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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.878 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a 
HECKEL LOUREIRO QUEIJAS 
GONÇALVES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Heckel Loureiro Queijas Gonçalves. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.879 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
GUSTAVO LELLIS. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a  
Gustavo Lellis. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.880 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
ARTUR CUNHA PEREIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Artur Cunha Pereira. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.881 

 

Concede Comenda “Jairo Maia” a 
PEDRO ROQUE RODRIGUES 
SANTOS LESSA SILVA. 
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Pedro Roque Rodrigues Santos Lessa Silva. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.882 

 

Concede Comenda “Jairo Maia” a 
JOSÉ VICENTE DE PAULA 
MENDES. 

 

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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
José Vicente de Paula Mendes. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 7.883 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
JONAS NATALI MUNALDI. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Jonas Natali Munaldi. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.884 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.885 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
ADILSON PAIXÃO. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Adilson Paixão. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.886 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
HERCULES DA ROSA SILVA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 

pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Hercules da Rosa Silva. 

 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.887 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
MARCELUS CARLETE KHÉDE. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Marcelus Carlete Khéde. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.888 

 

Concede Comenda “Jairo Maia” a 
Rogério Natali Barradas. 
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Rogério Natali Barradas. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.889 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
WANDERLEY RODRIGUES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Wanderley Rodrigues. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 7.890 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
JAIRO MENDES PEÇANHA. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Jairo Mendes Peçanha. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 

de março de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.891 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a 
JOSÉ MÁRIO MENELLI. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a  
José Mário Menelli. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.892 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
OTO DE JESUS KOCH. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a  
Oto de Jesus Koch. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.893 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
HEVERSON CARLOS MIRANDA 
DOS SANTOS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a  
Heverson Carlos Miranda dos Santos. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.894 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
MARCUS ALEXANDRE DOS 
SANTOS GOMES. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Marcus Alexandre dos Santos Gomes. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330039003700320033003A00540052004100, Documento 

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



6 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 31 de março de 2022 

RESOLUÇÃO Nº 7.895 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
WALLACE MILLIS. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Wallace Millis . 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 

de março de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.896 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a 
ANTÔNIO CARLOS DOFEN. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Antônio Carlos Dofen. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.897 

 

Concede Comenda “Jairo Maia” a 
RUBENS JOSÉ DIAS JÚNIOR. 

 

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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Rubens José Dias Júnior. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 7.898 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a 
PETRONIO ANTUNES LUZ FILHO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
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Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Petronio Antunes Luz Filho. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.899 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
PAULO ROBERTO SILVA BORGES. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Paulo Roberto Silva Borges. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.900 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
MÁRCIO FONTOURA MACEDO. 

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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Márcio Fontoura Macedo. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.901 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
MÁRCIO DE OLIVEIRA. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Márcio de Oliveira. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 7.902 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
ÍTALO SCHMID JÚNIOR. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Ítalo Schmid Júnior. 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 

de março de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.903 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a 
CARLOS MADUREIRA. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Carlos Madureira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.904 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
EDUARDO GOMES DA COSTA. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Eduardo Gomes da Costa. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.905 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
FRANCISCO DAS CHAGAS DE 
OLIVEIRA FERREIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
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Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Francisco das Chagas de Oliveira Ferreira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.906 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a 
WENDELL EMANUEL PEREIRA 
LOPES. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Wendell Emanuel Pereira Lopes. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de março de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Vídeoconferência  
DATA: 05/04/2022 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 
DA 04ª 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: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
1. PROJETO DE LEI Nº 497/20 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece que as empresas 
prestadoras de serviços de instalação e 
manutenção de dispositivos de radares e 
aparelhos de fiscalização semafórica rodoviária 
deverão disponibilizar, via internet, as Ordens 
de Serviços de manutenção de semáforos e 
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radares que apresentaram defeitos ou 
inconsistência da calibragem, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
2. PROJETO DE LEI Nº 386/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
notificação aos pais, mães ou responsáveis por 
menores de idade sobre a realização de 
qualquer atividade, dentro ou fora do 
estabelecimento de ensino, sua natureza, sua 
correlação com a Base Nacional Curricular 
Comum e seu objeto didático-pedagógico. 
 
3. PROJETO DE LEI Nº 240/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Hudson Leal  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: DETERMINA QUE PESSOAS FERIDAS 
EM ACIDENTES DE TRÂNSITO SEJAM LEVADAS, 
PELO CORPO DE BOMBEIROS E PELO SERVIÇO 
MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, PARA HOSPITAIS 
CONVENIADOS AOS SEUS PLANOS DE SAÚDE. 
 
4. PROJETO DE LEI Nº 370/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Dary Pagung  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a doação de alimentos 
excedentes não comercializados, destinados ao 
consumo humano, nos estabelecimentos 
comerciais localizados no Estado do Espírito 
Santo. 
 
5. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
43/2020 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Ex. Deputado Euclério Sampaio  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a suspensão das 
penalidades referente a abertura fora do prazo 
de inventários durante a Pandemia no Espírito 
Santo. 

 
6. PROJETO DE LEI Nº 904/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Ex. Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Dispõe sobre a regulamentação das 
festas de música eletrônica, denominada Festas 
Raves, no Estado do Espírito Santo. 
 
7. PROJETO DE LEI Nº 755/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade da 
realização de exame genético que detecta 
trombofilia nas mulheres, no âmbito do Estado 
do Espirito Santo. 
 
8. PROJETO DE LEI Nº 499/20 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974 de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
município de Itapemirim o título de “Capital 
Estadual do Atum. 
 
9. PROJETO DE LEI Nº 351/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe o plantio da cultura do tabaco 
no Estado. 
 
10. PROJETO DE LEI Nº 271/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a inserção do Símbolo 
Mundial da Pessoa com Deficiência Intelectual e 
o da Conscientização sobre o Transtorno de 
Espectro Autista – TEA nas placas de 
atendimento prioritário, na forma que 
especifica. 

 
11. PROJETO DE LEI Nº 149/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga as empresas prestadoras 
serviços relacionados a máquinas de cartão a 
disponibilizarem equipamentos adaptados para 
pessoas com deficiência visual no Estado do 
Espírito Santo. 
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12. PROJETO DE LEI Nº 102/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre o atendimento 
prioritário a crianças, adolescentes, grávidas 
vítimas de qualquer tipo de crime, e membros 
do Conselho Tutelar, no exercício de suas 
funções, nas delegacias de polícia do Estado do 
Espírito Santo. 
Obs. Processo anexado ao PL 404/2019 
 
13. PROJETO DE LEI Nº 469/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe a diferenciação entre os 
pacientes cobertos por planos ou seguros 
privados de assistência à saúde, quanto à 
definição do prazo de marcação de consultas, 
exames e outros procedimentos. 
 

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

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

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

Acolhedora), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 

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

18. PROJETO DE LEI Nº 460/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Obriga a omissão parcial dos dados 
pessoais de consumidores em documentos ou 
cartas de cobrança de serviços, na forma que 
especifica. 
 

19. PROJETO DE LEI Nº 264/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Dr. Rafael Favatto  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Declara a Cachoeira Engenheiro 
Reeve, também conhecida como Cachoeira de 
Matilde, Patrimônio Natural do Estado do 
Espírito Santo 
 
20. PROJETO DE LEI Nº 220/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Dr. Rafael Favatto  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Acrescenta a contagem do nível sérico 
da Vitamina B12, ao exame de hemograma 
realizado no Estado do Espírito Santo. 
 
21. PROJETO DE LEI Nº 848/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Determina a obrigatoriedade de 
divulgação do cardápio de merenda escolar 
oferecida aos alunos da rede estadual de ensino 
do estado do Espírito Santo. 
 
22. PROJETO DE LEI Nº 306/2021 - Análise 
Técnica 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330039003700320033003A00540052004100, Documento 

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



12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 31 de março de 2022 

AUTOR(A): Deputado Cel. Alexandre Quintino  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Cria a “Rota do Vale do Emboque”, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
23. PROJETO DE LEI Nº 483/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Institui a obrigatoriedade dos 
fornecedores manterem sistema de prevenção 
de atos corruptivos e de antissuborno, por meio 
da alteração da Lei 10.793, de 21.12.2017. 

 
24. PROJETO DE LEI Nº 674/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Fabrício Gandini 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Institui a Carteira de Identificação do 
Autista (CIA) no âmbito do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. 

 
25. PROJETO DE LEI Nº 265/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Obriga ao Poder Executivo fornecer ao 
cidadão teste sorológico para detecção de 
anticorpos após a vacinação de Covid-19, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 
26. PROJETO DE LEI Nº 146/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição da cobrança 
de juros e/ou multas sobre dívidas referentes 
aos serviços públicos essenciais de 
fornecimento de água, tratamento de esgoto e 
energia elétrica contraídas no período de 
calamidade pública. 

 
27. PROJETO DE LEI Nº 474/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Cel. Alexandre Quintino  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 

Município de Piúma o Título de Cidade das 
Conchas 
 
28. PROJETO DE LEI Nº 621/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Adilson Espíndola  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Declara como patrimônio cultural 
imaterial os Grupos de Trombonistas do Estado 
do Espírito Santo os Grupos de Trombonistas do 
Estado do Espírito Santo. 
 
29. PROJETO DE LEI Nº 595/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Mansur  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: “Cria, no Estado do Espírito Santo, a 
Rota do Vale do Guarani, no Município de Muniz 
Freire.” 
 
30. PROJETO DE LEI Nº 589/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Cria a Rota do Vale do Segredo entre 
os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e 
Vargem Alta, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 
31. PROJETO DE LEI Nº 608/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado José Esmeraldo  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui a inclusão de registro de 
alertas sobre os riscos da ingestão de bebidas 
alcóolicas por gestantes nos rótulos das bebidas 
produzidas no Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 

 
32. PROJETO DE LEI Nº 471/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obriga a exposição do preço atribuído 
na divulgação de produtos e serviços com 
finalidade comercial, por meio de sítios 
eletrônicos ou aplicativos, na mesma postagem 
que visa a sua comercialização, e dá outras 
providências 
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33. PROJETO DE LEI Nº 909/2019 - Análise 
de Emendas 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
concessionárias dos serviços públicos 
relacionados oferecerem opção de pagamento 
por cartão de débito antes da suspensão do 
serviço e dá outras providências.” 
 
34. PROJETO DE LEI Nº 682/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Adílson Espíndula  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a implantação de 
fraldários nos terminais de ônibus instalados 
nos Municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e 
Serra. 
 
35. PROJETO DE LEI Nº 837/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Obriga a aprovação prévia em 
processo de acreditação, bem como a 
renovação periódica, para todos os hospitais e 
congêneres, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 

 
36. PROJETO DE LEI Nº 453/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Danilo Bahiense  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre o mapeamento das 
zonas litorâneas aptas para a instalação de 
usinas de energia maremotriz no Estado do 
Espírito Santo. 

 
37. PROJETO DE LEI Nº 919/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Acrescenta o art. 10-A à Lei nº 7.050, 
de 03 de janeiro de 2002, que consolida as 
normas estaduais relativas às pessoas com 
deficiência e dá outras providências 
 
38. PROJETO DE LEI Nº 883/2019 - Análise 
Técnica 

AUTOR(A): Deputado Lorenzo Pazolini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Confere às profissionais do sexo 
feminino a exclusividade nos cuidados íntimos 
com crianças na Educação Infantil e dá outras 
providências. 
 

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

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

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

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

43. PROJETO DE LEI Nº 416/2019 - Análise 
Técnica 
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AUTOR(A): Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o programa de esclarecimento 
da população sobre o direito ao benefício da 
tarifa social de energia elétrica no âmbito do 
estado do Espírito Santo. 
 
44. PROJETO DE LEI Nº 675/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputada Raquel Lessa  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, declarando a 
Vila de Itaúnas, distrito do Município de 
Conceição da Barra/ES, Capital Estadual do 
Forró. 
 
45. PROJETO DE LEI Nº 480/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputada Iriny Lopes  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Institui o Plano Estadual de 
Arborização Urbana. 
 

46. PROJETO DE LEI Nº 557/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Bruno Lamas  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade, para 
todas as formas de edificações, de ligação e de 
canalização do esgoto à rede coletora pública 
nos logradouros, sob pena de o prestador do 
serviço realizar a conexão 
 

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

48. PROJETO DE LEI Nº 239/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga os postos de aplicação de 
vacina, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a 
destinar as sobras do dia da vacina contra a 

COVID-19 ao cidadão acima de 18 (dezoito) 
anos. 
 

49. PROJETO DE LEI Nº 292/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe a permanência e a manutenção 
de animais doadores de sangue em clínicas 
veterinárias ou estabelecimentos semelhantes, 
e dá outras providências. 
 

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

51. PROJETO DE LEI Nº 595/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a divulgação, pelos 
órgãos e entidades da administração pública 
direta e indireta do Estado, de informações 
sobre obras públicas cuja execução esteja em 
andamento. 
 
52. PROJETO DE LEI Nº 192/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Acrescenta parágrafo único ao art. 2º 
da Lei 6.200 de 2000. 
 
53. PROJETO DE LEI Nº 571/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado José Esmeraldo  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Projeto de lei que dispõe sobre a 
reserva de no mínimo 10% (dez por cento) das 
vagas de emprego na área da construção civil de 
obras públicas, para pessoas do sexo feminino 
 
54. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
13/2021 - Análise Técnica 
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AUTOR(A): Deputado Cel. Alexandre Quintino  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Inclui o parágrafo §2º no artigo 1º da 
Lei Complementar nº 201 de 03 de maio de 
2001. 
 
55. PROJETO DE LEI Nº 843/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Estabelece a realização do exame de 
sangue CPK em crianças recém-nascidas na rede 
pública estadual de saúde, com o fim de 
diagnosticar precocemente a Distrofia Muscular 
de Duchenne. 
 
56. PROJETO DE LEI Nº 51/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Torna obrigatória a informatização da 
carteira de vacinação no Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. 
 

57. PROJETO DE LEI Nº 548/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Mansur  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Determina a divulgação, em local 
adequado, de informação acerca da vedação de 
comercialização e prestação de serviços de 
produtos análogos, fraudulentos e/ou 
substitutos de produtos lácteos em alimentos. 
 

58. PROJETO DE LEI Nº 593/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga a realização de exame genético 
destinado a identificar a doença designada 
Atrofia Muscular Espinhal (AME) na triagem 
neonatal na Rede Pública de Saúde do Estado 
 

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

60. PROJETO DE LEI Nº 432/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a cassação da inscrição 
estadual de empresas que pratiquem abuso, 
maus-tratos ou outras condutas cruéis contra 
animais e dá outras providências. 
 

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

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

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

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

RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga o atendimento preferencial às 
pessoas com doenças neoplásicas malignas em 
todas as Unidades de Saúde do Estado do 
Espírito Santo. 
 

71. PROJETO DE LEI Nº 360/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Emílio Mameri  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Institui o Estatuto da Pessoa com 
Cardiopatia Congênita. 
 

72. PROJETO DE LEI Nº 722/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Emílio Mameri  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Institui a Política Estadual de Atenção 
Psicossocial nas Comunidades Escolares. 
 

73. PROJETO DE LEI Nº 142/2018 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública o Instituto 
Capixaba de Ciências e Administração. 
 
74. PROJETO DE LEI Nº 377/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Exmo. Senhor Governador do Estado  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: “Altera a Lei nº 7.000, de 27 de 
dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de 
mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação.” 
 
75. PROJETO DE LEI Nº 723/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Torino Marques  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Determina que os estabelecimentos 
bancários e as cooperativas de créditos que 
atuam no Estado do Espírito Santo 
disponibilizem cadeiras de rodas para suporte e 
apoio a idosos, pessoas com deficiência ou com 
dificuldade de mobilidade 
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76. PROJETO DE LEI Nº 209/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Dr. Emílio Mameri  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Denomina Rodovia Idemir Martinuzo 
da Silva o trecho do Programa Caminhos do 
Campo que liga a Sede à Comunidade Córrego 
São Domingos, no Município de Brejetuba/ES. 
 
77. PROJETO DE LEI Nº 832/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Renzo Vasconcelos  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
Município de Piúma o Título de Capital Estadual 
do Kite Surf 
 
78. PROJETO DE LEI Nº 430/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Dr. Rafael Favatto  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Obriga os condomínios residenciais e 
comerciais localizados no Estado do Espírito 
Santo a comunicar aos órgãos de segurança 
pública, quando houver em seu interior, a 
ocorrência ou indícios de episódios de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, 
adolescentes ou idosos, na forma que especifica 
 
79. PROJETO DE LEI Nº 740/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Obriga os postos de combustíveis a 
divulgarem no interior dos seus 
estabelecimentos informações aos 
consumidores, de forma clara e ostensiva, 
referentes aos preços dos combustíveis 
automotivos vendidos por meio de dinheiro ou 
cartão de crédito, a prazo ou à vista, e dá outras 
providências 
 
80. PROJETO DE LEI Nº 862/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: “Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 

instituindo o Dia em Memória às Vítimas Fatais 
e em Solidariedade às Vítimas Graves da 
Covid19, a ser celebrado, anualmente, no dia 02 
do mês de abril, incluindo-o no Calendário 
Oficial de Eventos do Estado do Espírito Santo.” 
 
