastecimento próprio para os nossos 

cooperados. Temos um espaço amplo para 
estacionamento dos caminhões.  

Lá nós temos banheiro para os 
cooperados que precisam pernoitar ou estão 
só de passagem, abastecem e vão para outros 
municípios carregar. Temos refeitório, área de 
lazer para realização de confraternizações.  
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Lá também nós temos futuras 
instalações para rampa, que é projeto futuro da 
Coopcam instalar rampa, com troca de óleo, 
borracharia. Tudo para atender o cooperado da 
melhor forma possível e oferecer para ele todos 
esses benefícios. 
 Também aí nessa área, nós já estamos 
em fase de acabamento da futura sede 
administrativa da Coopcam. Hoje nós estamos 
aqui na zona urbana de São Gabriel da Palha, 
mas recentemente nós passaremos para lá, 
onde funcionará toda a sede. 
 Ali são os nossos tanques, para que 
vocês possam ver onde os motoristas realizam 
os seus abastecimentos. 
 Ali é a fachada do novo escritório, em 
fase de acabamento. Aí a gente está 
demonstrando também que estamos com salas 
amplas, para que funcione tanto a base 
administrativa, a sede administrativa, como a 
base administrativa também do ponto de 
abastecimento.  Embaixo nós temos os 
abastecimentos e o escritório. 
 E, assim, é uma forma que a diretoria 
encontrou visando o contato mais próximo com 
os nossos cooperados porque eles estão lá com 
maior frequência. 
 Além da área de recreação, nós temos lá 
embaixo também, tenho certeza que 
futuramente nós teremos outras oportunidades, 
também estamos em fase de construção lá, 
ampliando essa área de recreação para as 
nossas confraternizações. A Coopcam possui 
essa enorme lagoa, com nascente preservada. O 
cooperado, muitas vezes, vai aí para pescar, se 
distrair um pouco, passar final de semana com a 
família. 
 Recentemente, também, a Coopcam 
implantou um campinho nessa área. Lá no 
finalzinho vocês conseguem ver o início dessa 
ampliação que está sendo feita. Um campinho 
para que o cooperado, os nossos colaboradores, 
amigos, vocês também, a gente estende o 
convite para quando quiserem vir conhecer, 
passear, fiquem bem à vontade. 
 Aí também, recentemente, a Coopcam 
implantou em Nova Venécia, que é uma cidade 
vizinha, outro ponto de abastecimento. Não tão 
grande como esse, mas também atende à 

necessidade dos nossos cooperados lá da região 
de Nova Venécia e as cidades vizinhas ali 
também. Porque a gente tem uma demanda 
muito grande de trabalhos nessa região. 
Considerando que tem armazéns da Cooabriel 
lá, nós temos a Veneza, Coopeavi Veneza, que 
também está na cidade, nós temos os 
cooperados lá que demandam dessa 
necessidade. 
 A gente quer falar um pouquinho agora 
também de outro princípio do cooperativismo, 
que é o interesse pela comunidade. E a 
Coopcam sempre desenvolveu e se envolveu em 
campanhas movidas nesse princípio. Aí nós 
pegamos três campanhas que foram grandes, 
que mobilizaram tanto a cidade como outras 
cooperativas. Foi quando o sul passou por uma 
situação muito difícil também pelas chuvas. Nós 
conseguimos mandar na época quatrocentas 
toneladas de alimentos, roupas, material de 
higiene e limpeza pessoal, para a cidade lá dos 
nossos irmãos. 

Aqui foi uma campanha voltada para o 
nosso município mesmo, onde todas as doações 
arrecadadas foram direcionadas para a paróquia 
do município. Então, junto com as outras 
cooperativas aqui também, no município, nós 
conseguimos arrecadar quatrocentas cestas 
básicas que nós destinamos para eles.  