81. PROJETO DE LEI Nº 831/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Delegado Danilo Bahiense  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: “Dispõe sobre a redução de pena aos 
condenados que doarem sangue no âmbito do 
Estado do Espírito Santo” 
 
82. PROJETO DE LEI Nº 787/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Dr. Rafael Favatto  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Institui a contagem de tempo em 
dobro durante o período de pandemia do novo 
Coronavírus, aos profissionais da área da saúde, 
policiais militares, bombeiros militares, policiais 
civis, policiais técnico-científicos policiais penais, 
agentes socioeducativos e Guarda Civil 
Metropolitana, nos casos que especifica 
 
83. PROJETO DE LEI Nº 259/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Proíbe as instituições públicas, em 
solo capixaba, de fixar cartazes ou qualquer 
propaganda de cunho político ou ideológico, em 
áreas externas ou internas dos prédios e 
congêneres, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 
84. PROJETO DE LEI Nº 644/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Pr. Marcos Mansur  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Determina a utilização do símbolo da 
Visão Monocular, conforme Anexo Único desta 
Lei, nas placas de atendimento prioritário e 
delimita outras providências 
 
85. PROJETO DE LEI Nº 601/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia  
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RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Institui o programa “Praia para 
Todos”, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
visando a garantir e facilitar a acessibilidade às 
pessoas com deficiência física nas praias 
litorâneas e em pontos turísticos caracterizados 
pelas praias artificiais. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 
Obs: Pauta gerada em 29/03/2022, às 20:00 
horas, sujeita a alteração até a data da reunião. 
 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE E DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 

 

PRESIDENTE: Deputado DANILO BAHIENSE 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CAPITÃO 
ASSUMÇÃO 
REUNIÃO: 3ª Reunião Ordinária  
DATA: 06/04/2022  
DIA DA SEMANA: quarta-feira  
HORÁRIO: 14h00min  
LOCAL: Hibrida – Plenário Dirceu Cardoso e 
Plataforma Webex Meet 

 
PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OFÍCIO/Nº 083/2022/SEMAS/GAB – 
encaminhado pela Senhora Cintya Silva Schulz, 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em 
resposta ao OFÍCIO/CPAD/Nº 282/2021, o qual 
solicitando estudo de viabilidade na ampliação 
do serviço de abordagem social em relação a 
crianças e adolescentes em situação de 
abandono e de rua, tendo sido informado que o 
serviço especializado em abordagem social 
realiza monitoramento em logradouros 
objetivando identificar situações como trabalho 
infantil e exploração sexual, inserindo-os na 
rede de serviço existente, inclusive CREAS 

(Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social) PAEFI (Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos) e Conselho Tutelar. No que tange ao 
aumento do serviço especializado em 
abordagem especial, a Coordenadora Luciana 
Gatti Constantino afirma que a estrutura que 
possuem atualmente é satisfatória, não 
havendo necessidade de aumento.  
 

OFÍCIO/Nº 039/2022/CTM – encaminhado pelo 
Conselho Tutelar de Marilândia, em reposta ao 
e-mail expedido por esta Comissão, 
oportunidade em que solicitamos informações 
atualizadas sobre as condições daquele 
Conselho, tendo sido informado que o Conselho 
Tutelar possui diversas fragilidades, dentre 
estas: falta de motoristas para fazerem 
deslocamentos; falta de segurança dos 
Conselheiros Tutelares, como em 2021 quando 
receberam ameaças que resultou na solicitação 
da exoneração de uma conselheira; necessidade 
de colocação de grades e interfone; ausência de 
profissionais de saúde para atender crianças e 
adolescentes, como psicólogos, neurologista, 
psiquiatra e terapia ocupacional, situação em 
que orientam aos pais a recorrerem 
judicialmente; não possuem suplentes para 
suprir férias ou ausências por questões de 
saúde; necessidade de sede própria, aparelho 
celular já que o atual encontra-se com 
problemas. 
 

OFÍCIO/PMMF/GP/Nº 142/2022 – 
encaminhado pelo Exmo. Senhor Gesi Antônio 
da Silva Junior, Prefeito Municipal de Muniz 
Freire, em resposta ao OFÍCIO/CPAD/Nº 
184/2022, o qual encaminhamos cópias do 
OFÍCIO Nº 130/2022/ASPAR/GM/MS e despacho 
SECOVID/GAB/SECOVID/MS (0024785018) e 
Nota Técnica de Nº 02/2022 – 
SECOVID/GAB/SECOVID/MS (0024785802), 
ambas contendo esclarecimento sobre o 
posicionamento do Ministério da Saúde a cerca 
da obrigatoriedade da vacina contra a COVID-19 
em crianças, tendo sido informado que através 
da Secretaria Municipal de Saúde todas as 
providências cabíveis tem sido adotadas. 
 
OFÍCIO/Nº 491/2022/GAB/SETEC-MEC – 
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encaminhado pelo Senhor Tomás Dias Sant’ana, 
Secretário de Educação Profissional e 
Tecnológica, em resposta ao OFÍCIO/CPAD/Nº 
123/2022, o qual encaminhamos cópia do 
Termo de Declaração nº 001/2022, prestado 
pela Senhora Amanda Silva Ferrari a esta 
Comissão, quando denunciou o diretor do 
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) de Vila 
Velha, Sr. Diemerson Saquetto por ter 
constrangido a declarante e sua filha menor 
“M”, aluna da citada instituição de ensino, 
tendo sido dado ciência do recebimento da 
denúncia, bem como da nota técnica nº 
37/2022/CGLN/GAB/SETEC/SETEC que 
esclareceu decisão recente do STF que 
suspendeu despacho do Ministério da Educação 
que proibia a exigência de vacinação contra 
Covid-19 como condicionante ao retorno das 
atividades acadêmicas presenciais. Na referida 
nota técnica informam com base na legislação 
vigente, que a competência para julgar questões 
disciplinares compete à própria instituição, 
somente quando a questão disciplinar envolver 
o reitor é que compete ao Ministério da 
Educação a adoção de providências.  
 
OFÍCIO/GAB/PMC/Nº 260/2022 – encaminhado 
pelo Exmo. Senhor João Paulo Silva Nali, 
Prefeito Municipal de Castelo, em resposta ao 
OFÍCIO/CPAD/Nº 151/2022, encaminhamos 
cópia do OFÍCIO Nº 130/2022/ASPAR/GM/MS, 
bem como despacho 
SECOVID/GAB/SECOVID/MS (0024785018) e 
Nota Técnica de Nº 02/2022 – 
SECOVID/GAB/SECOVID/MS (0024785802), 
ambas contendo esclarecimento sobre o 
posicionamento do Ministério da Saúde a cerca 
da obrigatoriedade da vacina contra a COVID-19 
em crianças, tendo sido informado que a 
Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou 
agendamento contra covid-19 para crianças e 
adolescentes através do endereço eletrônico 
www.vacinaeconfia.es.gov.br, além do 
agendamento em trabalho multidisciplinar a 
Secretaria Municipal de Educação realiza 
convite aos pais e responsáveis para a 
imunização de suas crianças e adolescentes.  
 
OFÍCIO/GAB/SEMUS/Nº 00457/2022 – 

encaminhado pelo Exmo. Senhor Saulo Rodrigue 
Meirelles, Secretário Municipal de Saúde, em 
resposta ao OFÍCIO/CPAD/Nº 176/2022, 
encaminhamos cópia do OFÍCIO Nº 
130/2022/ASPAR/GM/MS, bem como despacho 
SECOVID/GAB/SECOVID/MS (0024785018) e 
Nota Técnica de Nº 02/2022 – 
SECOVID/GAB/SECOVID/MS (0024785802), 
ambas contendo esclarecimento sobre o 
posicionamento do Ministério da Saúde a cerca 
da obrigatoriedade da vacina contra a COVID-19 
em crianças, tendo sido informado que o 
município de Linhares segue as normas técnicas 
e parecer estadual com relação à campanha de 
vacinação covid-19. Informaram ainda que com 
relação a vacinação das crianças até a presente 
data tem caráter recomendatório e não 
obrigatório, conforme nota técnica do 
Ministério da Saúde.  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 032/2019 – Análise de 
Mérito 
Autor: Deputado Marcos Garcia 
Ementa: “Determina a alimentação diferenciada 
a crianças e adolescentes portadores de 
intolerância à lactose na merenda escolar em 
instituições da Rede Estadual de Ensino.” 
 
Relator: Deputado Delegado Danilo Bahiense  
Prazo do Relator: 16.03.2022 
Prazo da Comissão: 23.03.2022 
 
PROJETO DE LEI Nº 041/2018 – Análise de 
Mérito 
Autor: Deputado Sergio Majeski 
Ementa: “Acrescenta um representante da 
Assembleia Legislativa ao Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CRIAD), 
criado pela Lei nº 4.521/1991.” 
 
Relator: Deputado Torino Marques  
Prazo do Relator: 06.04.2022 
Prazo da Comissão: 20.04.2022 
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PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
Iremos tratar agora na nossa reunião o Tema: 
“SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: FRAGILIDADE, 
AVANÇOS E DESAFIOS” 
 
2.1 - RELATÓRIO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA , 
realizada no dia 23 de fevereiro do corrente às 
14h00min. ASSIM SUGERIMOS: 
 
1. ELABORAR INDICAÇÃO PARLAMENTAR 
AOS PREFEITOS MUNCIPAIS A CERCA DA 
VIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE CONSELHOS 
MUNICPAIS SOBRE DROGAS. 
 
2. ELABORAR INDICAÇÃO PARLAMENTAR 
AOS PRESIDENTES DE CAMARAS MUNICIPAIS A 
CERCA DA VIABILIDADE DE LEI QUE CONTEMPLE 
A CRIAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE 
DROGAS. 
 
3. OFICIAR AO GOVERNADOR DO ESTADO 
DO ES E AO SECRETARIO DE SEGURANÇA 
PUBLICA E DEFESA SOCIAL, QUANTO AO FATO 
DO DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL NÃO 
FAZEREM PARTE DA FORÇA-TAREFA DE 
SEGURANÇA JUNTO A POLICIA FEDERAL. CUJO 
OBJETIVO É TRABALHAR DE MANEIRA 
INTEGRADA E, EM REGIME DE COOPERAÇÃO 
COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA, MUNICIPAL E 
ESTADUAL.  
 
4. OFICIAR AO GOVERNADOR DO ESTADO 
DO ES E AO SECRETARIO DE SEGURANÇA 
PUBLICA E DEFESA SOCIAL, SOLICITANDO 
INFORMAÇÕES QUANTO AO NÃO 
ATENDIMENTO DA SUGESTÃO DO MINISTERIO 
PUBLICO PARA QUE CADA MUNICIPIO DA 
GRANDE VITORIA TENHA UMA DPCA. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
CONVIDADO(S): 

 Ministério Público do Espírito Santo - 
DRA. LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE 
(Procuradora Geral da Justiça); 
 

 Defensoria Pública - Defensor Público-
Geral GILMAR ALVES BATISTA;  
 

 Delegado Geral da Polícia Civil do ES - 
DELEGADO JOSÉ DARCY SANTOS ARRUDA; 
 

 Comandante Geral da Polícia Militar ES - 
CORONEL DOUGLAS CAUS;  
 

 Delegacia Especializada do Adolescente 
em Conflito com a Lei (DEACLE) - DELEGADO 
WELLINGTON LUGÃO; 
 

 Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos do Espírito Santo (SEDH-ES) - NARA 
BORGO CYPRIANO MACHADO; 
 
 Promotoria de Justiça da Infância e 
Juventude – EXMA. DRA. VALÉRIA BARROS DE 
MORAES;  
 
 Coordenador da Infância e da Juventude 
– EXMO. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR;  
 
 Presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CRIAD - 
ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO VENTURIM  
 
 Presidente da Comissão da Infância e 
Juventude da OAB/ES – DRA. VANESSA BRASIL 
DA SILVA  
 

 Presidente do Sindicato dos Servidores 
do Atendimento Socioeducativo do Estado do 
Espírito Santo (SINASES) - BRUNO MENELLI 
DALPIERO;  
 
 Secretário Adjunto da Comissão de 
Segurança OAB/ES - FABIO MARÇAL 
VASCONCELLOS;  
 
 Instituto de Atendimento Socioeducativo 
do Espírito Santo (IASES) FÁBIO MODESTO DE 
AMORIM FILHO; 
 
 Advogado - HENRIQUE HERKENHOFF  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330039003700320033003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 31 de março de 2022 Diário do Poder Legislativo - 21 

 JULIO CESAR POMPEU  
 

 Centro Integrado de Atendimento 
Socioeducativo (Ciase); 
 

  Promotora de Justiça – Dra. Paula 
Freitas e Dra. Sabrina Farjado  
 

 Juíza de Direito – Dra. Richarda Aguiar 
Littig  
 

 Defensora Pública – Dra. Adriana Peres 
Marques dos Santos  
 
 
A Comissão realizará Reunião Ordinária no dia 
27 de abril do corrente (quarta-feira), às 
14h00min, de forma híbrida, presencial no 
“Plenário Dirceu Cardoso” e virtual, via 
Plataforma Webex Meet. 
 
 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 

 

PRESIDENTE: Deputado PR. MARCOS MANSUR 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DR. HUDSON  
REUNIÃO: Ordinária 
Local: “Vídeo Conferência” 
DATA: 05/04/2022 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 11:00 horas 

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

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Ofício GAB.DP.A.XAMBINHO Nº 033/2022 Do  
Excelentíssimo Senhor Deputado Alexandre 
Xambinho, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta Comissão, realizada no dia 
22/03/2022. 
 

Ofício GDRL Nº 179/2022 Da Excelentíssima 
Senhora Deputada Raquel Lessa, justificando 
sua ausência na Reunião Ordinária desta 
Comissão, realizada no dia 22/03/2022. 

Ofício GDRV Nº 036/2022 Do Excelentíssimo 
Senhor Deputado Renzo Vasconcelos, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
desta Comissão, realizada no dia 22/03/2022. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
Discutir o tema: “Necessidade de Reequilíbrio 
nos Valores do Transporte Escolar Rural” 
 
- Convidados Palestrantes:  
 
Abordagem do tema será realizada: 
Profissionais do Sistema OCB/ES e Dirigentes 
do Transporte Escolar  
 
- Convidados Participantes:  
 
Senhor Carlos André Santos de Oliveira 
Superintendente da OCB/ES 
 
Senhor David Duarte Ribeiro 
Assessor de Relações Institucionais da OCB/ES 
 

Senhora Juliana Marques Linhares 
Assessora Jurídica da OCB/ES 
 

Senhor Arlan Simões Taufner 
Assessor Jurídico da OCB/ES 
 

Senhor Renan Reis 
Estagiário de Relações Institucionais do Sistema 
OCB/ES 
 

Cooperativa de Transporte 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2088 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 8º da Resolução nº 5.417, 
de 06 de abril de 2018, que regulamenta a 
concessão de auxílio-creche na forma de auxílio 
financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos dos arts. 88 e 91 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e conforme 
processo nº 3671/2022, requerimento de 
auxílio-creche nº 18/2022, resolve:  

 
CONCEDER o auxílio-creche nos termos 

do art. 2º, caput, da Resolução nº 5.417/2018 a 
servidora TATIANE BENINCA LORENÇÃO, 
matrícula nº 206433, ocupante do cargo em 
comissão de Assessor Sênior da Secretaria, 
código ASS referente ao dependente Mateus 
Beninca Lorenção. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 

de março de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2089 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 

61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, LARISSA BATISTA 
SILVA, do cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código TJGRP, do gabinete do Deputado 
Theodorico Ferraço. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de março de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2090 

 
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, ERALDO ALVES DA SILVA, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
do gabinete do Deputado Alexandre Xambinho, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 220396/2022, a partir de 
29/03/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de março de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2091 

 
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, DÉCIO CRUZ OLIVEIRA, do 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de março de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 2092 
 

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, DANIELLA STEFFENS 
MELGAÇO, do cargo em comissão de Supervisor 
Administrativo da Escola do Legislativo, código 
SAEL, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de março de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2093 

 

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

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de março de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2094 

 

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, ETELKA PARRINI PEREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Alexandre 
Xambinho, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 220397/2022. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de março de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2095 

 
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, JÉSSICA DUARTE DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de março de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2096 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, LARISSA BATISTA SILVA LIBARDI, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor 
Administrativo da Escola do Legislativo, código 
SAEL, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de março de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2097 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, LEONARDO SANDRE, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
no gabinete do Deputado Alexandre Quintino, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 220398/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de março de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DA 
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

PORTARIA Nº 1751 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, considerando que houve a 
necessidade do servidor permanecer no 
exercício de suas funções, em prol do interesse 
público, durante o período de férias 
inicialmente marcado, conforme justificativa da 
chefia imediata e com base nas informações da 
CGRH, resolvem 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares da 
servidora abaixo relacionada: 
 

Matrícula Servidora Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

208681-02 
HELIOMARA 
RIBEIRO 
MULULLO 

2021 

07/02/2022 
a 

21/02/2022 
de 

16/09/2022 
a 

30/09/2022 

12/09/2022 
a 

11/10/2022 
30(trinta) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

25 de março de 2022. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 1752 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209777-01 
ANDRE LUIZ 
CUNHA 
PEREIRA 

2022 
17/07/2022 a 
31/07/2022 

25/07/2022 a 
08/08/2022 

15(quinze) 

209002-01 
DANIELY DA 
SILVA ROSSI 
DALVI 

2020 
31/03/2022 a 
14/04/2022 

02/05/2022 a 
16/05/2022 

15(quinze) 

207945-01 

RODRIGO 
FRANCISCO 
TEIXEIRA DE 
MIRANDA 

2022 
22/03/2022 a 
05/04/2022 

29/03/2022 a 
12/04/2022 

15(quinze) 

206009-05 
PAULO CESAR 
DE SA 

2022 
01/04/2022 a 
30/04/2022 

01/09/2022 a 
30/09/2022 

30(trinta) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de março de 2022. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1753 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

207492-04 

AMANDA 
LESSA 
MARTINS DE 
SOUZA 

2022 
25/04/2022 a 
09/05/2022 

19/04/2022 a 
03/05/2022 

15(quinze) 

206905-03 
ANGELITA 
PEREIRA 
MARTINS 

2022 
01/04/2022 a 
30/04/2022 

01/05/2022 a 
30/05/2022 

30(trinta) 

209716-01 
LINDAMAR 
ROSA 
CARRICO 

2022 
01/09/2022 a 
30/09/2022 

01/05/2022 a 
30/05/2022 

30(trinta) 
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209286-01 

ROGMA 
APOLONIO 
KRAMER 
CORDEIRO 

2022 
11/04/2022 a 
10/05/2022 

25/07/2022 a 
08/08/2022 

de 
16/11/2022 a 
30/11/2022 

30(trinta) 

207658-02 
RUBIA DOS 
ANJOS DALLA 
BERNARDINA 

2022 
18/07/2022 a 
01/08/2022 

25/07/2022 a 
08/08/2022 

15(quinze) 

205022-05 
WANDER 
SANTOS 
SIQUEIRA 

2022 

26/03/2022 a 
09/04/2022 

de 
15/08/2022 a 
29/08/2022 

02/05/2022 a 
31/05/2022 

30(trinta) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de março de 2022. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 1754 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora LORENA NASCIMENTO DE CARLI 
SIMONASSE, matrícula 210429, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 08 (oito) 
dias, com início em 22/03/2022 e final em 
29/03/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
23 de março de 2022. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 1755 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora ADRIANA GONÇALVES BÔAS FALK, 
matrícula 209752, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 03 (três) dias, com início 
em 23/03/2022 e final em 25/03/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de março de 2022. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

ERRATA 
 
 Na Portaria nº 1126, publicada em 
08/12/2021, na parte referente ao servidor 
MARCELO ANTONIO ALVIM JUNIOR. 
 
 
onde se lê: 

 

MATRÍCULA SERVIDOR EXERCÍCIO 
PERÍODO 

MARCADO 

QUANT. 

DE DIAS 

210286-01 
MARCELO ANTONIO 
ALVIM JUNIOR 

2022 
03/03/2022 a 
31/01/2023 

30(trinta) 

 
 

leia-se: 
 

MATRÍCULA SERVIDOR EXERCÍCIO 
PERÍODO 

MARCADO 

QUANT. 

DE DIAS 

210286-01 
MARCELO ANTONIO 
ALVIM JUNIOR 

2022 
02/01/2023 a 
31/01/2023 

30(trinta) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

31 de março de 2022. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 
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ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO nº 019/2022  REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2021 
 
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 019/2022, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: DALFIORE COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA EIRELI 
 
CNPJ: 29.419.258/0001-09 
 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
 
OBJETO: Aquisição, reparo e instalação de 
placas de sinalização 
 
VALOR: R$ 4.692,60 (quatro mil, seiscentos e 
noventa e dois reais e sessenta centavos) 
 

PROCESSO: 201462 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de março de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

AVISO DE SUSPENSÃO 
Pregão Eletrônico n° 013/2022 

Processo nº 220131/2022 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que o Pregão Eletrônico nº 
009/2021, relativo à contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação de até 28 
(vinte e oito) veículos (sem motorista, sem 
combustível e com quilometragem livre), foi 
SUSPENSO para melhor análise de pedidos de 
impugnação e esclarecimentos. 
 

Vitória/ES, 30 de março de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 31.03.2022 • 

 
HORA PROGRAMAS SINOPSES 
00h15 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa 

Biografia: Maurício de Oliveira 

00h45 MP com Você Nesta edição, o promotor de Justiça Lidson Fausto da Silva 
relata as alternativas que aumentam a fiscalização e tornam 
mais democráticas as relações entre Estado e a sociedade civil. 
O promotor também explica as leis de informação e o processo 
de acompanhamento dos portais municipais de transparência. 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal  
01h45 Frente parlamentar  Fiscalização de Obras e Tratamento de Esgoto no Estado 
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04h25 Frente parlamentar híbrida  Defesa da Pesca 

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

07h30 STJ Notícias  A nova edição do STJ Notícias vai ao ar nesta segunda-feira 
(30), pela TV Justiça. Entre os destaques do programa desta 
semana, está a decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) na qual o colegiado entendeu que a 
decretação de prisão preventiva não poder ser determinada 
para aprofundar investigações. 

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 virtual  Comissão de Justiça 

10h00 Audiência pública virtual  Comissão de Cidadania  

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

12h30 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. A 
educadora financeira Mirna Borges dá dicas de como organizar 
as finanças e conseguir se livrar das dívidas e da inadimplência. 

13h00 Dedo de Prosa O professor e crítico literário Raoni Huapaya apresenta a nova 
edição do livro “Doutrina do Engrossamento”, de Graciano 
Neves. Nome importante para a política capixaba, Neves 
publicou, em 1901, a obra satírica que é um ensaio sobre a 
bajulação e seu uso na política. Cheia de atualidade, a edição 
assinada por Raoni é um convite para refletir sobre a política 
brasileira. 

13h30 Parlamento Brasil Centenário de Paulo Freire é celebrado em Pernambuco. No 
Piauí, vai ter reforço no combate à pandemia e endemias. 

14h00 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. 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

15h00 Sessão solene (V) Homenagem às Estudantes Capixabas de Escolas Públicas que 
participaram de Olimpíadas Científicas 

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

15h45 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. 

16h00 Ciência e Letras O programa debate a obra “Psiquiatria e Política – O Jaleco, a 
Farda e o Paletó” de Antonio Carlos Pacheco e Silva. 

16h30 MP com Você A promotora de Justiça Cláudia Regina dos Santos Albuquerque 
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Garcia esclarece as obrigações do Ministério Público do Estado 
do Espírito Santo acerca do tema “Violência contra a mulher”, 
além de esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das leis de 
proteção, os canais de denúncia e orientações para quem sofre 
este tipo de abuso. 

17h00 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça  

17h30 Conexão Ciência  Conexão Ciência aborda as pesquisas feitas com o baculovírus, 
muito utilizado no controle biológico de insetos na agricultura. 

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

18h30 Dedo de Prosa O professor e crítico literário Raoni Huapaya apresenta a nova 
edição do livro “Doutrina do Engrossamento”, de Graciano 
Neves. Nome importante para a política capixaba, Neves 
publicou, em 1901, a obra satírica que é um ensaio sobre a 
bajulação e seu uso na política. Cheia de atualidade, a edição 
assinada por Raoni é um convite para refletir sobre a política 
brasileira. 

19h00 Audiência pública da Comissão 
de Cultura (*Sessão especial) 

Contra o Despejo no Campo e na Cidade  

21h30 Ciência e Letras O programa debate a obra “Psiquiatria e Política – O Jaleco, a 
Farda e o Paletó” de Antonio Carlos Pacheco e Silva. 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

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

22h45 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. A 
educadora financeira Mirna Borges dá dicas de como organizar 
as finanças e conseguir se livrar das dívidas e da inadimplência. 

23h15 Dedo de Prosa O professor e crítico literário Raoni Huapaya apresenta a nova 
edição do livro “Doutrina do Engrossamento”, de Graciano 
Neves. Nome importante para a política capixaba, Neves 
publicou, em 1901, a obra satírica que é um ensaio sobre a 
bajulação e seu uso na política. Cheia de atualidade, a edição 
assinada por Raoni é um convite para refletir sobre a política 
brasileira. 

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. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
PRIMEIRA REUNIÃO DA FRENTE 

PARLAMENTAR EM DEFESA DA PESCA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
17 DE MARÇO DE 2022. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberto os trabalhos da segunda reunião da 
Frente Parlamentar em Defesa da Pesca. 

Cumprimento todos que nos 
acompanham através da TV Assembleia; todos 
os servidores da Assembleia Legislativa; todos 
os convidados; todos aqueles que nos 
acompanham também através das redes sociais, 
da própria TV Assembleia em todo o estado. 

E passo à composição e convite para a 
composição da Mesa para que nós possamos 
iniciar o nosso trabalho. Antes, eu vou ler aqui 
sobre a criação da frente, criada pelo Ato n.º 
1592, de 3 de novembro de 2021. 

Tem como objetivo de monitorar e 
desenvolver: política estadual pesqueira, 
abrangendo produção, transporte, 
beneficiamento, transformação, 
comercialização, abastecimento e 
armazenagem; fomento da produção pesqueira; 
implantação de infraestrutura de apoio à 
produção, ao beneficiamento e à 
comercialização do pescado e de fomento à 
pesca; organização e manutenção do Registro 
Geral da Pesca; sanidade pesqueira; 
normatização das atividades de pesca; 
fiscalização das atividades de aquicultura e 
pesca no âmbito de suas atribuições e 
competências; pesquisa pesqueira e aquícola; e 
fornecimento a Secretaria de Meio Ambiente 
dos dados do Registro Geral da Pesca relativos 
às licenças, permissões e autorizações 
concedidas para pesca e aquicultura, para fins 
legais. 

Tem como presidente o deputado Bruno 
Lamas, este que vos fala, e como secretário-
executivo, deputado Dary Pagung. 

A reunião de hoje tem o intuito de 
debater sobre: Em defesa da pesca e do 
pescador. 

Iniciaremos os trabalhos convidando 
para fazer parte da Mesa os deputados 
membros desta frente que aqui se encontram e 
também o senhor Alejandro Garcia Prado, 
coordenador de Agricultura, Pesca e Produção 
Animal da Seag, por favor, esteja conosco aqui à 
Mesa; Anderson de Souza Rocha, representante 
do Incaper; Rodolpho Torezani Neto, gerente de 
Recursos Naturais do Iema; Amanda Caraça, 
analista ambiental, representante do Ibama; 
Victor Hugo, professor, não chegou ainda; 
Carlos Roberto Alves Beloni, presidente das 
Colônias e Associações de Pescadores do Estado 
do Espírito Santo, Fecope; Manuel Bueno dos 
Santos, Nego da Pesca, presidente das 
Associações de Pescadores Profissionais e 
Aquicultores do Espírito Santo; Francisco 
Gevaerd, professor da Faculdade Unilivre, 
Universidade Livre do Meio Ambiente, 
representante da Federação de Pesca do 
Espírito Santo e Colônias. (Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
convidados) 
 

Ao longo da nossa reunião, eu vou 
fazendo os devidos registros dos participantes, 
dos nossos presentes. Peço que a nossa equipe 
me forneça a lista de presença para que a gente 
possa ir citando. É muito importante a presença 
de vocês.  

Convidar também o senhor Luiz 
Gonzaga, presidente do Sindipesca; a Luciene, 
por favor, que esteja aqui conosco; e o Antônio 
Carlos, da Secretaria de Pesca de Anchieta. 
Luciene Duarte. (Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
convidados) 

 
Composta a Mesa, eu quero ainda, há 

tempo, cumprimentar todas as mulheres aqui 
presentes. Nós sabemos que nós estamos no 
mês de março, no mês em que no mundo 
inteiro nós conversamos e comemoramos o Dia 
Internacional da Mulher – e o Mês da Mulher – 
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e todos os desafios, mas também considerando 
as conquistas, os avanços e reconhecendo aqui 
publicamente a importância. E como é bom ver 
as mulheres liderando, participando, se 
envolvendo em todas as esferas da nossa 
sociedade. Então, a vocês eu rendo aqui, na 
condição de presidente desta frente, também as 
nossas homenagens na esperança de termos um 
país mais justo no que tange à política das 
mulheres, na esperança de que tenhamos um 
país menos violento, com menos feminicídio, 
um estado também assim, porque é assim que 
inclusive um cristão deve se comportar. Então, 
parabenizo e agradeço a todas vocês. 

Nós vamos iniciar os nossos trabalhos. 
Preciso só fazer aqui um alinhamento, um breve 
resumo e uma retrospectiva de tudo que nós 
construímos até aqui. Em seguida, nós vamos 
passar a palavra para os membros da Mesa. É 
lógico que nós não vamos poder permitir que 
cada um fale mais que uma hora, que a gente 
consegue sair daqui até as dezenove, vinte 
horas, Danilo? Nós vamos calcular um tempo aí 
de cinco minutos, podendo ter uma tolerância 
para cada um.  

Eu vou pedir permissão para vocês que 
tão logo eu franqueie a palavra para a Mesa, 
para que o senhor Luiz Gonzaga, presidente do 
Sindipesca, possa fazer a sua fala, porque o 
sindicato tem hoje uma posse lá na Findes, 
agora às dezesseis horas, mas é importante 
deixar a sua contribuição aqui. 

Agradecendo muito, me apresento. Sou 
o deputado Bruno Lamas. Com algumas pessoas 
eu já tive oportunidade de conversar por uma, 
duas, três vezes. Quero agradecer todas as 
contribuições de vocês. Para que nós 
pudéssemos chegar até esta frente parlamentar, 
na segunda reunião ordinária, muita coisa vem 
sendo construída na base, muito diálogo vem 
sendo estabelecido em relação à pesca, aos 
pescadores e a toda essa cadeia que envolve 
todo esse setor de suma importância. 

Nós temos, na frente parlamentar, um 
canal aberto envolvendo todas as instituições. 
Nós temos, na frente parlamentar, um canal que 
tem dado e dará sempre a voz ao pescador e a 
todos que participam dessa atividade no estado. 
Nós temos como objetivo eliminar gargalos, 

fortalecer o setor, profissionalizar o setor, 
estabelecer relações com o Governo Federal, 
nós vamos falar sobre isso aqui hoje, até porque 
vão ser pontos principais de pauta aqui hoje.  

Vocês vão observar que nós já estamos 
avançando. Da criação dessa frente parlamentar 
até a segunda reunião, que é esta, nós já temos 
para apresentar para vocês aqui hoje um 
projeto de lei que já tramita na Assembleia 
Legislativa, que é o Projeto de Lei n.º 123/2022, 
que dispõe sobre a política estadual de 
desenvolvimento sustentável da aquicultura e 
da pesca no estado do Espírito Santo e dá outras 
providências, ou seja, o marco regulatório da 
pesca em nosso estado. É contribuição desse 
grupo de trabalho. 

Eu reforço que esse projeto está longe 
da redação ideal para ser aprovado, mas ele é a 
base para esse diálogo para que nós possamos 
aprimorá-lo com uma meta de pautá-lo para 
votação aqui na Assembleia Legislativa, num 
prazo de noventa dias. Então já é uma entrega 
dessa frente parlamentar para o setor. Também, 
fruto das reuniões de trabalho, nós já estamos 
dialogando com o Governo do Estado, Nego da 
Pesca, meu amigo, quero agradecer muito a sua 
presença, que seja realizado concurso público 
para a Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca, 
destinado ao provimento de vagas para os 
cargos de técnico de aquicultura, técnico de 
pesca e engenheiro de pesca, cargos de nível 
médio e superior. Isso também é um ponto 
que ficou tratado como prioridade.  

No momento que essa indicação for 
aprovada, é um documento regimental da 
Assembleia.  

Eu fiz um pronunciamento da tribuna, 
encaminhei para vocês, e nós já abrimos o 

diálogo com o Governo do Estado, para que já 
abra os estudos para poder criar essa 
estrutura na organização da máquina pública 
estadual para que o concurso público seja 
registrado. Os argumentos vocês conhecem. 
Nós temos hoje, se não me falha memória, um 
engenheiro de pesca na ativa. Nós temos um 
litoral com dezoito municípios na nossa costa, 
não é isso? Estou certo? (Pausa)  
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Catorze. Sendo corrigido aqui 
publicamente e não tem nenhuma dificuldade. 
Catorze municípios no nosso litoral. Então, o 
ideal seria termos um por cada município, mas 
para quem tem um, se a gente avançar para 
quatro, para cinco, para seis, para oito, já é uma 
vitória.  

E vocês percebem, então, que são 
pontos do dia a dia de vocês. Ninguém está aqui 
para inventar a roda, ninguém está aqui para 
poder ocupar o tempo em vão e nem tratar 
resserviço.  

É importante fazer mais um registro. Em 
um país polarizado, em um país onde a política 
está muito desacreditada, um país onde as 
instituições precisam ser fortalecidas, é muito 
comum que, principalmente em ano eleitoral, 
algumas pessoas coloquem o olhar em qualquer 
trabalho que se inicia, em qualquer trabalho 
que se comece, como sendo um trabalho 
politiqueiro, eleitoreiro ou com qualquer outra 
finalidade nesse sentido. Eu tenho muita 
tranquilidade de dizer para você que eu não 
tenho nenhuma dificuldade e não dou ouvido a 
esse tipo de crítica destrutiva. Não mesmo! 
Porque um país que tem eleição de dois em dois 
anos, se a gente ficar esperando um ano que 
não tem eleição a gente vai trabalhar muito 
pouco.  

Posso testemunhar para vocês que, 
recentemente, este Parlamento, sob a nossa 
liderança, aprovamos uma PEC ligada aos 
profissionais da Educação. O Congresso Nacional 
ainda não conseguiu resolver essa questão dos 
pedagogos. O professor tem direito a duas 
cadeiras; o pedagogo, no nosso estado, não 
tinha. Nós mudamos a Constituição Estadual, 
conseguimos uma vitória e essa injustiça já foi 
corrigida. Então, com a pesca não vai ser 
diferente.  

Nós vamos seguir com o nosso trabalho, 
nós vamos seguir em frente com planejamento, 
com meta, com propósitos pré-estabelecidos, 
para daqui a pouco nós estarmos sentados com 
a Caixa Econômica Federal, porque nós temos 
assunto para conversar com eles, de 
financiamento; para que daqui a pouco nós 
estejamos conversando com o INSS, porque tem 
assunto para conversarmos com o INSS; para 

que daqui a pouco nós estejamos à mesa com o 
governador Renato Casagrande, que, ciente 
desta frente parlamentar, já nos aguarda com 
encaminhamentos, com propostas, com 
propósitos, para que a pesca, já no orçamento 
de 2022 para 2023, que será votado, nós já 
tenhamos um orçamento contendo dotações, 
elementos específicos para gargalos e para 
soluções que precisam ser apontadas. Ou seja, é 
local de muito trabalho e de pouca conversa. 
Diálogo sim, mas conversa pouca e muito 
trabalho. 
 Então, com essa abertura, agradecendo 
muito a presença de vocês, quero conceder a 
palavra, neste momento, para o senhor Luiz 
Gonzaga, presidente do Sindipesca no estado, 
pelo tempo de cinco minutos, para que ele 
possa dar suas contribuições. Depois, fique 
muito à vontade para seguir para seu próximo 
compromisso.  
 