Essa campanha foi também movida pelo 
Dia C, que é desenvolvida todo ano pelo Sistema 
OCB-ES, mas também o Sistema OCB Nacional. E 
a Coopcam tem muito prazer e satisfação em 
participar dessas campanhas e se envolver 
nelas. 

Aí, também, recentemente, no final do 
ano, a Coopcam, junto com a Cooabriel, e 
também o Sicoob Norte e Leste Capixaba, 
organizaram e moveram essa campanha e 
fizeram a doação de oitocentas cestas básicas 
para o sul da Bahia, depois das enchentes 
causadas lá. 

Agora, a gente vai demonstrar para 
vocês brevemente sobre as nossas assembleias. 
Nós pegamos as últimas, mas desde a sua 
constituição, a Coopcam realiza, todo ano, as 
suas assembleias de quatro em quatro anos. É 
quando é... Na verdade, não a AGO. É feita a 
eleição da diretoria e também temos o conselho 
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fiscal, que eu mencionei lá atrás, que é de ano 
em ano que é feita essa eleição. 

Essa foi a nossa Assembleia em 2016. 
Essa foi a de 2017, o David sempre presente 
nelas. Aí, 2018, o Carlão. Aí em 2019, 2020. Mas 
vocês podem observar que o David está em 
todas elas.  

Em 2021 não foi possível estarmos 
juntos, mas de forma virtual estivemos também 
todos conectados. O David está aí também, 
pessoal. 

E é isso, espero não ter ficado muito 
intensivo. Mas é um pouco da história para 
vocês, de forma breve, e estamos aqui também 
e nos sentiremos muito honrados no dia que 
vocês quiserem nos visitar. Obrigada a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Eu quero já, 
antecipadamente, parabenizar a Coopcam e 
parabenizar a Gizeli pela brilhante 
apresentação. A gente sabe que não é fácil, 
Gizeli. Dá aquele friozinho na barriga falar assim 
para o estado todo. E é ao vivo ainda, não é, 
Gizeli? Eu não falei isso antes para não te botar 
mais pressão, porque eu já sabia que a pessoa 
fica nervosa quando vai falar em público, ainda 
mais falar em televisão, falar para o YouTube, 
fazer uma live como essas. Parabéns pelo seu 
desempenho. Parabéns ao Advaldo também. 
Gostei demais, demais, demais. Eu fiquei aqui 
emocionado quando vocês apresentavam os 
dados de vocês, o crescimento, mostrando 
transparência, porque cooperativismo é isso. 
 Quero abrir um parêntese aqui: essa 
transparência, Advaldo, é que atrapalha, às 
vezes, a cooperativa, o cooperativismo. Porque 
nós somos muito transparentes, com a gente 
não tem jeitinho, e, às vezes, isso dificulta com 
alguns agentes, até mesmo agentes públicos, 
atrapalha, às vezes, o cooperativismo, porque 
querem barrar, querem atrapalhar o 
cooperativismo de participar de alguns 
certames, de algumas licitações. Porque o 
cooperativismo é preto no branco, não é 
mesmo?! É transparência. O que é, é; os dados 
estão aí apontando. 
 Então, parabéns pelo trabalho de vocês, 
pelo crescimento. É uma cooperativa ainda 