 O SR. LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA NETO 
– Boa tarde a todos! Meu nome é Luiz Gonzaga, 
sou representante do Sindipesca, o presidente. 
O Sindipesca é um sindicato patronal, hoje é um 
sindicato patronal, ou seja, um sindicato das 
indústrias da pesca, onde a gente luta por mais 
igualdade das indústrias no âmbito nacional e 
internacional também.  

Quando a gente identificou as 
dificuldades que nós tínhamos na pesca, quando 
a gente fez uma análise, a gente identificou que, 
na pesca em si, na produção, no pescador, no 
barco, é onde estavam, a priori, os nossos 
maiores desafios.  

Então, o que a gente fez? A gente abriu o 
estatuto - assim como existe em outros estados 
-, a gente abriu o nosso estatuto e a gente 
convidou - a gente iniciou esse trabalho agora 
neste ano de convidar - tanto as indústrias de 
fábrica de gelo como os postos de 
abastecimento, quanto as embarcações, quanto 
as associações, quanto as colônias. A gente 
abriu esse estatuto por entender da cadeia 
produtiva da pesca. A gente quer abranger toda 
a cadeia produtiva da pesca, porque, enquanto 
indústria, não dá para pensar só na produção 
industrial, só na transformação do pescado, a 
gente tem que pensar principalmente na 
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captura, da onde que vem o recurso natural, 
pesca com recurso natural, e a gente tem que 
entender a pesca de um modo sustentável.  

O deputado Bruno fez o convite para a 
gente bater um papo hoje, e para a gente é 
fundamental o trabalho que ele está fazendo, 
essa abertura desta frente parlamentar de 
discussão, de conversa relacionada à pesca. E 
uma das coisas que a gente tem por objetivo, 
logo de cara, é a regularização das 
embarcações.  

Então a gente precisa, a gente necessita 
que os barcos tenham RGPs, os Registros Gerais 
de Pesca, a gente precisa que os barcos tenham 
o TIE, a gente precisa que os barcos estejam 
rastreados. A gente pode explicar isso depois 
com mais tempo, não é, deputado? Podemos 
dar uma pincelada. E a gente precisa também da 
Portaria n.º 310, que é a responsabilidade 
técnica em cima das embarcações.  

As embarcações produzem alimento, e 
os alimentos têm que passar por essa parte de 
responsabilidade técnica, assim como os 
restaurantes, as farmácias, as indústrias 
artesanais, etc.. Esse é o final aonde a gente 
espera, aonde a gente precisa que chegue: que 
os barcos tenham essa certificação que é dada 
pelo Ministério da Agricultura hoje.  

A gente entende que o extrativismo da 
pesca é muito observado pelos organismos 
internacionais, então, se a gente não é visível a 
eles, ou seja, se os nossos barcos, os nossos 
pescadores não estão regulamentados, não 
estão regulares, eles não conseguem enxergar a 
gente. Então a gente não consegue colocar essa 
mercadoria no mercado externo, então a gente 
não consegue preço para isso.  

Hoje, um dos problemas do pescador é o 
custo do óleo, todo mundo aqui vai reclamar do 
custo do óleo, do custo do gelo, do custo do 
rancho, frente ao preço que é vendida a 
mercadoria. Mas para a gente conseguir um 
preço melhor, a gente precisa de adentrar em 
outros mercados. Hoje, o Brasil é proibido de 
vender para a Europa, acho que todo mundo 
sabe aqui que a gente não pode exportar nada 
de peixe para a Europa. E um dos motivos que a 
gente não pode exportar é que nossos barcos 
não têm essa certificação. 

Então, o que a gente quer fazer 
enquanto sindicato lá, e agora conversar com o 
deputado, com essa frente parlamentar, é de 
tentar viabilizar primeiramente que os barcos 
estejam regulares para que a gente consiga 
pegar essa mercadoria e colocar em outros 
mercados com preço melhor. 
 Onde tem concorrência, gente, onde o 
mercado é livre, é benéfico para a ponta, é 
benéfico para o consumidor, é benéfico para 
quem produz. Se a gente consegue colocar o 
peixe do estado, vamos pensar enquanto 
estado, em outros mercados, a gente consegue 
uma melhora para o pescador daqui. 
 Muito obrigado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Nós que agradecemos, Luiz. Só para 
finalizar, aproveitando da sua experiência 
também, sobre a sua fala em relação à presença 
do profissional, do contador, de todos os 
profissionais para facilitar e embasar essa 
proposta que o sindicato traz, poderia dissertar 
para a gente um pouco? 
 
 O SR. LUIZ GONZAGA – Quando a gente 
falou que a gente tem que ser visto pelos 
organismos de controle internacionais e 
nacionais, a gente tem que regularizar essa 
embarcação. Essa embarcação depende do 
certificado sanitário, depende da parte da 
Marinha, que é a parte da embarcação, a parte 
física, e depende da parte fiscal. Para os 
pescadores, é fundamental que vocês tenham a 
Nota Fiscal Eletrônica. Então, a gente tem a nota 
fiscal, tem a questão sanitária e a questão da 
embarcação. 
 Então, a gente pensou, a gente está 
começando a construir, foi uma ideia que 
surgiu, uma espécie - a gente está começando a 
chamar - de Casa do Pescador, onde a gente 
teria esses profissionais que dariam suporte aos 
pescadores. A gente entende a dificuldade. A 
gente, enquanto indústria, tem as mesmas 
dificuldades para poder legalizar essa parte, mas 
a gente conta já com um tempo fazendo isso. 
Então, a gente pensa nessa Casa do Pescador. A 
gente precisaria de um contador, um 
profissional da área de contabilidade, a gente 
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precisaria de um engenheiro de pesca ou de um 
veterinário para certificar essas embarcações 
junto ao Ministério da Agricultura e também de 
um despachante marinho. A gente tem que criar 
esse diálogo junto da Marinha para toda essa 
questão da embarcação, documentação. A 
gente tem que criar uma facilidade em relação à 
engenharia de pesca, ao veterinário para 
regularização técnica, que parte da certificação. 
Essa certificação a gente só consegue se tiver 
tudo correto lá para trás. Hoje, só para citar de 
novo, deputado, o TIE, o RGP válido, o 
rastreamento e, aí, sim, vem o trabalho da 
certificação.  
 A gente entende que é necessária essa 
Casa do Pescador, esse ambiente, onde o 
pescador teria ajuda para ser regularizado. 
Tirando uma máxima aqui, um ditado, a gente, 
realmente, vai dar a vara de pesca para ele, vai 
dar a embarcação certificada para ele poder 
pescar. A gente não vai dar o auxílio, nada disso. 
A ideia é, justamente, dar a vara. A vara hoje 
passa pela embarcação e passa por toda essa 
certificação. A gente precisa disso. 
 Mais alguma coisa, deputado? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado.  
 É o início de um trabalho e toda 
contribuição é muito importante. Quero 
agradecer. Fique à vontade aqui entre nós. 
 
 O SR. LUIZ GONZAGA – Eu que agradeço. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Eu quero agradecer e convidar para 
compor a Mesa a Gisele da Silva, que representa 
aqui a Caixa Econômica Federal. Por favor, 
Gisele, esteja aqui conosco. Também a 
representante do Iema, Josiane Trabach. Por 
favor, estejam aqui conosco à Mesa. 
 

(Tomam assento à Mesa as 
referidas convidadas) 

 
 Professor Victor Hugo, do Ifes, também 
chegou. A Mesa vai ficando extensa, mas isso é 
bom. Representativa. Registrar a presença da 
professora Nelci Gazzoni, que é diretora da 

Esesp do nosso Governo do Estado do Espírito 
Santo. Muito obrigado. Vai ter oportunidade de 
falar sobre o trabalho da Esesp. Professora 
Socorro também.  
 Quero, neste momento, conceder a 
palavra a Manoel Bueno dos Santos, o Nego da 
Pesca, presidente da Associação de Pescadores 
e Profissionais do Espírito Santo. 

 
O SR. MANOEL BUENO DOS SANTOS - 

Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentando a 
Lucila e a Renata, presidente da colônia da CEA 
e presidente da colônia Itaipava, cumprimento 
todas as mulheres aqui presentes. E, 
cumprimentando o nosso deputado, presidente 
da frente parlamentar, eu cumprimento todos 
que estão acompanhando esta Mesa. 

Pois bem, meu nome é Manoel, sou mais 
conhecido por Nego da Pesca. Sou pescador 
artesanal, estou como presidente de uma 
associação de pescadores em Jacaraípe, no 
município de Serra. Estou como presidente da 
Federação das Associações de Pescadores do 
Estado do Espírito Santo. Estou na Coordenação 
Nacional do Movimento dos Pescadores. Nossa 
sede fica em Olinda, em Pernambuco. E hoje 
temos uma casa em Brasília, no bairro Núcleo 
dos Bandeirantes, porque a lei da pesca é uma 
lei federal e tudo tem que ser discutido em 
Brasília. Então, nós precisamos estar lá em 
Brasília a todo tempo, no pé ali dos nossos 
parlamentares, na Comissão de Direitos 
Humanos, no Senado, no Ministério Público 
Federal, na DPU, para estarmos reivindicando os 
nossos direitos, porque a pesca, apesar, 
deputado, de ser uma das primeiras profissões 
neste país, ainda falta muito.  

Então, eu quero dizer que o senhor está 
de parabéns por ter criado esta frente de 
parlamentares aqui nesta Casa de Lei, porque 
nós sabemos que temos uma porta para bater 
aqui. Então, isso aí nos ajuda muito. E quando o 
senhor fala de convidar o INSS aqui, eu sugeriria 
que o senhor convidasse também a Receita 
Federal, porque os dois andam juntos. 
Principalmente nós que pagávamos 
antigamente o GPS, e hoje mudou para o 
eSocial. E a gente pergunta para a Previdência, 
em Brasília, se vai reconhecer esse eSocial que 
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foi implantado pela Receita Federal. Ele disse 
que não sabe, que quem tratou isso foi a 
Receita, que tem que ser a Receita para dar essa 
resposta. E quando nós perguntamos muitas 
vezes à Receita Federal, ela diz que é o 
Ministério da Economia. Então, é 
importantíssimo que eles estejam aqui e nós, 
liderança, temos que mobilizar nossos 
pescadores para eles saberem como fazer, do 
que eles têm direito, porque, praticamente, nós, 
lideranças, estamos perdidos.  

Digo eu, que estou constantemente em 
Brasília, lutando para ter informações para estar 
trazendo para o nosso presidente de 
associações, presidente de colônias, presidente 
do sindicato. Infelizmente, nós não temos uma 
resposta concreta, deputado, para trazer para 
esses companheiros da liderança e para os 
nossos pescadores. Então, é necessário que a 
Receita e o INSS estejam para passar algumas 
informações para a gente, que nós estamos 
perdidos.  

Assim como esse recadastramento que o 
Governo Federal implantou, sem consultar as 
lideranças, os pescadores deste país, e jogou na 
nossa mão, de nós, lideranças, e não nos dá um 
sistema eficaz para podermos estar atendendo 
nossos pescadores. Para o senhor ter ideia, 
desde ontem, uma hora da tarde até agora, 
quando eu saí da associação, o sistema não 
conseguiu emitir nenhum RGP no 
recadastramento.  

Então, a gente se preocupa porque tem 
prazos. Setembro venceu! E aquele pescador 
que, infelizmente, não fizer esse 
recadastramento, aí o RGP dele é cancelado. E 
nós temos muitos pescadores que já estão 
quase na hora de se aposentar. Então, isso é 
muito preocupante para nós, liderança, para nós 
que temos responsabilidade e para nós que, já 
há muitos anos, estamos nessa luta, quase na 
hora de se aposentar. E aí a gente ficar em 
dúvida, será se eu vou aposentar? Será se o meu 
companheiro vai aposentar?  

Então, a gente está com essa 
preocupação e precisa ter algumas informações. 
Inclusive nós estamos lutando lá no Ministério 
Público Federal, em Brasília, juntamente com a 
DPU, para ver se nós suspendemos esse 

recadastramento, porque é um 
recadastramento que não tem sistema que nos 
atende. Então, nós não somos contra o 
recadastramento, nós somos contra o modelo 
que foi implantado com um sistema que não 
funciona. Então, é muito importante e, 
principalmente, a gente ter esta porta aqui 
nesta Casa de Lei, puxada para essa frente 
parlamentar, do qual o nosso deputado Bruno 
Lamas vem fazendo esse trabalho.  

E gostaria que os senhores solicitassem 
até do nosso governador para começar a olhar 
com bons olhos o nosso terminal pesqueiro de 
Vitória que, praticamente, está sendo 
privatizado. São oito terminais pesqueiros no 
Brasil que, para ser privatizado... Inclusive o 
nosso terminal pesqueiro aqui do estado do 
Espírito Santo fica situado aqui na Praia de Suá, 
em Vitória. Então, aquilo ali é muito importante 
para os nossos pescadores artesanais, porque a 
gente está vendo um incentivo muito grande 
para a indústria, mas a pesca artesanal, 
deputado, ela é responsável por setenta e cinco 
por cento do peixe que vai para nossa 
população. E principalmente aqui no estado do 
Espírito Santo.   

Nós estamos hoje na faixa de quinze mil 
pescadores aqui no estado do Espírito Santo, 
mas, praticamente, nós temos sessenta mil 
famílias que vivem especificamente da pesca 
aqui, com aquele que beneficia o pescado, com 
aquele que confecciona o material de pesca, 

aquele que constrói a embarcação.  
Então, a pesca artesanal tem uma 

importância muito grande para a economia 
deste estado. Além de nós gerarmos o nosso 

próprio emprego, nós pescadores, nós 
geramos na faixa de quatro a cinco empregos, 
além de nós colocarmos uma alimentação de 
qualidade na mesa da nossa população 
capixaba.  

Então, o senhor puxando esta frente 
parlamentar aqui, a gente vê que o senhor já 

está com bons olhos para a gente, e precisa 
nós abraçarmos isso para que o deputado 
continue fazendo esse trabalho para a pesca 
artesanal deste estado. Inclusive, a gente está 
andando com o senhor aqui de Norte a Sul 
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deste estado, visitando a nossa comunidade, 
visitando os locais de pesca e vendo a 
importância que a pesca tem para este estado.  

Inclusive, são dois símbolos que a pesca 
artesanal levanta aqui: a moqueca capixaba e a 
panela de barro. Muito obrigado, deputado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – E tem duas coisas que eu gosto de fazer: 
pescar e fazer moqueca na panela de barro. 
Inclusive, lá em casa, eu e Flávia compramos um 
apartamento usado, e já tinha um fogão, e eu 
não sabia que não podia fazer moqueca na 
panela de barro naquele tipo de fogão, que tem 
um vidro. Estou lá fazendo minha moqueca num 
domingo, feliz da vida, ouvindo o meu Roberto 
Carlos, explodiu o vidro, foi embora a moqueca. 
A gente vai vivendo e aprendendo.  

Mas, Nego, antes de passar a palavra 
para o próximo inscrito, você falou do terminal 
pesqueiro, você me falou da necessidade de 
diálogo com a Receita Federal também e me 
falou sobre o terminal pesqueiro, que tem uma 
contribuição para o Governo do Estado. Qual 
seria? Para que a gente conste em ata para a 
gente colocar como encaminhamento. Esse 
(Inaudível) de Vitória?  

 
O SR. NEGO DA PESCA – Então, 

deputado, o único terminal pesqueiro federal 
que nós temos no estado fica aqui na Praia do 
Suá e, agora, tem uma previsão do Governo 
Federal fazer um investimento cinco milhões 
naquele terminal e jogar na mão da iniciativa 
privada, que nós sabemos que não vai nos 
atender. Ainda deu um exemplo, quando nós 
tivemos uma audiência pública, dos aeroportos. 
E eu falei para eles que eles fizeram uma 
péssima comparação, porque, às vezes, quando 
eu vou viajar para Brasília, eu tomo um 
cafezinho do outro lado, antes de entrar no 
aeroporto, porque lá eu vou tomar um 
cafezinho de cinquenta centavos; enquanto 
dentro do aeroporto eu vou pagar sete, oito ou 
nove reais em um cafezinho.  

Então, esse terminal pesqueiro nosso 
está nas mãos dos pescadores e a gente tem um 
objetivo de trabalhar o social. E privatizando 
isso aí, eles vão ter visão de lucros. Então, aí não 

vai atender os pescadores, as embarcações 
pequenas não vão poder encostar naquele 
terminal e vai vir embarcação industrial do Sul 
do país para poder estar encostando. Então, a 
preferência é a indústria.  

Então, a gente preocupa muito e se o 
nosso governador do estado, juntamente com 
esta Câmara aqui apoiando isso aí, que continue 
sendo ou na mão do Estado ou na mão das 
entidades para continuar acolhendo aqueles 
pescadores artesanais daquele terminal 
pesqueiro e não expulsar aqueles pescadores 
que já estão centenários ali naquela região, 
deputado. Porque nunca teve um investimento, 
infelizmente, até hoje e, agora, fazer um 
investimento de cinco milhões para jogar na 
mão da iniciativa.  

Então, é muito triste isso aí e eu acho 
que o senhor tem condições, com esta frente 
parlamentar, juntamente com o governador do 
qual o senhor tem assim muita aproximação 
dele, dá para a gente reverter essa situação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Ok. Eu solicito à Secretaria desta frente 
parlamentar, Miguel, que nós possamos emitir 
um ofício ao Governo do Estado, manifestando 
a preocupação, buscando informações e, 
também, ao Governo Federal sobre o Terminal 
Pesqueiro do Estado do Espírito Santo.  

Eu peço ainda ao presidente, Nego da 
Pesca, que todos os atos desta frente, todos os 
avanços sejam monitorados de perto com o 
olhar da pesca artesanal. Se nós conseguirmos 
com a Caixa Econômica... Nós vamos ouvir aqui 
hoje: A pesca artesanal foi alcançada? Se nós 
estamos propondo que o Governo do Estado 
tenha um convênio com o Governo Federal para 
emissão de licença, de permissão, alcançou a 
pesca artesanal? Sempre com esse olhar, 
alertando esta Presidência, alertando esta 
frente parlamentar, ok? 

Quero registrar a presença virtual do 
senhor Marcoli, presidente da Colônia Z8. Um 
abraço ao Marcoli. Fez comigo também a 
justificativa da sua ausência aqui hoje, e convido 
aqui para a Mesa, representando a pesca 
industrial do estado,  o senhor Wallace Vieira, 
da Apedi. Por favor, esteja conosco aqui.  
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(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 
Neste momento eu concedo a palavra ao 

senhor Carlos Roberto Alves Beloni, presidente 
da Federação de Colônias e Associações de 
Pescadores do Estado do Espírito Santo, a 
Fecopes.  

 
O SR. CARLOS ROBERTO ALVES BELONI – 

Uma boa tarde a todos! Saúdo o deputado 
Bruno e esta Casa de Leis por abrir essa porta 
para discutir o setor no estado do Espírito 
Santo. Isso é muito importante. E saudando o 
deputado, saudamos também a frente 
parlamentar, cada deputado e esta Assembleia 
à importância. 

Quero falar que sou presidente da 
federação do estado do Espírito Santo, das 
colônias. Temos representatividade em 
quatorze municípios. Nós temos a Lucíola aqui 
presente, de Itapemirim e temos também a 
Renata. E falar, para esta Casa, que nós que 
trabalhamos lá na ponta, com o pescador, nós 
temos o conhecimento da situação do nosso 
pescador. Então a importância de ter neste 
plenário... O Alejandro já nos conhece, o Nego 
da Pesca, somos parceiros já há algum tempo. 
Então aqui não temos muitas pessoas estranhas. 
E o pessoal que está sentado nesta Mesa é o 
pessoal que, de alguma maneira, presta um 
trabalho ao pescador.  

Então essa é a importância de estarmos 
aqui, criando um marco regulatório, dando 
diretriz ao setor do estado do Espírito Santo. 
Criando, eu acredito aqui, uma nova política 
pública, deputado. Com quem se fala? Com 
quem se conversa? Porque precisamos ter 
respostas. 

 E aqui eu acredito que não vai ser só 
uma pauta do marco regulatório. Eu vi também 
aqui, na pauta, a questão da licença de pesca no 
estado do Espírito Santo. Nós vivemos, às vezes, 
alguns confrontos neste estado porque o 
pescador vive do que se tira do recurso hídrico. 
Então a Federação do Espírito Santo está aqui e, 
a cada dia que passa, esses espaços têm sido 
restritos. E eu quero falar dos empreendimentos 
privados. Não somos contra os 

empreendimentos privados, mas as 
condicionantes, as mitigações do que tem sido 
explorado no nosso estado, não chegam à mesa 
do pescador.  

Eu vou falar de uma experiência, muito 
rápido, de uma condicionante do SPCH1, que 
tem um processo que já está há doze anos, e o 
Ministério Público agora arquivou um processo 
daquele porque nós não temos fundo, verba, 
para agora contratar uma equipe técnica para 
julgar o processo que está desde 2009. E 
quando nós chegamos ao empreendimento, 
eles estão cumprindo condicionante. Nós 
queremos que as empresas que operam no 
nosso estado do Espírito Santo tenham 
condicionantes responsáveis e que se criem 
fundos e mecanismos, através da Assembleia, 
do Governo do Estado e do Governo Federal, 
para que o nosso pescador seja atendido, 
porque o nosso pescador, eu volto a falar, vive 
do que se tira do recurso hídrico.  

Um exemplo: estive em Barra do Riacho, 
ontem, visitando ali. Estou chegando na 
federação agora, no estado do Espírito Santo. 
Sou há doze anos presidente da Colônia Z-14, 
em Presidente Kennedy e estamos aqui 
trabalhando o coletivo. O posicionamento da 
federação é que o setor se una e criemos aqui, 
nesta Assembleia, pauta que venha realmente 
chegar à mesa do pescador e às dificuldades que 
o pescador tem.  

O pescador sabe pescar. O pescador ele 
chega, ele dá uma, dá duas viagens, às vezes dá 
uma viagem para o Norte, outra para o Sul. Está 
sendo muito alta a despesa do pescador, o óleo, 
o gelo. Oparceiro falou, lá na ponta, a questão 
da logística, da infraestrutura da pesca. Por que 
a infraestrutura da pesca? Nós temos uma 
dificuldade do selo de inspeção de qualidade. 
Tivemos já duas ou três audiências públicas com 
o Ministério Público, duas em Piúma, onde a 
coordenação do Ministério Público já está 
apertando o setor para multar o mesmo por 
causa da vigilância sanitária.  

Falar aqui que o nossos barcos são 
embarcações de madeira. Então tem que criar 
mecanismo quando vai tratar da vigilância 
sanitária, embarcações de madeira, tem que 
criar logística para que esse barco seja 
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licenciado para que cumpra as normas da 
vigilância sanitária. Então, a questão da licença 
de pesca também – já estou terminando a 
minha fala –, nós temos diversidade de pescado 
no estado do Espírito Santo e as licenças são 
limitadas. 

Nós vemos aí, com todo respeito ao 
órgão do Ibama, mas há pouco tempo nós 
sabemos ali da apreensão da embarcação ali em 
Itaipava. Então, o Ibama está cumprindo ali a 
legislação? Sim. Então o Ibama chega, talvez nós 
temos uma fauna acompanhante ou uma 
embarcação de cinco toneladas, dez toneladas 
de peixe e nós temos, digamos que em dez 
espécies, duas espécies naquele barco que 
viram juntas. E o que acontece? É preso o peixe 
todo. Então, tem que criar mecanismo que 
seja... Com o peixe vai fazer o quê? Nós vamos 
chegar lá, colocar no anzol lá que o peixe tem 
que saber ler para não ser pego. Então, na área 
que você coloca um espinhel, vem outra espécie 
acompanhante. Então, tem várias situações a 
tratar.  

Vou voltar ao empreendimento que 
produz no estado do Espírito Santo, à logística 
de porto, de Shell, de Petrobrás, de empresa 
privada. Precisa mudar a rota dessas 
condicionantes. Precisamos que a condicionante 
chegue ao pescador. Nós temos condicionante 
de empresa privada que está indo para moto de 
trilha em Vargem Alta. O pescador, não as 
colônias, a representatividade chega lá depois 
no meio dum plenário lá, duma comunidade: Ah 
não, o Ibama lá outorgou que tem cinco, cento e 
cinquenta mil para a condicionante do 
empreendimento tal. E joga essa condicionante 
lá para a colônia decidir, para a associação de 
moradores decidir, para uma associação de 
pescadores decidir.  

As condicionantes, elas precisam que se 
criasse um projeto de lei para que tenhamos 
autonomia. Porque pesquei muito tempo, 
chegamos à Petrobras, temos que ficar a mil do 
empreendimento. A pesca sempre esteve ali. 
Chegamos a áreas que sempre foi, em 500 anos, 
a ida e vinda do pescador, agora são restritos de 
chegar. Mas qual é a condicionante nessa 
situação? Hoje tenho pescador em Presidente 
Kennedy, formado, filho de pescador que entrou 

no mercado, ele já tem universidade, mas não 
tem oportunidade de emprego porque tem que 
se fazer uma capacitação para ter oportunidade 
no empreendimento que está explorando.  

Então, o que nós estamos pedindo aqui é 
o básico, aqui, essa colocação de que as 
condicionantes destas empresas tenham um 
caminho que chegue à base e que chegue 
realmente ao pescador para que crie essa 
infraestrutura, para que crie também essa 
logística.  

Então, eu estou falando aqui porque nós 
estamos sofrendo. Essa diversidade, voltando lá 
em Itaipava, apreendeu-se o peixe do pescador, 
aí chegou lá, ele ficou com o vale lá para pagar, 
ele ficou com o carrego no frigorífico, ele ficou 
para pagar lá o gelo, ele ficou com toda uma 
despesa lá, além de ter perdido o pescado.  

Então, vamos dar uma advertência. 
Agora vem aqui e colocar o navegador também, 
amigo, o pescador fica assustado porque agora 
fica mais fácil. Não é que nós vamos instruir o 
nosso pescador para colocar um rastreador. 
Mas, agora, meu amigo, fica mais fácil. Quando 
o barco está encostando no porto, o Ibama está 
chegando.  

Então é mais fácil o pescador... Não leva 
a mal pela minha ignorância, vai colocar um 
rastreador, mas vamos fazer a logística para 
esse rastreador não servir também para o 
pescador ser apreendido no porto. Então nós 
temos que criar aqui uma logística.  

Eu agradeço pela palavra. Nós estamos 
aqui, a Federação do Estado do Espírito Santo, 
que representa o pescador artesanal, está 
aqui hoje para cooperar com esse marco 
regulatório, com esse coletivo aqui na 

Assembleia.  
Eu agradeço a oportunidade.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Nós que agradecemos.  
Quero convidar a fazer uso da palavra, 

aqui representando a pesca industrial, Wallace 
Vieira, por favor. Microfone para ele.  

Aí, em seguida, nós vamos começar a 
ouvir então as instituições, Iema, Ibama, Caixa 
Econômica, todos os que estão aqui 
representados.  
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O SR. WALLACE VIEIRA – Boa tarde, meu 
nome é Wallace. Vim representando a Apedi.  

Só vim aqui falar que a gente precisa de 
mais auxílio, de ajudar a pesca e não fazer a 
divisão entre industrial e artesanal. Está na hora 
de a gente se juntar, porque acabou esse 
problema, o problema para todos. 

Outra, nós do Espírito Santo somos 
reconhecidos no país inteiro como um dos 
melhores pescadores de atum, coisa que pouca 
gente sabe aqui.  

A gente gera emprego. Lá no nosso lugar, 
em Itaipava, a gente tem quatrocentos e oitenta 
barcos, cada um leva seis a sete tripulantes. 
Olha quanta família direta e indireta da pesca. 

Então está na hora de a gente se rever, 
estudar, se juntar, para todo mundo junto em 
um prol só: a pesca. Não mudar nada, não 
adquirir nada, simplesmente ver a pesca. Só 
isso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Muito obrigado! Obrigado também pelas 
contribuições de hoje na prévia dessa reunião! É 
muito bom receber vocês e a gente vai 
aprendendo, aprendendo, aprendendo e 
transformando.  

O objetivo aqui, como foi dito pelo nosso 
presidente, o objetivo dessa frente não é que 
seja mais uma frente, mais um local para se 
reunir, mais teoria, muito pelo contrário. É, de 
forma objetiva, irmos tendo encaminhamentos 
e avançando um por um, como é o exemplo 
claro dessa reunião aqui hoje. 

Se tínhamos a necessidade, e temos, de 
ter um marco regulatório da pesca, tem uma 
proposta nas mãos de vocês que vai ser 
compartilhada publicamente.  

Inclusive, nós vamos abrir agora para 
opinião, para consulta pública desse projeto, 
com prazo de trinta dias, para que a gente possa 
ter uma redação sustentável, uma redação 
inteligente, para que a gente possa, enfim, 
autorizar a tramitação aqui em plenário. 

Eu vou conceder a palavra ao 
coordenador de Aquicultura e Pesca da Seag, o 
senhor Alejandro Garcia-Prado. 

Peço que os técnicos fiquem atentos, 
aqui da TV Assembleia, porque em seguida o 

professor Victor Hugo, do Ifes, fará sua 
manifestação e ele precisará usar o data show, 
ok? 

Então, com a palavra, Alejandro Garcia-
Prado. 

 
O SR. ALEJANDRO GARCIA-PRADO – Oi, 

boa tarde! Bom, meu nome é Alejandro, sou do 
Incaper, de carreira, na verdade servidor do 
Incaper, mas estou cedido à Secretaria de 
Agricultura há seis anos, à frente da 
Coordenação de Aquicultura e Pesca. 

Nesses seis anos, a gente tem trabalhado 
bastante, basicamente no sentido de identificar 
as demandas do setor e, ano passado, nós 
iniciamos um programa robusto, que 
intitulamos de Pescamar-ES, junto com o Ifes de 
Piúma, junto com o professor Victor Hugo. A 
gente coordena esse programa em nível de 
estado. Contratamos alguns engenheiros de 
pesca como bolsistas. Contratamos agora, 
recentemente, uma engenheira ambiental 
também para nos apoiar, um oceanógrafo 
também. Agora vamos contratar um biólogo, 
para a gente conseguir abranger todo o litoral 
da melhor maneira possível, mesmo que seja de 
forma temporária. 

Como eu disse, é um projeto que nós 
queremos tornar programa, na verdade, o 
Pescamar-ES, junto com o Ifes de Piúma e o 
Incaper. O Incaper é nosso parceiro também, 

junto com Anderson, também nosso parceiro. 
Então é Seag, Incaper, Ifes, basicamente. 

Esse programa, como falei, vem 
levantando as demandas ao longo do estado, 
do setor pesqueiro. Fizemos algumas reuniões 
com os municípios e este ano agora estamos 

iniciando. Começamos com Vila Velha, 
estamos começando as oficinas com as 
entidades. Está bom, Carlos? Está bom, Nego? 
Então este ano agora vai ser dedicado às 
oficinas, sobre o que o professor Victor Hugo 
vai explicar com mais clareza. 

Só que eu queria frisar um ponto 
extremamente importante que o Carlos tocou, 
de extrema importância, e que o Nego tocou 
também, e que o colega lá de Itaipava 
também colocou. 
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Primeiro, nós trabalhamos, em 2017, um 
fundo de desenvolvimento da pesca, que virou o 
Projeto de lei n.º 217, que está aqui nesta Casa, 
inclusive, para a criação de um fundo para 
justamente trabalhar essa questão da captação 
de recursos, para trabalhar o setor pesqueiro, 
através de condicionantes  ambientais. Então, 
essas condicionantes seriam vindas, oriundas do 
Iema, do Ibama. Então, essa que seria a 
proposta do fundo. Está arquivada essa 
proposta do fundo da pesca, esta aqui nesta 
Casa arquivada.  
 O outro ponto, que é fundamental tocar, 
é que nós, na Seag, já estamos construindo um 
programa de desenvolvimento da pesca no 
Espírito Santo. Esse programa já tem mapeado, 
através das demandas que a gente levantou, 
esse programa tem mapeado todas as principais 
necessidades, na verdade, que o setor precisa 
para desenvolver, entre infraestrutura, 
qualificações, pessoal. Esse programa já existe, 
está conosco na Seag, nós elaboramos esse 
programa. Então, esse programa é que o vai, na 
nossa ideia, é o que vai poder subsidiar a 
Política Estadual do Desenvolvimento da Pesca, 
deputado. Esse programa já está na minha mão, 
que a gente construiu coletivamente, e já está 
sendo engrossado, reforçado por nosso 
programa Pescamar-ES.  

Porque toda política estadual tem que 
ter um programa de atuação. Não adianta você 
ter uma política lá se você não tem como... 
Como é que vai atuar esse programa? Como é 
que vai ser executada essa política? Então, essa 
política tem que ser subsidiada por um 
programa, e esse programa nós já temos a 
proposta na Seag, já está elaborado, graças aos 
Pescamar-ES e graças a outros levantamentos 
anteriores que a gente já fez. Tá bom? 

Então, isso é fundamental para a gente 
ter em mente que toda política de 
desenvolvimento de pesca, todo marco 
regulatório, em seguida tem que se construir o 
programa. Para que trabalhar duas vezes se já 
temos o programa pronto? Né?  

Então, quando formos nos reunir para 
trabalhar a atuação na pesca do estado, vamos 
chamar a Seag, como estamos chamando 
sempre, para a gente trabalhar junto baseados 

nesse programa que a gente construiu. É um 
programa robusto, que tem mais de quarenta 
páginas, tudo com metas, com cronograma. 
Então, a gente já pode usar isso com uma base 
para a gente trabalhar essa política estadual. Tá 
bom? 

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) –  Eu que agradeço.  

Eu já solicitei aqui à Mesa, aos técnicos, 
que possam localizar o Projeto de Lei n.° 217 no 
sistema, agora, para que a gente possa conferir 
aqui, ao vivo, se ele está arquivado, conforme 
foi relatado, em que fase que ele está e se há 
possibilidade – n.º 218 – de reedita-lo.  

Em relação ao marco regulatório, foi 
entregue uma cópia aqui, ao senhor, e a sua 
sugestão é que o programa que a Seag já tem 
denominado, o Pescamar-ES, seja associado à 
proposta do marco regulatório da pesca.  

Então, eu já convido a Seag, na sua 
pessoa – e leve um abraço ao secretário Paulo 
Foletto, por favor –, que na próxima reunião da 
Frente Parlamentar da Pesca vocês tenham um 
tempo para que possam fazer a apresentação, 
convidando para fazer a apresentação desse 
programa, para essa frente parlamentar e para 
as associações. Ok? Então, já fica determinado 
que na próxima reunião seja feito o convite 
oficialmente à Seag para apresentação desse 
programa, que eu também considero 
importante para anexar.  

Eu passaria a palavra, agora, para o 
professor Victor Hugo, mas o Antonio Carlos 
solicitou ali uma intervenção, uma colaboração, 
e eu gostaria de franquiar a palavra, então, a 
esse homem tão importante para o setor da 
pesca em nosso estado, que tem dado 
contribuições.  