adolescente, saindo da adolescência para a 
juventude, mas com toda essa força, com toda 
essa pujança.  
 Parabéns! Gostei muito também lá da 
área de vocês, onde vocês estão construindo a 
nova sede da cooperativa. A expansão para 
Nova Venécia também – parabéns! –, 
mostrando que vocês administram bem os 
recursos, que são de todos os cooperados. 
 Qualquer hora dessas, se vocês 
marcarem para queimar uma carninha lá 
naquela sede, eu quero estar lá junto com o 
pessoal da OCB. Se der, levar até a chuteirinha 
para bater uma bolinha naquele society bacana 
lá de vocês, hein! Está bom?! 
 Então, parabéns pela apresentação e 
pelo desempenho do trabalho da cooperativa, 
mostrando que o cooperativismo realmente é a 
grande alavanca que – eu sempre digo isso – o 
Brasil ainda não descobriu e que pode, 
realmente, tirar o Brasil, sei lá, do segundo, do 
terceiro, do segundo mundo, e nos fazer, de 
fato, ser elevados à condição e ao patamar da 
categoria de país de primeiro mundo. O 
cooperativismo é que pode alavancar esse 
desenvolvimento para nós. Está certo?! 
 Eu quero também, neste momento... 
Não sei se estão ainda com a gente na sala, mas 
estavam presentes com a gente o Carlos Magno, 
lá da nossa Coopersules, e o Romério Badaró, da 
Cooper-Rural. Então, eu gostaria de saber se 
eles ainda estão presentes na sala. 
 O Carlos Magno, eu estou vendo. 
Romério também está aí. Então, vamos ouvir o 
Carlinho, o Carlinho Magno vai falar, 
representando a Coopersules, depois, o 
Romério fala, representando a Cooper-Rural, 
porque eles também fazem um brilhante 
trabalho. Estão prestigiando aqui a coirmã, a 
nossa Coopercam.  
 
 O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO – 
Deputado! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) – Pois não, David.  
 
 O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO – Só 
contribuindo, a senhora Amanda Wruck e o 
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senhor Carlos Magno, aqui, também são 
conselheiros de administração da OCB, 
suplentes, e o Romério, conselheiro de 
administração do Sescoop, suplente.  
   
 O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) – Maravilha! 
 

O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO – Então, 
além de estarem representando as suas 
cooperativas, também estão representando 
aqui o Sistema OCB, na condição de 
conselheiros. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) – São representantes 
autênticos do cooperativismo brasileiro e 
capixaba, não é mesmo?! E é muito importante, 
porque eles trabalham e conhecem os desafios 
que tanto o Advaldo administra como também a 
Gizeli apresentou. Eles sabem das dificuldades 
que as empresas cooperativas do ramo do 
transporte enfrentam ainda. Mas a gente vai 
batalhando junto. 

Carlos Magno, a bola é com você, cara, 
para dar uma saudação aí, enriquecendo a 
nossa reunião desta manhã. 

  
O SR. CARLOS MAGNO DA SILVA – 

Primeiramente, gostaria de dar bom dia a todos; 
é quase boa tarde. Pedir desculpa a vocês 
porque cheguei um pouquinho atrasado à 
reunião, estava atendendo um cooperado, um 
probleminha que aconteceu de urgência e eu 
tive que atender um cooperado. 

Cumprimentar, na pessoa do nosso 
amigo querido, deputado Marcos Mansur, todos 
que fazem parte da Comissão do 
Cooperativismo; cumprimentar, na pessoa do 
nosso amigo David, toda a equipe da OCB, que 
está sempre dando suporte a todas as 
cooperativas; o nosso amigo Advaldo, 
presidente da Coopcam, deixar estender o 
cumprimento aí a você, Advaldo, a todos da sua 
equipe, a todos que fazem parte dessa brilhante 
cooperativa. E a gente deixar aqui os parabéns a 
você, diante desta reunião, hoje, de que a gente 
está participando, a você e a todos que fazem 
parte da cooperativa pelo brilhante trabalho. É 

uma cooperativa que vem crescendo, buscando 
seu mercado no ramo de carga, gerenciou o 
trabalho, também, no ramo de transporte um 
tempo atrás, transporte de passageiro.  

Então, assim, colocar-nos à disposição no 
que vocês precisarem da gente, para qualquer 
coisa; a gente estará sempre à disposição. E 
mesmo cumprimentar você aí pelo seu 
belíssimo trabalho, aquisições que a gente viu 
que vocês já conseguiram durante esse período, 
a sede própria; parabenizar vocês pela belíssima 
sede. A área de abastecimento onde vocês já 
colocaram o ponto de abastecimento de 
combustível também. Nós já estivemos lá, na 
visita, a visita de intercâmbio, nós participamos 
um tempo atrás, é uma belíssima área, mesmo.  
E, mais uma vez, parabenizar vocês, por 

estarem, na verdade, prestigiando quem 
carrega a cooperativa nas costas, que são os 
cooperados.   
 A gente vê, na apresentação que vocês 
mostraram para a gente aí, sempre buscando 
valorizar o cooperado, trazer o benefício para 
o cooperado. Tem o salão de festa lá que 
vocês oferecem aos cooperados. Lá naquela 
área que vocês compraram, também nós 
vimos na apresentação o campinho, a área de 
lazer para os cooperados. Isso é muito 
importante.  

Então, é deixar mesmo os parabéns 
para vocês. Que isso sirva de incentivo para 
gente aqui, para todas as demais 
cooperativas, estar buscando sempre valorizar 
o cooperado, porque é ele que, na verdade, 
mantém a cooperativa de pé.  Então, meus 
parabéns a todos vocês, está bom?! 
  
 O SR. PRESIDENE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Muito obrigado, 
presidente Carlos Magno, pela sua saudação. 
Também o nosso amigo, presidente da 
Cooper- Rural, Romério Badaró, fazendo a sua 
saudação, mais um representante do 
segmento do transporte, cooperativismo aqui 
no estado do Espírito Santo do transporte, e 
também um dos membros dos quadros da 
nossa OCB do Estado do Espírito Santo. 
  Romério Badaró, com a palavra, amigo. 
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 O SR. ROMÉRIO FONSECA BADARÓ – 
Primeiramente, bom dia a todos. 
 
 O SR. PRESIDENE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Bom dia! 
 
 O SR. ROMÉRIO FONSECA BADARÓ - 
Bom dia aos meus colegas do ramo do 
transporte e demais ramos; à OCB, em nome do 
David, essa equipe que sempre está nos 
orientando. Às vezes, a gente não segue as 
orientações e a gente acaba sendo penalizado lá 
na frente, mas o que eu tenho a dizer é que 
sempre estão nos orientando para fazer aquilo 
que é certo. 
 O Advaldo, pelo brilhante trabalho. Eu 
sempre vejo o Advaldo como uma pessoa 
inovadora, uma pessoa que sabe correr atrás 
das coisas certas para poder crescer a sua 
cooperativa. Tive o privilégio de fazer uma meia 
parceria com ele, anos atrás, não é, Advaldo? 
Aquele Ceturb. Inclusive, eu tenho cooperado 
seu com ficha aqui ainda. Tem que fazer aquela 
devoluçãozinha do capitalzinho, que 
depositaram um pouco aí. Nós vamos fazer.  

E agradecer, que os trabalhos vêm 
voltando aí, graças a Deus. Nós tivemos um ano 
2021 com alguns entraves, com algumas 
situações aí. E a gente vai procurando 
orientações para poder a gente não entrar em 
barca furada a respeito de administração 
municipal, e a gente fica meio que com alguns 
receios.  

Mas graças a Deus está fluindo bem a 
cooperativa aqui, acredito que as demais 

cooperativas também, igual a do seu Advaldo, 
brilhante, uma cooperativa grande, na 
magnitude bacana igual tem ali em São 
Gabriel da Palha. Acredito que os nossos 
colegas também estão numa situação mais ou 
menos confortável.  
 E dizer isto, gente: A gente, às vezes, 
fica um pouco envergonhado com algumas 
quedas que a gente tem, que a gente teve 
nessa pandemia, e a gente está tentando se 
reerguer novamente; e, na graça de Deus, vai, 
vagarosamente, mas vai se reerguendo. E a 
gente tem aquela ânsia de dar tudo certo. 