Pode usar aí, pode usar a tribuna de 
honra. Fique à vontade. Eu o convidei para vir 
para a Mesa, pessoal! Ele, que é muito humilde, 
que não quis vir para a Mesa.  

 

O SR. ANTONIO CARLOS CAVALCANTI 
DE SOUZA – Boa tarde a todos e a todas! São só 
dois minutos mesmo. Quando tocar ali a sirene 
eu já terei falado o que sinto neste momento.  

Porque quem não me conhece, eu 
trabalho neste estado já há quarenta anos. O 
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trabalho de pesca, de extensão pesqueira 
começou em 82, na Emater, e até hoje nós 
estamos aqui. Enquanto Deus nos der saúde, 
nós estaremos aqui, firmes e fortes.  
 Eu fico muito satisfeito, deputado Lamas, 
em saber que esta Casa, com a sua iniciativa, 
cria uma Frente. Eu sempre falo que o Brasil tem 
algo em torno de oito mil e quinhentos 
quilômetros de costa, mas frente, nenhuma. E 
que agora começa a surgir um pouco de frente 
numa costa de aproximadamente quatrocentos 
e onze quilômetros, que é a nossa. Então, o 
senhor está de parabéns. E aqueles que estão 
juntos, também os parabenizo.  Se nós não 
ficarmos juntos, se tivermos o poder político 
próximo do setor, nós vamos ficar aí, vagando 
ao sabor das ondas, e não temos nenhum rumo 
definido.  

Então, este é o momento, o momento 
exato de estarmos aqui dando apoio a essa 
Frente, cobrando da Frente, porque criar um 
fundo, deputado, um fundo para desenvolver o 
estado, e não contemplar em absolutamente 
nada a atividade pesqueira, é lamentável! 
 Onde estão os quatrocentos e onze 
quilômetros de nossa costa? Cadê a frente? 
Então, a nossa esperança surge neste momento. 
Falo sempre, estava falando para o colega, que a 
pesca está tão abandonada, mas tão 
abandonada, que todo mundo manda, e isso 
não é bom. Nesses quarenta anos, deputado, eu 
nunca vi uma desorganização tamanha.  Se as 
instituições são desorganizadas, se o Governo 
Federal, Estadual, e chega aos municípios 
desorganizados, o setor se desorganiza. Não 
tem família organizada se o chefe da família é 
desorganizado. E aí nós chegamos a um ponto 
que é exatamente essa Frente. Nós vamos 
acreditar muito que essa Frente, ela nos dê 
sustentação para que a pesca ocupe o seu 
espaço.  
 Não dá mais para ver a orla ocupada por 
outras atividades. Nós não temos, hoje, uma 
área sequer para se investir em infraestrutura 
para o setor pesqueiro. Não tem. As áreas que 
estão vulneráveis são áreas sensíveis, que a área 
ambiental não nos permite, porque as melhores 
áreas a especulação imobiliária, a atividade 
petrolífera, os logradores públicos ocuparam e 

os veraneios que aqui ocupam a nossa costa não 
permitem e têm excluído os pescadores de suas 
áreas de trabalho.  
 Então, chegou a hora, realmente, de se 
pegar não só nego na sua fala, de fragmentar, 
nesses quarenta anos, o que se fragmentou de 
industrial. Quando se separa industrial da pesca 
de natureza artesanal, nós vamos para o fundo 
do poço. Não tem como estar separando. A 
pesca tem que estar unida. A cadeia produtiva 
de pescado, ela é a união de todos. A agricultura 
é unida? É! A agricultura está unida. Eu não vejo 
produtor rural reclamando do setor industrial da 
agricultura. 
 O que nós precisamos é nos unir. Precisa 
união para que o setor se desenvolva. Nós não 
vamos entrar aqui em detalhes, deputado, não 
tem como entrar em detalhes, porque desses 
quarenta anos que aqui estou e que pretendo 
ainda ficar por mais algum tempo, se Deus assim 
permitir, e os demais colegas, nós não teríamos 
tempo para falar da questão da pesca. 
 Mas a pesca não é só coisa ruim. As 
ameaças que estão lá fora, que permeia o setor, 
podem ser transformadas em oportunidades. É 
necessário que a fraqueza que está no pescador, 
que é protagonista, que está junto do setor, de 
todo o setor, de toda a cadeia produtiva, se 
fortaleça, porque só vai se fortalecer se o setor 
quiser se fortalecer. É fraco porque o setor quer 
ser fraco. E aquilo que está nos ameaçando tem 
que se tornar oportunidades. É só saber fazer 
isso. E para que isso aconteça, é preciso que 
haja união. Então prego aqui pela união: vamos 
unir os dois setores, porque assim seremos 
fortes. 

E quem que está falando para vocês é 
um colega que trabalhou durante quarenta 
anos, que esteve na sua instituição, a Emater, 
onde entrei como extensionista. E conheço este 
estado e essa costa na palma da mão, essas 
cinquenta e oito comunidades que existem 
nessa costa, nesses quatorze municípios, na 
palma da minha mão. E digo a vocês que 
cometemos muitos erros e que não podemos 
dar continuidade a esses erros, que é 

exatamente estar fazendo a análise de 
separação. A separação não vai a lugar 
nenhum! 
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Então parabenizo o deputado e toda a 
Mesa aqui presente. Dizer ao deputado que 
fiquei muito satisfeito em saber que a Caixa 
Econômica está aqui. E ela precisa dizer o que 
vai fazer com o Crédito Rural, porque foi muita 
falácia. Já botei projetos na Caixa, e houve um 
silêncio na Caixa. A Caixa silenciou. E isso me 
preocupou, porque parece que só foram 
falácias. Houve um trovão, o relâmpago passou, 
e a chuva não veio. 

Então esperamos que esta Casa cobre da 
Caixa Econômica, como tem cobrado das outras 
instituições, o que o pescador espera, que não é 
favorecimento, mas questão de justiça. 

Meu muito obrigado, obrigado a todos 
que compõem a Mesa. Não vou falar nomes 
porque posso esquecer, mas são todos colegas; 
a maioria dos que estão à Mesa é colega, 
inclusive de trabalho. 

Muito obrigado a todos! E se eu sair 
daqui, porque vou ter que sair um pouco porque 
tenho um compromisso, infelizmente tenho um 
compromisso e moro lá no sul, lá no interior, 
então preciso sair um pouquinho mais cedo, 
mas ainda vou ficar ali sentado um pouquinho 
até dar a hora, estourando a hora que vou sair. 

Muito obrigado a todos pela 
oportunidade! 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Nós que agradecemos.  
Entendi: o fundo a que o senhor se 

refere é o Fundo Soberano do Gás e Petróleo. É 
uma boa contribuição também para esta Frente 
Parlamentar que recursos do Fundo Soberano 
do Gás e Petróleo do Espírito Santo possam 
chegar à cadeia do setor de pesca. Assim como 
entendi perfeitamente a sua fala em relação aos 
PDMs, aos Planos Diretores Municipais, quando, 
nas áreas de praia, vão sendo excluídas a área 
do pescador, né? 

Moro na cidade de Serra, e em 
Manguinhos temos – né, Nego? – ainda a 
castanheira, está lá até hoje, e ali embaixo tem 
a banca do peixe, um dos atrativos daquela 
região e que convive tão bem com turistas e 
com o comércio. E não consigo imaginar aquela 
praia sem aquela banca de peixe ali. 

O professor Victor Hugo está inscrito. 

A Caixa Econômica está presente, e foi 
feito aqui um questionamento. Agradeço à 
Caixa Econômica, porque quando a gente 
convida, quando a gente chama para uma 
Frente dessa e a instituição se faz presente, é 
um sinal muito positivo.  

Então quero agradecer e franquear a 
palavra, neste momento, para a senhora Gisele 
da Silva, para que possa falar aqui em nome da 
Caixa Econômica. 

Vou pedir que o colega chegue esse 
microfone para cá um pouquinho. É só 
empurrar. (Pausa) 

 
A SR.ª GISELE DA SILVA – Boa tarde a 

todos! 
Peço licença para retirar a máscara, para 

facilitar a comunicação. 
Eu me chamo Gisele e quero, em 

primeiro lugar, agradecer ao deputado Bruno 
Lamas pelo convite à Caixa. E cumprimentar 
toda a Mesa e a Frente Parlamentar que traz 
esse tema muito importante para os cidadãos 
do nosso Estado. 

Quero falar, em nome da Caixa, em 
primeiro lugar sobre o nosso principal papel. 

A Caixa é o principal agente de políticas 
públicas do Governo Federal, é a instituição 
financeira do Governo Federal, e está alinhada 
com a atual gestão do Governo para fomentar o 
agronegócio. Por  isso a Caixa lançou o Pronaf 
Pescador. 

O Pronaf Pescador é uma linha de 
crédito voltada exclusivamente para o pescador. 
Seja pessoa física ou pessoa jurídica.  

Respondendo ao questionamento da fala 
recente do senhor Antônio Carlos, a Caixa está, 
sim, preparada para atender a todos que 
busquem essa linha de crédito. E como é uma 
linha de crédito que vem fomentar uma 
necessidade de custeio e investimento, o 
Governo Federal traz esse recurso com taxas e 
prazos bastante acessíveis para que o pescador 
possa fazer o reparo de seus equipamentos de 
uso de sua infraestrutura ou mesmo investir na 
compra de um novo barco ou de estruturas 
necessárias para a sua atividade. 

A gente tem no site da Caixa uma 
explicação sucinta sobre a modalidade, sobre 
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como funciona e a quem é aderente essa linha 
de crédito. 

Em primeiro lugar, falar que por se tratar 
de uma linha de crédito, a instituição financeira 
solicita uma série de documentações que nada 
mais é que a documentação que você, hoje, 
registrado, o pescador que já tem o seu registro, 
possui. A principal delas seria que o pescador 
pessoa física ou pessoa jurídica precisa ser 
detentor da DAP, aquela Declaração de Aptidão, 
que é onde a gente consegue apurar a renda do 
pescador. 

Talvez, por isso, senhor Antônio, tenha 
causado alguma dúvida. Porque alguns 
profissionais da pesca não possuíam o 
documento, não tinham o registro adequado ou 
mesmo não tinham feito a declaração, em 
determinado período, com o valor de renda 
necessário para o investimento que ele deseja.  

Por exemplo, se o pescador deseja 
investir em uma embarcação que em média 
custa de cem mil a duzentos mil ou duzentos e 
cinquenta mil, que é o limite da linha de crédito, 
inclusive, a gente precisa apurar através da DAP 
a renda necessária para custear esse 
investimento.  

A gente possui, em toda a rede de 
atendimento da Caixa, em todas as agências, 
gerentes e profissionais que atuam no 
atendimento para orientar a todo o público, a 
todo o cidadão que deseja buscar essa 
orientação. Sou gerente-geral aqui da Agência 
Enseada, que é bem próximo daqui, e me coloco 
à disposição. A gente tem nossa equipe de 
gestores que está preparada. 

Como a gente tem uma proximidade dos 
pescadores do centro de pesca, a gente está 
muito próximo, a gente se coloca à disposição 
para tirar dúvidas ou mesmo, senhor deputado, 
querendo que a gente acompanhe algum 
evento, promova algum debate com os demais, 
com os pescadores, para tirar dúvidas, recolher 
documentos, fazer um pré-atendimento para 
tirar essas dúvidas, fazer uma revisão de 
documentos que são necessários, a gente se 
coloca à disposição. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Muito obrigado! 

Acho uma boa ideia realizarmos uma 
ação em campo com a Caixa Econômica na 
ponta. Podemos fazer uma no Norte, uma no 
Sul, uma aqui na Região Metropolitana, para 
que possamos alcançar, então, e assessorar da 
forma como foi colocada. 

Tem a linha de crédito, tem suas 
dificuldades, as suas peculiaridades, mas 
entendi que é até duzentos e cinquenta mil 
reais, e a forma de se buscar é na agência ou 
pelo aplicativo. 

 
A SR.ª GISELE SILVA – Principalmente na 

agência, porque acho que é importante ter esse 
contato. O cidadão poder estar 
presencialmente, poder tirar as dúvidas, mas 
também no site da Caixa, nos nossos canais de 
autoatendimento têm as informações 
preliminares. Porém, na agência, o atendimento 
é mais completo e mais detalhado, com mais 
informações. 

Lembrando que a taxa de juros do 
financiamento é de três por cento ao ano; a 
partir de três por cento ao ano. Então, você tem 
uma taxa muito acessível, que garante 
oportunidade da aquisição necessária. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Isso que eu ia perguntar. A taxa de juros 
de três por cento ao ano, até duzentos e 
cinquenta mil, tem carência?  
 

A SR.ª GISELE DA SILVA – Sim. É 
promovido um período de carência e o prazo, a 
carência, tem até doze meses de carência, de 
acordo com o investimento e o valor que está 
sendo tomado. E o prazo é de até dez anos para 
o pagamento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – O professor Antônio Carlos vai ficar aqui 
mais um pouco ainda, seria importante já 
aproveitar aqui a nossa gerente, a nossa 
representante da Caixa e já clarear essa questão 
aí. Eu preciso que seja no microfone, porque a 
sessão é transmitida ao vivo. Aqui, pode ser 
nesse aqui de aparte. 

Enquanto ele se aproxima, nós 
localizamos aqui o projeto citado pela Seag, o 
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processo 1.934/2017, Projeto de Lei 218. Cria o 
Fundo Estadual de Desenvolvimento da Pesca e 
Aquicultura – Funpesca e a Compensação 
Socioambiental por Impacto à Atividade 
Pesqueira e dá outras providências. 

O despacho eletrônico de documentos, 
fase atual, arquivamento da posição a pedido 
dos autores. A ação realizada, arquivar. 
Descrição, próxima fase. Então, o processo, o 
projeto de lei está arquivado a pedido dos 
autores. 

Eu me comprometo aqui a localizar o 
texto e ver o motivo do arquivamento, porque 
realmente está aqui. Eu vou compartilhar com 
as entidades aqui representadas e vou também 
enviar para todos que estão participando. 

 
O SR. ALEJANDRO GARCIA-PRADO – 

Inclusive, só para complementar, a nossa 
proposta seria criar um grupo de trabalho, 
agora, com o setor pesqueiro e as instituições, 
para a gente, o Ifes, o Ibama e o Iema, para ver 
a origem do recurso, mas de maneira mais 
específica. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – É uma proposta de 9 de junho de 2017 e 
que está, neste momento, arquivada, ok? É mais 
um dever de casa para esta frente, mas é uma 
colaboração importante. 

Por favor. 
 
O SR. ANTONIO CARLOS CAVALCANTI 

DE SOUZA – Todos os projetos que são 
encaminhados para a agência ou as agências, 
eles estão devidamente com as suas 
documentações exigíveis anexadas a ele. É 
evidente que a DAP, a Declaração de Aptidão ao 
Pronaf, que está sendo até mudado, mas ainda 
está se aceitando a DAP, ela é para o pescador 
que pratica a pesca de natureza artesanal. 
Porém, os juros de três por cento para a 
atividade pesqueira, não é. Ele é de 4,5% ao 
ano.  

E o Pronamp, que é o de apoio ao médio 
produtor, que é aquele indivíduo que não pesca, 
que é como se fosse um armador de pesca, que 
tem embarcações que pode chegar até vinte AB, 
mas é um armador. O cara vive só daquela 

pesca lá, então ele tem direito também ao 
crédito subsidiado, que é um crédito que tem 
um prazo de oito anos para pagar e com juros 
de seis por cento ao ano. 

Então, todas as documentações exigidas, 
inclusive, além daquilo que era exigido, porque 
eu conheço o manual de crédito já há quarenta 
anos, e manejo ele já há quarenta anos, e sei 
que houve algumas mudanças, até mudanças 
desnecessárias estão lá inseridas nele, e a gente 
obedece a todas elas. Então, eu estou achando 
que está demorando um pouco, há uma demora 
para analisar os projetos. É isso que eu estou 
achando, entendeu? 

Então, o setor, ele carece de crédito, 
porque a nossa frota pesqueira, ela já está bem 
passada, né?  

E essas adaptações que você falou aqui 
de modernização para o manejo adequado do 
pescado a bordo, da higiene e sanidade, que é 
obedecendo à 310, que é a portaria que foi aqui 
citada, nós precisamos de recursos, e o setor 
precisa de recursos para adequar as urnas da 
embarcação, adequar a cabine, onde os 
pescadores estão ali, são os seus alojamentos. 

Então, nós suplicamos aí a Caixa que dê 
uma acelerada nesse processo por gentileza, 
ok? Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Ok. Como nós gostamos das coisas 
objetivas, além de pedir, de solicitar e de propor 
à Caixa essas ações em campo, eu gostaria de 
solicitar que as entidades aqui representadas, as 
federações, as associações e colônias, que 
pudessem levantar nas suas bases quantos são e 
quais são as solicitações de empréstimo à Caixa 
Econômica, dentro dessa linha. Lógico que 
respeitadas as questões de sigilo, de 
informações, mas... Ou pelo menos quantos são, 
onde são, em que região... Para que a gente 
possa fazer... O papel desta frente é esse 
também, fazer uma agenda com a Caixa, 
porque, de repente, faz um mutirão e consegue 
botar os projetos para rodar. Então, agora um 
dever de casa que eu passei para vocês aí 
também, para nos ajudar nessa questão.  
 No módulo virtual, está nos 
acompanhando o senhor Jerônimo, a quem eu 
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quero agradecer! É assim que eles estão se 
identificando lá, é assim que aparece para a 
gente. André Aquino, do Cipea; José Roberto; a 
Sabrina; o deputado Luiz Durão; a Sol e a Maria 
Goreti. Muito obrigado pela participação de 
vocês! 
 Agora sim, professor Victor Hugo, com a 
palavra.  
 