A gente vê igual o seu Advaldo ali, com 
essa apresentação dele. Peço até desculpas 
porque, às vezes vocês falaram em meu nome 
aqui, e eu me ausentei em cinco, dez 
minutinhos, para ver outra situação na sala ao 
lado, mas voltei aqui. Estava presente aqui. Não 
vi toda a apresentação dele, desculpa, porque 
tive uma emergência. Mas é isso.  

Agradecer aos meus colegas pelos 
incentivos, pelas suas conquistas, também, 
porque a gente, através das conquistas dos 
nossos colegas, a gente também vai buscando 
as nossas aqui. Isso nos incentiva a buscar 
melhorias para as nossas cooperativas.  

E agradecer pela oportunidade do Pr. 
Marcos Mansur. Preciso da visita do Pr. Marcos 
Mansur aqui, para a gente sentar numa mesa 
redonda, com os colegas, para a gente ver, o 
quanto antes, o que a gente vai fazer nos 
próximos dias. 

Queria agradecer. E uma boa tarde a 
todos, porque a gente vai para um almoço 
gostoso, daqui a pouco. Um abraço.  

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR - PSDB) –  Muito obrigado, Romério 
Badaró. Brejetuba, né? (Pausa) Vamos marcar 
sim, Romério, o mais rapidamente possível, 
agora ainda. Quem sabe na próxima semana a 
gente está com vocês, para fazer essa agenda. 
Tá bom? É um convite. É um convite irrecusável 
estar com vocês. Assim como estar, também, 
com o Carlos Magno. Assim como eu quero 
conhecer, Advaldo, a nossa Coopcam, também. 
Quero ter o prazer de poder conhecer vocês. Tá 
bom?  

Eu quero falar da minha satisfação. Mas, 
antes de fazer o encerramento da nossa 
reunião, os agradecimentos finais, quero 
perguntar ao amigo David, ao nosso assistente 
David, se ele tem alguma coisa, ainda, a 
considerar, alguma coisa que ficou para a gente 
poder ajustar.  

Está com a palavra, David para, depois, a 
gente fazer o encerramento da nossa reunião, 
da nossa brilhante reunião desta terça-feira.  

 
O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO – 

Obrigado, deputado.  
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De forma muito breve parabenizar, mais 
uma vez, a Coopcam, pelo trabalho realizado, 
pela história desses quatorze anos. E, é claro, eu 
acho que a gente tem que parabenizar todas as 
cooperativas de transporte, também.  

Viu, Carlos, presidente, conselheiro 
Carlos Magno, Romério, acho que a gente vai 
mostrando a força desse importante ramo. Não 
é à toa que a gente vem no desenvolvimento de 
vários trabalhos ao longo dos anos, e isso 
demonstra o quanto a gente precisa avançar, 
evoluir a cada dia mais.  

Tem muita coisa que depende, sim, de 
políticas públicas, depende de legislação. A 
gente vai correndo atrás, vai batalhando, vai 
lutando, porque a gente não é só orientação, 
mas também essa parte de representação 
política e institucional, de batalhar pelas 
melhorias necessárias, para que a gente possa 
avançar.  

E eu acho que é importante a gente citar 
uma questão. Nós podemos ver, na 
apresentação da Coopcam - viu, deputado Pr. 
Marcos Mansur - que a cooperativa recolheu, 
em 2021, quase quatro milhões em impostos, 
em tributos, em nível federal, estadual e 
municipal. E isso não é pouca coisa.  

Então, a gente vem nessa batalha, 
liderada pelo nosso superintendente, Carlão, e 
pelo nosso presidente, doutor Pedro. E as 
cooperativas vão fazendo o seu trabalho, 
também, nas regiões, nos municípios, para que 
haja, de fato, o reconhecimento de que, quando 
a gente vai pedir alguma melhoria do ponto de 
vista de legislação, das questões inerentes ao 
cooperativismo, do reconhecimento do modelo 
societário em várias vertentes, a gente não está 
pedindo favor, a gente está batalhando para 
que os direitos possam ser reconhecidos, para 
que o cooperativismo possa ser reconhecido por 
todos, como modelo societário, como uma 
forma de organização que, de fato, contribui 
com o desenvolvimento dos municípios, do 
estado do Espírito Santo, e do país. É essa a 
nossa luta.  

E nós vamos continuar firmes. Assim a 
gente conta com o senhor, com o deputado 
estadual, parceiro, presidente da Comissão 
Permanente de Cooperativismo. E precisamos 

que outros parlamentares somem forças 
conosco, nessa importante frente.  

É essa a mensagem que nós queremos 
deixar.  

O ramo de transporte, assim como os 
outros ramos do cooperativismo, são 
extremamente fortes. É preciso ter esse 
reconhecimento, para que a gente possa trazer 
– viu, presidente Carlos Magno – a posterior, 
para essas reuniões, a apresentação da 
Coopersules, e de outras cooperativas também, 
e assim nós vamos mostrando a força do 
cooperativismo. Então é isso, deputado.  

E, assim, por último, só citar, aqui, que 
dia 26 é a AGO da Coopcam em São Gabriel. Viu, 
deputado? O presidente vai fazer o convite, mas 
eu só queria reforçar, aqui, que o senhor pode 
ir, porque a deputada Raquel Lessa não vai ficar 
aborrecida, até porque ela faz parte da 
comissão também, então está tudo em casa.  

Desculpa, presidente Advaldo.  
Deputado, devolvo a palavra.  
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Muito obrigado, nosso 
assistente David! 

Eu quero, assim, agradecer, de maneira 
muito especial mesmo, à Coopcam, agradecer 
ao Advaldo, agradecer à Gizeli, agradecer aos 
nossos presidentes e conselheiros Romério e 
Carlinhos, José Carlos Magno. Obrigado a vocês!  

Obrigado ao pessoal da OCB, que está 
dando todo o suporte, ao pessoal da nossa 
comissão e todo mundo, o pessoal da técnica, 
que nos ajudou e que permitiu que fosse 
veiculada a apresentação, os slides fossem 
veiculados.  

Muito obrigado! Está bom?  
 
O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO – É 

deputado, o presidente Advaldo eu acho que  
pediu a palavra, antes do senhor encerrar.  

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Ah, tá! Eu não estou vendo 
aqui, porque a minha tela está reduzida.  

 
 O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO – Isso aí! 

Eu estou, aqui, ajudando o senhor.  
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O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Não! É assistente para isso. 
A comissão te paga para isso, David. Só falta o 
salário, né, David?  

Cadê o nosso presidente Advaldo? 
(Pausa) Advaldo, você está com a palavra. A 
reunião é de vocês. Manda brasa aí! 

 
O SR. ADVALDO ANTÔNIO ZOTTELLE - 

Mansur, presidente, o David até já me 
antecipou o convite. Eu falei, eu vou convidar o 
nosso presidente do cooperativismo, assim, 
claro, como todas as autoridades, a Raquel, que 
é da região aqui, será também convidada, para 
nós prestigiar nossa assembleia, que é um dia 
de prestação de conta de uma cooperativa, o 
dia máximo de uma cooperativa.  

Quando você abre as suas contas, você 
traz seu cooperado para ele presenciar. Aqui, na 
Coopcam, é mensalmente, como todas são. 
Mas, neste ano, na assembleia onde tudo se 
resolve, onde todos os lucros deles são 
devolvidos de forma para eles próprios, que são 
os donos da cooperativa, né? É a essência do 
cooperativismo isso.  

E aqui a gente tem muito orgulho de 
estar numa cidade, morar na cidade de São 
Gabriel da Palha onde temos quatro grandes 
cooperativas. Uma representando o agro, de 
produção, a qual nós transportamos. E todo 
esse faturamento do agro com o transporte vai 
para o nosso financeiro, que é o Sicoob. E para 
isso tudo nós temos que ter educação, que é a 
Coopesc.  