 O SR. VICTOR HUGO DA SILVA VALÉRIO 
– Deputado, boa tarde a todos. Essa minha 
apresentação faz parte da pauta... De uma das 
pautas, são três pautas. Então, não sei se cabe já 
apresentar agora, e eu faço só minha 
apresentação rápida aqui. E aí depende do que 
você acha que é melhor, até porque não sei se 
ainda tem alguém da Mesa para fazer algum 
tipo de apresentação.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Apresentação. A Mesa pergunta se tem 
alguma... (Pausa) 
 Não! São falas, são registros. Fique à 
vontade! De quanto tempo o senhor precisa?  
 
 O SR. VICTOR HUGO DA SILVA VALÉRIO 
– Dez minutos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Dez minutos. Obrigado! 
 
 O SR. VICTOR HUGO DA SILVA VALÉRIO 
– Boa tarde a todos! Agradeço o convite do 
deputado e de toda a Casa. Parabenizo a 
iniciativa, em nome do Ifes, campus Piúma; do 
nosso diretor, professor Marcelo Polese; e do 
nosso reitor, Jadir Pela! Nós todos 
cumprimentamos a Mesa, e vou falar um pouco 
sobre uma das pautas, que é a referência a 
concursos públicos.  
 Eu me chamo Victor Hugo, sou 
engenheiro de Pesca, Ifes, campus Piúma – vou 
apresentar lá, na frente. Nós formamos alunos 
do curso técnico em Pesca e técnico em 
Aquicultura, assim como Engenharia de Pesca. 
Então, só para problematizar a importância de 
se contratar recursos humanos, de fomentar 
recursos humanos na área de pesca e 
aquicultura no estado do Espírito Santo, vou 

mostrar alguns dados econômicos e sociais que 
possam justificar a importância desse setor.  
 
  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
 Então, algumas informações econômicas 
interessantes: que o pescado é a proteína de 
origem animal mais consumida do planeta – 
poucos sabem disso, inclusive, eu acho que a 
maioria da população não sabe disso. No 
planeta, de carne, de origem... De proteína, de 
alta proteína ainda, diga-se de passagem, é o 
pescado. Ele movimentou, em 2018 – o último 
dado estatístico, que aí a gente entra em outro 
problema, que é a importância, a necessidade 
de dados estatísticos, de que nós precisamos – o 
mundo consumiu cento e cinquenta e seis 
milhões de toneladas, em 2018. 
 Em seguida vem a carne de ave: noventa 
e oito milhões; depois, suína, noventa e seis 
milhões; e a carne bovina, cinquenta e nove 
milhões de toneladas. Em 1961, o consumo 
aparente de pescado era de nove quilos por 
habitante; em 2018, ele pulou para 20,5 quilos 
de pescado por habitante/ano. Então, é um 
crescimento, e a gente observa a demanda por 
consumo de pescado no mundo. Quem não 
quer produto sadio, qualidade? Então, nós 
estamos tratando aqui de um setor produtivo 
que envolve um produto de alto valor agregado, 
rico em proteína e pescados! Pescados é saúde, 
é vida! Então, temos sempre que pensar isso!  
 O nosso setor produtivo, que nós 
estamos trabalhando aqui, é pescado, é produto 
de alto valor proteico, alto valor aquisitivo. O 
pescado é a proteína de origem animal de maior 
valor econômico do planeta. Ele gira em torno 
de quatrocentos bilhões de dólares por ano 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 
E ainda, seguindo, o pescado é a 

proteína de origem animal mais movimentada 
em transações internacionais. Então, desses 
quatrocentos bilhões de dólares que 
movimenta, que gira o pescado, só de 
transações internacionais em nível mundial, nós 
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temos o pescado, também, no ranking/ano em 
primeira colocação, com cento e sessenta e 
cinco bilhões de dólares. Seguidamente, depois, 
o bovino, o suíno e a ave.  

Se você juntar todas as transações 
internacionais de ave, bovino e suíno, ainda 
assim não supera a pesca. Olha o dado 
interessante: você pode somar todas as 
movimentações internacionais desses outros 
setores produtivos, referentes à proteína, e não 
supera o pescado. É outro dado de relevância 
muito significativa.  

O pescado é a quarta proteína de origem 
animal mais consumida no Brasil. E, aí, a gente 
entra em nível Brasil. Vimos o mundo, e, agora, 
vamos ver um pouco sobre o Brasil.  

O consumo per capita de pescado no 
Brasil é de 9,1. Nós sabemos que, hoje, o 
produto de origem animal mais consumido no 
Brasil é a ave. Preço? Sete reais, oito reais, nove 
reais o quilo da ave. Dificilmente a gente vai 
bater, superar o consumo de ave no Brasil por 
conta do disto, porque tem um baixo valor 
produtivo, diferentemente do pescado, que 
possui um alto valor de produção. O custo Brasil 
é alto, referente ao pescado, e isso é outro 
entrave que a gente precisa... É um desafio 
nosso baixar o custo Brasil de produção do 
pescado.  

De maneira geral, países desenvolvidos 
importam pescados de países em 
desenvolvimento. Isso é uma informação muito 
importante.  

Os países desenvolvidos consomem, 
importam pescados de países em 
desenvolvimento. E, aí, as principais demandas 
em nível mundial são: camarões, lagostas, 
salmões, trutas, atuns, bacalhau e filé de peixe 
de carne branca. Desses aí, três itens o Brasil 
tem forte potencial, que é o camarão, a lagosta 
e o atum. Como o Wallace falou aqui, Itaipava é 
referência nacional em produção de atum. A 
profissionalização dos pescadores de lá é 
fantástica! E, aí, eu vou puxar a sardinha para 
Piúma, porque a maioria deles se formou na 
antiga Escola de Pesca. Estou mentindo? (Pausa)  

Está certo! 
Então, isso é a formação, isso é a 

profissionalização. Ele foi aluno da Escola de 

Pesca, se profissionalizou e, hoje, é um dos 
melhores mestres de embarcação da região. 
Parabéns!  

Então, a gente observa o potencial 
nosso, do Espírito Santo, frente à demanda de 
pescado em nível mundial. Vamos deixar isso 
em mente.  

Síntese econômica. O pescado é grande 
e importante para a alimentação humana, já 
falei isso. A questão de proteína: alto valor 
proteico, alto valor agregado. Então, vamos 
sempre frisar isso. Nós não estamos tratando de 
um produto de baixo valor agregado, estamos 
tratando de um produto de alto valor agregado, 
rico em proteína, que leva qualidade de vida 
para o ser humano, para a população, para o 
mundo.  

Ele gera emprego e renda; envolve 
muitos atores sociais, em toda a cadeia 
produtiva, não só na pesca, mas envolve atores, 
emprego e renda direta e indiretamente, desde 
a fabricação de redes, desde a armazenagem do 
pescado; a compra de manufaturas, de produtos 
de gelo; toda armação da embarcação; até o 
consumidor final. Então, isso gera muito. É uma 
cadeia produtiva que gera muito emprego e 
renda.  

Além disso, é importante para as 
transações internacionais, também. E postos de 
trabalho. Precisamos falar que a pesca envolve 
muitos postos de trabalho.  

No cenário da pesca, nós temos, ainda, a 
ausência de dados estatísticos. Aí, a gente entra 
nas nossas demandas, são vários gargalos que 
nós temos nesse setor produtivo. E eu sempre 
falo isto: a pesca é um setor produtivo, e deve 
ser encarada como tal.  

A ausência de dados estatísticos. A 
sobre-exploração dos principais estoques. 
Então, tem muitos estoques que estão, em 
níveis de produção sustentáveis, no limite da 
sustentabilidade; outros até sobre-exploraram.  

Uma frota obsoleta. Antônio Carlos já 
falou isso. Nós temos uma frota muito obsoleta, 
que está ligada também às condições de 
trabalho precárias. E também, posteriormente, 
há o aspecto higiênico-sanitário, que também já 
foi falado. Então, nós temos muitos desafios na 
pesca, nesse setor produtivo.  
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No Espírito Santo, além daqueles outros, 
naquele outro cenário também engloba esses 
outros tópicos aí, outros desafios no Espírito 
Santo. O setor é fortemente influenciado pela 
informalidade.  

Se você tem um setor produtivo que 
anda na informalidade, você não gera receita 
para o município, você não traz receita para o 
município, você não traz divisa. A partir do 
momento em que você investe em emissão de 
nota fiscal, formaliza esse setor produtivo, esse 
município recebe receita e gera toda uma 
economia formal no município.  

A pesca tem um potencial gigante no 
Espírito Santo e possui muito dinheiro envolvido 
nos municípios, só que é um dinheiro invisível, 
ainda. Por quê? Porque muitos pescadores, 
ainda, andam na informalidade, não emitem 
nota fiscal. E tudo isso envolve todos esses 
desafios, que a gente está observando aqui. A 
gente observa qual é a principal demanda, 
recursos humanos. E aí que a gente entra na 
importância dos recursos humanos para o setor 
produtivo.   

Dificuldade de acesso ao crédito, que foi 
falado também. Recolhimento de tributos 
também já foi falado.  

E aí, é interessante, um dado de alguns 
dos principais municípios costeiros do estado 
onde nós temos suas principais atividades 
econômicas. Então, Conceição da Barra, 
Guarapari, Itapemirim, Marataízes, Piúma. Os 
outros também, mas, a partir dos dados do 
IBGE, e uma pesquisa foi feita com essa 
empresa, esses principais municípios estão 
diretamente, fortemente, ligados com a pesca. 
Então, eles são um setor produtivo de grande 
impacto econômico para esses municípios.  

E uma constatação importante: nenhum 
país, ou estado federativo, é obrigado a investir 
na pesca, ou aquicultura. Isso é um fato! Nós 
podemos, simplesmente, participar no mercado 
como um importador. Vamos comprar panga no 
supermercado, compraremos produtos da 
China, já que não sabemos a qualidade desse 
produto.  

Agora, se a gente quiser fortalecer o 
nosso setor produtivo capixaba, fortalecer o 
pescador, fortalecer, melhorar a renda, gerar 

emprego, aí precisamos de incentivo, incentivar 
esse setor produtivo, que aí entra a questão da 
governança. Precisamos incrementar e dar 
suporte para esse setor produtivo e investir em 
absorver recursos humanos para esse setor.  

Hoje, no estado do Espírito Santo, nós, 
eu posso estar enganado, mas até o que eu sei, 
só o Wathaanderson que é engenheiro de 
pesca, aqui.  

Eu sempre falo: se a agricultura capixaba 
é forte, como ela é hoje, a agricultura capixaba, 
por quê? Porque houve investimento maciço, 
informação em absorção de recursos humanos, 
que é um engenheiro-agrônomo. Da mesma 
forma, o setor produtivo da pesca precisa ser 
absorvido por engenheiros de pesca, por 
exemplo, por técnicos de pesca, por técnicos em 
aquicultura. Tem outros profissionais também 
ligados ao setor. 

 Eu falo engenheiro de pesca, porque é 
um profissional-chave. Porque ele é o único 
profissional capaz, habilitado e capacitado, para 
atuar não só na pesca, como na aquicultura e no 
processamento do pescado. Então, é um 
profissional com leque de contribuição para o 
setor público de grande relevância. Caso seja 
entendido, qualquer Governo entenda que é um 
setor estratégico, e no ponto de vista 
econômico, precisamos fazer investimentos em 
recursos humanos.  

Vídeo rápido de três minutos, até para 
apresentar o nosso Campus Piúma. O que nós 
temos lá? O que nós oferecemos para o setor 
produtivo? Lembrando que o Ifes Campus 
Piúma foi iniciado, em 2010, a partir de uma 
demanda do setor produtivo, respeitando o 
arranjo produtivo local, que é a pesca, que é a 
aquicultura e o turismo. (Pausa)  

Tem acesso à internet? YouTube? Entre 
na página oficial do Ifes Campus Piúma e lá tem 
o vídeo também. (Pausa)  

Enquanto ele verifica isso, só para 
fortalecer: é sempre importante a gente encarar 
a pesca como um setor produtivo, um setor que 
gera renda, que gera emprego e precisamos 
encarar assim como os Governos dão suporte ao 
agricultor, o pescador precisa desse apoio 
também, desse suporte através de absorção 
dessa mão de obra, mão de obra qualificada pra 
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esse suporte no setor produtivo. Linhas de 
crédito e aí lá na frente eu vou ter uma 
prestação onde eu falo, dou um norte de alguns, 
de quais os órgãos governamentais em que o 
engenheiro de pesca pode contribuir nesse 
setor produtivo.  

Em resumo, onde tem algum, onde 
existe um setor produtivo que envolva o agro, o 
pescador precisa ser apoiado. Um engenheiro 
de pesca ele pode dar suporte para esse setor 
produtivo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Enquanto verifica, nós vamos...  

A nossa gerente representante da Caixa, 
Gisele, tem outro compromisso e é aniversário 
dela hoje, pessoal, aí você percebe a 
sensibilidade das mulheres né? Queremos 
desejar muitas felicidades, muitas 
prosperidades, bênçãos de Deus para sua vida, 
está bom? Obrigado por sua presença e fique à 
vontade para continuar a sua agenda que eu sei 
que a senhora tem outro compromisso. Uma 
salva de palmas para nossa aniversariante, 
pessoal. (Palmas) 

Obrigado, viu? Deixou conosco aqui o 
contato do superintendente regional, também 
do superintendente junto ao Governo do Estado 
da Caixa Econômica, além do seu contato para 
que a gente possa tratar os encaminhamentos 
que aqui foram observados. Muito obrigado! 

 Nós teremos a apresentação do vídeo? E 
depois do vídeo tem mais matéria para 
concluir? 

 Wathaanderson por enquanto é o único 
engenheiro de pesca atualmente do Espírito 
Santo.  

 

O SR. WATHAANDERSON SOUZA ROCHA 
- Até complementando o que Victor Hugo está 
apresentando, nesse momento é um orgulho, 
mas é ruim porque dentro de uma instituição 
pública como o Incaper, o que ela faz dentro da 
instituição rural, no caso a instituição pesqueira 
e agrícola no estado, a gente não consegue 
locais de diálogo para também propor políticas 
públicas, porque fico eu sozinho e para você 
discutir com pessoas que não compreendem a 
atividade, que esse profissional seria um 
engenheiro de pesca, é muito difícil. 

 Então, o trabalho é bem mais 
complicado. Você tem que primeiro apresentar 
isso, explicar isso para os colegas, para eles 
terem a compreensão. Isso é muito complicado! 
O que a gente coloca também a nível dessas 
políticas públicas, é que ela basicamente é 
aplicada através de extensionista. Essa política 
de crédito, política de discussões de uma 
política municipal, isso tudo vai ser discutido 
basicamente com o engenheiro de pesca no 
município. 

Até pontuei aqui: quando a gente coloca 
o consumo do pescado na merenda escolar, que 
isso pode ser inserido, essa política pública é 
fomentada e é colocada por meio desse 
profissional da extensão. Então, quando eu 
coloco ali que o consumo é em torno de nove 
quilos de pescado ano. Um dos motivos de não 
ser maior ainda, é a gente não colocar esse 
alimento e inserir isso na merenda escolar para 
criar esse hábito de consumo nas crianças 
também.  

Então, se você colocar essas compras 
governamentais, se essas entidades, as escolas, 
os batalhões consumisse parte desse produto 
em vez de estar importando pescado de fora, 
isso seria mais outro grande ganho. Victor Hugo 
mostrou a importância do agro. Você vê que a 
cadeia da carne no Brasil nessa crise é um dos 
setores que tem segurado a economia. Já na 
pesca a gente tem todo esse potencial. No Brasil 
a balança é deficitária, o Brasil importa mais 
pescado do que exporta. É algo para se ver que 
a gente tem potencial para produzir, mas, 
infelizmente, a gente compra mais de fora do 
que tem produzido também. Então, é nesse 
sentido que a gente acredita. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 
PSB) - Poderia falar um pouquinho mais, assim, 
do papel do engenheiro de pesca, para que as 
pessoas que estão nos acompanhando possam 
entender o papel do engenheiro de pesca na 
cadeia da pesca do nosso estado. Fica à 
vontade. 

 
O SR. WHATAANDERSON DE SOUZA 

ROCHA - Então, como foi apresentado aqui 
também anteriormente, é justamente isso, o 
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engenheiro de pesca é aquele profissional que 
consegue atuar nas três grandes áreas do 
pescado, vamos dizer assim. Ele atua tanto na 
parte da captura, como foi colocado aqui, 
auxiliando os pescadores em diversas ações; ele 
atua na parte de produção também orientando 
também na aquicultura, nas fazendas de 
camarão, nas fazendas de piscicultura, então, 
ele é esse profissional também que está ali; e 
também dentro da tecnologia do pescado. 
Então, essas três grandes áreas, o profissional 
da engenharia de pesca consegue atuar na 
parte.  

Então, quando se fala em concurso 
também, não seria só o setor, no caso, do 
Incaper ali, que no caso o pessoal ainda lembra 
da Emater, mas o setor de extensão, mas pode 
ter esse profissional dentro da defesa da 
Vigilância Sanitária, dentro da defesa animal, 
esse profissional pode estar dentro dos órgãos 
ambientais, justamente para discutir essas 
questões de condicionantes ambientais com um 
olhar mais específico. Porque a gente percebe 
que os outros órgãos, muitas vezes, têm 
profissionais de áreas afins, mas não aquele 
específico para fazer essas discussões mais 
fortes dentro dessas condicionantes ambientais. 

Então, esse profissional poderia estar 
dentro do Iema, poderia estar dentro do Idaf, 
poderia estar dentro do Incaper, não só eu. 
Então, poderia ter bem mais gente fazendo 
essas discussões aqui também. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 

PSB) - Muito obrigado. Vou até compartilhar 
essa indicação da realização do concurso para 
suas contribuições na redação, porque é a base 
da nossa tratativa com a Seger, com o Governo 
do Estado através da Seger. Está bom? Muito 
obrigado. 