 Então, os quatro pilares, aqui, do 
cooperativismo. Nós temos quatro cooperativas 
ótimas em São Gabriel da Palha. É referência a 
cidade de São Gabriel da Palha pelo 
cooperativismo, assim como toda cidade onde 
tem uma cooperativa bem-estruturada é 
diferenciada. Vocês podem ter certeza de que 
diferenciada a destruição de renda que o 
cooperativismo proporciona. É uma coisa 
mágica. Eu sinto muito orgulho de estar diante 
da cooperativa nesses anos que tenho aí. Vamos 
para frente para tudo mais.  

Mas, olha, nosso convite está aí para 
todo mundo. Dia 26,  nós vamos inaugurar 
nossa cabana com mais de quatrocentos e 

cinquenta metros para o cooperado fazer sua 
festa, seu casamento, seu aniversário, tudo a 
0800. E na nossa área vamos fazer, não na nossa 

sede, aqui, principal, porque é muito quente. 
Viu David? Nós vamos para área aberta. Lá, o 
cooperado pesca, conta mentira, joga futebol, 
lá vira Zico, lá vira pescador de marlin, vira 
tudo.  

É isso que eu queria dizer. Ficamos 
muito elogiados em abrir nossas portas da 
Coopcam para vocês, abrir nossos números, 
que é isso que a cooperativa com 
transparência faz. E passando, aqui, em São 
Gabriel da Palha, pare para tomar um 
cafezinho com a gente. 

E um abraço, de coração, a todos que 
estão aí, tá?  

Obrigado, Mansur! 
Obrigado a todo mundo!  
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Com certeza, presidente 
Advaldo. Passando por aí, nós vamos dar um 
prejuízo a vocês, sim. Fica tranquilo que nós 
vamos chegar e vamos filar esse café gostoso 
de vocês. Tá bom?  

Muito obrigado pelo convite!  
Vamos olhar com todo carinho, embora 

esteja muito próximo da data, mas, com 
certeza, nós vamos chegar aí. Por esses dias 
nós vamos dar uma passada para conhecer a 
Coopcam. Tá bom?  

Um abraço grande para vocês! 
Deus nos abençoe!  
Não havendo mais nada a tratar, eu 

quero declarar encerrados os trabalhos da 
nossa comissão deste dia e convocar os 
senhores deputados e deputadas para a 
próxima, que será no dia 22, no horário 
regimental.  

Um abraço! 
Deus abençoe a todos vocês!  
Excelente tarde para vocês!  
Um abração! 
Valeu galera! 
 

(Está encerrada a reunião) 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

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



DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

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



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS 
Procurador-Geral 

 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 

MARGÔ DEVOS MARTIN 
Secretária de Comunicação Social 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Chefe de Comunicação Social da Presidência 

 
 

Subdiretor-Geral 
 

RICARDO BENETTI FERNANDES MOÇA 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

PEDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

JARLOS NUNES SOBRINHO 
Diretor de Redação 

 

JOSÉ ARIMATHEA CAMPOS GOMES 
Diretor da Procuradoria 

 

OZIEL DOS SANTOS ANDRADE 
Diretor de Taquigrafia Parlamentar 

 

DORIMAR MANDATTO 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

ERYKA DA SILVA CORTELETTI 
Diretora de Documentação e Informação 

 

JOSÉ ROBERTO SILVA HERNANDES 
Diretor da Consultoria Temática 

 

ESMAEL BARBOSA DE ALMEIDA 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

ADIR NASCIMENTO 

Diretor de Segurança Legislativa 
 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 

 

RAFAEL NUNES CORREA 
Diretor de Controle Interno 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340033003100370033003A00540052004100, Documento 

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


		2022-04-20T09:33:27-0300