 Vamos, então, à conclusão do Ifes 
Piúma. 

 
  (É exibido o vídeo) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Nós vamos compartilhar esse link - ele é 
disponível, não é, professor? No YouTube - 

tanto para a lista de presença quanto para as 
pessoas que estão no virtual.  
 Eu devolvo a palavra ao senhor, para 
suas considerações finais.  
 
 O SR. VICTOR HUGO DA SILVA VALÉRIO 
– Obrigado, deputado! 
 As considerações finais são dois slides 
rapidinhos. Quem quiser conferir mais as ações 
do Ifes campus Piúma, no eixo de pesca e 
aquicultura no estado, você pode entrar na 
página no YouTube que tem a página do Ifes lá.  
 São algumas das oportunidades e 
desafios da pesca no estado do Espírito Santo. 
Você observa o quanto que o Whataanderson 
tem para responder sozinho no estado, tantas 
oportunidades e situações que ele sozinho, 
hoje, por enquanto, hoje, só ele, mas, 
futuramente, acho que a gente vai expandir 
isso.  

O acesso a novas tecnologias são 
oportunidades que o Espírito Santo tem, hoje, 
no que tange à pesca. A construção de centros 
de beneficiamento de pescado, a valorização 
dos produtos da pesca via incremento na 
qualidade e certificação do produto, a 
atratividade turística.  

Quanto ao nível de fraqueza, nós temos 
ausência de dados, dificuldades. A gente vê 
tantas situações em que hoje a realidade da 
pesca, hoje temos problemáticas em que 
podemos atuar. E ações de governança para 
resolver isso ou para minimizar isso? Incluir 
código de vagas para engenheiros de pesca e 
técnicos, não só engenheiro, nós temos cargos 
de técnicos também, técnicos em pesca e 
aquicultura, em concurso, estabelecendo 
estratégias e iniciativas para geração de 
melhores resultados para o agronegócio 
capixaba, a pesca e aquicultura.  
 Aí eu deixei os encaminhamentos, 
algumas sugestões. Concurso público para o 
Incaper, para o Iema e para o Bandes. - Ué! O 
Bandes? - Sim! O Bandes. Porque justamente a 
situação da dificuldade de acesso ao crédito 
junto à Caixa Econômica, o pescador fica 
dependendo exclusivamente da Caixa, do 
Governo Federal, se o estado do Espírito Santo 
tem o próprio banco que desenvolve e fomenta 
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o setor produtivo, o agronegócio. O Bandes 
pode dar esse suporte, sim, mas, para isso, 
precisamos também disponibilizar técnicos e 
engenheiros de pesca lá porque vai entender 
toda a dinâmica do setor produtivo e vai auxiliar 
e facilitar esse acesso ao crédito dos capixabas 
ao próprio banco capixaba.  

Além do Incaper, o Iema também é 
importante. Por quê? Um dos grandes entraves 
da pesca, especialmente da aquicultura, é a 
questão da regulamentação e licenças de 
outorga do uso de água, por exemplo, ou licença 
para determinados investimentos na 
aquicultura. Se você tem um profissional, um 
engenheiro de pesca com expertise, que 
entende sobre a biossegurança, os 
procedimentos de biossegurança, as questões 
do setor produtivo da pesca, da aquicultura, ele 
vai destravar com mais facilidade essas licenças 
para o setor produtivo da aquicultura, que é 
criação de camarão, criação de peixe, por 
exemplo. Nós precisamos, também, de dinheiro 
de pesca no Iema.  
 Era o que eu continha, deputado. 
Agradeço a oportunidade e muito obrigado.  

  
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Nós que agradecemos, professor. 
Reconhecemos a importância do Ifes para nossa 
sociedade e, em especial, para o setor da pesca, 
e tenho certeza de que nós vamos avançar, que 
nós vamos conseguir, via concurso público, o 
ingresso de novos profissionais formados na 
carreira do servidor público do Estado do 
Espírito Santo, está bom? 
  Tem duas apresentações do Iema: tem o 
Rodolpho Netto, que é gerente de Recursos 
Naturais do Iema, e tem a Josiane, não é isso? 
Eu quero saber se os dois vão fazer uso da 
palavra. Sim ou não? (Pausa)  

Sim.  
 Então, enquanto a Josiane se senta aqui 
mais pertinho, que ela está muito lá no 
cantinho, para ficar perto do microfone, 
concedo a palavra, então...  
 Se eu não me engano, aqui está o Ibama 
e o Iema, ao meu lado esquerdo? Ficou 
justamente perto aqui da reorganização dos 
pescadores e não foi nada programado, foi tudo 

por acaso. Mas vamos, então, ouvir... É sempre 
bom ouvir todas as partes, ouvir todos os lados. 
Agora, nós vamos ouvir, então, o Iema, o Ibama.  

Com a palavra aqui o representante, 
Rodolpho Netto. 

 
 O SR. RODOLPHO NETTO – Boa tarde, 
pessoal.  
 Sou o Rodolpho, sou gerente de 
Recursos Naturais no Iema, estou 
representando a diretoria. O diretor-presidente, 
Alaimar, está em um compromisso fora do 
estado; e a diretora-técnica está em outro 
compromisso também e pediu para a gente 
representar. 
  Primeiramente, a gente veio... Uma 
coisa que puxou muito a conversa, há pouco 
tempo, foi a questão da lista de espécies 
ameaçadas. Gerou uma preocupação de 
proibição em geral. 
  Eu trouxe a Josiane, que é bióloga. 
Como eu sou agrônomo, minha parte é mais 
gestão, então, a parte de pesquisa ela entende 
melhor. 
 O Iema, através do Instituto da Mata 
Atlântica, contratou um estudo de lista das 
espécies ameaçadas do estado, fauna e flora. É 
um estudo, é uma pesquisa, essa pesquisa 
subsidia dados. Então, através de diversos 
pesquisadores, a gente tem esses dados através 
da pesquisa.  
 Essa pesquisa gera uma lista de espécies 
de várias categorias, de vulneráveis a 
ameaçadas, a Josi pode explicar melhor. E, a 
partir dessa lista, iniciam-se as discussões. Aí 
gerou uma preocupação. Acho que as colônias 
mesmo: Ah, está proibido o peroá! Aqui na lista, 
está o peroá ameaçado! Eu sou de praia, então 
quando eu vi, até estranhei, o peroá, que é 
muito comum em Conceição da Barra, minha 
cidade, mas é uma espécie específica de rocha, 
que vive isolado. Então, há uma preocupação, 
também, de como chega a informação. Ela não 
é uma lista oficial, é apenas um estudo.  
 Esse estudo ele foi dividido em fauna e 
flora. Dividiu-se a fauna nas espécies de recurso 
pesqueiro e as demais espécies. E o recurso 
pesqueiro tem o seguinte encaminhamento: 
através de uma minuta de portaria, saiu agora 
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do jurídico. Tive que buscar no jurídico do órgão 
uma minuta de portaria, na qual é criado um 
grupo de trabalho para discutir os dados da 
pesquisa. Então, você não uma lista oficial. Essa 
lista só se torna oficial depois que passa pelo 
grupo de trabalho, aí ela vem a ser publicada.  
 Dentro desse grupo de trabalho, tem 
uma proposta, que a gente ainda tem que 
dialogar com a Secretaria de Agricultura, com a 
Secretaria de Meio Ambiente e com outros 
entes que participam, os representantes - eu 
trouxe a minuta aqui, para pescar - da pesca 
amadora, pesca profissional, instituição de 
pesquisas, as colônias, os representantes das 
colônias e a Secretaria de Meio Ambiente, de 
Agricultura, Ibama, ICMBio. É criado um grupo 
de trabalho para discutir essa lista. Então, o 
estado teve uma preocupação, tivemos reuniões 
virtuais no auge da pandemia, que vai proibir tal 
espécie que está na lista. Não, gente. A gente 
tem um estudo, uma pesquisa.  

Como sou agrônomo, quando a gente vai 
trabalhar uma propriedade, a gente faz análise 
de solo e tem o resultado. O que a gente vai 
fazer com aquele resultado cabe uma discussão: 
se você vai querer fazer uma calagem ou não, se 
você vai querer adubar ou não. Então, 
basicamente, hoje, nós temos uma pesquisa, 
que acabou sendo divulgada em grupos, até o 
livro, mas hoje não tenho a lista oficial. É uma 
lista válida, ela é de 2006 – a última lista. Ainda 
há um passo para ela ser oficial.  

Aí, eu peço para a Josi, ela como bióloga 
pode falar melhor com relação às tratativas da 
pesquisa.  
 

A SR.ª JOSIANE TRARBACH – Pessoal, 
boa tarde.  

Conforme o Rodolfo falou, nós 
realizamos uma oficina que envolveu diversos 
pesquisadores em várias áreas, onde foram 
levantadas as espécies tanto da flora quanto da 
fauna ameaçada de extinção no estado do 
Espírito Santo. Mas, em relação a todas as 
espécies e particularmente a recurso pesqueiro, 
nossa intenção é abrir o diálogo mesmo, por 
quê?  

Nossa intenção é tanto a conservação da 
espécie, mas principalmente manter o recurso, 

a gente precisa da espécie preservada, 
conservada, para a gente manter o recurso, a 
fonte de renda, o recurso pesqueiro no caso. 
Então, esse eu acho que é o principal objetivo. 
Conforme o Rodolfo falou, há necessidade de 
discussão antes da publicação, há necessidade 
talvez de construir um plano de conservação 
para que esses recursos não sejam sobre-
explorados e, aí, levar de fato à extinção da 
espécie, porque a gente vai ter tanto a perda da 
questão genética, da espécie quanto à perda da 
fonte de renda do recurso. Então, esse é o 
caminho, esse é o objetivo da gente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Esse estudo, ele está concluso?  
 
A SR.ª JOSIANE TRARBACH – O estudo 

foi um estudo muito bem feito e gerou uma 
publicação, gerou um livro com bastante dados. 
Acho que no futuro vai ser divulgada mais essa 
questão do livro, da informação, porque o livro, 
como o Rodolfo falou, é o estudo. A gente tem o 
estudo, a gente já tem os dados. Até para 
manter o diálogo para a gente construir essa 
parceria da manutenção das espécies e dos 
recursos de fato.  

E, como foi falado, eu tive a 
oportunidade de trabalhar nas Três Ilhas, em 
Guarapari, e, lá, a gente fez o zoneamento da 
área marinha com muita discussão com os 
próprios pescadores, que tiraram ali da região 
uma área de exclusão de pesca, entendendo 
que aquela área é importante como berçário, é 
um ponto de manutenção da espécie para toda 
a região.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Tem uma solicitação aqui de mediação 
por parte do Nego da Pesca.  

 
O SR. MANOEL BUENO DOS SANTOS – 

Bom, gente, fui eu que puxei realmente de fato 
essa preocupação, porque eu faço parte do 
Coopesca. É um comitê que nós temos, 
discutimos a pesca onde têm governamentais, 
estaduais, federais e nós, pescadores, fazemos 
parte. E essa informação chegou até a gente. E 
nos preocupou muito, são cento e oitenta e 
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quatro espécies de serem proibidas no estado 
do Espírito Santo. E nós já temos uma portaria – 
445 – que proíbe quatrocentos e quarenta e 
sete espécies. Então, me trouxe essa 
preocupação, eu levei para o Conselho de 
Agricultura e Pesca, levei para o Consea, 
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, 
e convoquei uma reunião com o governador, na 
qual ele chamou o secretário do Iema, que eu 
acho que o secretário não foi muito feliz, porque 
ele falou que vazou essa informação, mas, se 
vazou, veio até nós do Coopesca. E nós 
tínhamos que nos preocupar. Nós, como 
liderança da pesca, nós nos preocupamos, nós 
trabalhamos a produção, mas nos preocupamos 
também em preservar, porque a pesca, apesar 
de ser uma das primeiras profissões deste país e 
milenar, nós, pescadores artesanais, queremos 
manter essa tradição. E para nós mantermos 
essa tradição, nós temos que ter esse controle. 
Nós já temos uma portaria federal e essa 
portaria no estado de Espírito Santo. Nós 
levamos essa preocupação para o governador, 
porque iria retirar praticamente dois símbolos 
tombados do Estado do Espírito Santo, a panela 
de barro e a moqueca capixaba.  

O governador nos atendeu muito bem, o 
que a gente agradece, deputado, e leve até ele 
o nosso agradecimento; que aí, a gente vai estar 
conversando, e o setor pesqueiro gostaria de ser 
ouvido, porque temos pesquisadores fora do 
estado; mas nós, liderança e pescador do estado 
do Espírito Santo, não fomos ouvidos.  

Então, eu gostaria só de rapidamente 
deixar esse comentário, porque eu puxei isso 
aqui em nível de estado.  

Obrigado pela oportunidade, deputado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) –  Obrigado.  
Lucila também, se sente contemplada? 

Sim? Ok.  
 
O SR. (AUTOR NÃO IDENTIFICADO) – A 

preocupação é muito grande do setor; eu acho 
que esse setor, a sociedade civil, as lideranças, a 
447, já temos aí, não derrubamos ela, só 
adiamos o tempo dessa lei chegar até o 
pescador. Então, se isso aqui vier vigorar, o 

pescador vai viver pagando multa e correndo do 
Ibama, e correndo dessas situações que estão 
hegando às portas das colônias; as colônias que 
estão na ponta, estão sofrendo essa pressão. 
Nós temos um fórum que discute a pesca no 
estado do Espírito Santo, discute a área até de 
empreendimento portuário e, muitas vezes, 
precisamos ser convidados para participar 
desses fóruns, para que a gente possa entender 
melhor essa situação e trazer, deputada, para o 
plenário aqui, para o marco regulatório, essa 
situação aqui; com o corpo técnico da 
federação, com o corpo técnico aí, a 
universidade aqui, campus Piúma, as 
universidades presentes, para que a gente possa 
chegar a um denominador comum. 

Então é uma preocupação, essa situação 
muito grande para o setor pesqueiro no estado 
do Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Luciene? 
 
A SR.ª LUCIENE DUARTE - Boa noite! 
Duas perguntas: em que ano iniciou essa 

pesquisa? Quando ela terminou? E, se nesse 
plano de estudo de vocês, está inserido também 
a pesquisa sísmica, desses indicadores, dessas 
espécies, que são consideradas em extinção. Se 
nesse estudo de vocês, está considerada 
também as empresas que fazem a pesquisa 
sísmica na nossa costa, nessa região que vocês 
fizeram esses dados de levantamento.  

Então são duas perguntas.  
Obrigada.  

 
 A SR.ª (AUTORA NÃO IDENTIFICADA) - 
Entendi.  

Esse estudo, na verdade teve a parceria 
da Ufes e do INMA, o Instituto Nacional da Mata 
Atlântica. Então, a gente já tem dados ao longo 
do tempo, muitos dados de pesquisa, mas a 
oficina, em si, foi realizada em  2019, que foi 
realizada a compilação dos dados; mas, é um 
trabalho de muitos anos de pesquisa.  

O seminário aconteceu 2019, e a 
compilação dos dados, mais ou menos, 2020-
2021, e agora a gente tem o livro para ser 
publicado.  
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A questão sísmica não; foi muito focado 
só na questão das espécies mesmo. Essa 
questão dos potenciais impactos, foi colocado 
sim, tanto a pressão de urbanização em algumas 
áreas sísmicas; foi colocado, mas assim, não foi 
feito um trabalho robusto; só das espécies 
mesmo.  

 

A SR.ª LUCIENE DUARTE - E nessa 
pesquisa, os pescadores participaram,  para 
vocês fazerem essa coleta de dados? 

 

A SR.ª (AUTORA NÃO IDENTIFICADA) – 
Não; então, foi um trabalho muito voltado com 
a questão da espécie mesmo, da taxonomia da 
espécie; essa questão dos impactos, da forma 
como se vai trabalhar agora, os planos de 
conservação, agora é a fase; a gente só fez o 
levantamento da informação, das espécies 
mesmo. Esse passo é agora, é o plano de 
conservação; o que vai ser feito para garantir a 
manutenção da espécie, da biologia da espécie, 
e manter, no caso, o recurso pesqueiro também.  
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Entendi. 

 

A SR.ª LUCIENE DUARTE – Obrigada. 
 

O SR. (AUTOR NÃO IDENTIFICADO) - 
Posso complementar?  

Então, a discussão agora vai ser dentro 
desse grupo; a gente até pede que os 
pescadores participem. Serão enviados ofícios, 
vocês deleguem, tragam as pessoas para as 
reuniões, para esse grupo de estudo. A gente 
tem os dados e agora vai ser o trabalho em cima 
das ações.  

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Antes da pergunta, só pra poder fazer a 
mediação aqui. Eu entendi claramente. Existe 
catálogo, um livro, um estudo científico foi feito. 
Ela não é uma regra, ela é um estudo que vai 
embasar, um diagnóstico que vai embasar um 
possível regramento. 

 Está claro aqui que para se chegar ao 
ponto do Iema proibir ou oficializar, existe um 
longo caminho pela frente aí, inclusive a 
consulta pública.  

Essa frente se instala e ela pede 
passagem também, ela pede participação junto 

ao Iema. Nós vamos oficializar isso para a gente 
poder participar também de todo esse contexto.  

Então a gente tem que saber separar, 
não é isso, Nego? O que é direito de estudar, 
dever e obrigação de se levantar, de cuidar da 
fauna, de cuidar da flora, dos impactos, de 
manter áreas como foi citada aqui. Nós temos, lá 
no sul da Bahia, área de Abrolhos, onde as 
pessoas respeitam, não pescam e ali é um berço. 
Que bom que Guarapari também tem uma.  

Uma frente dessa e quem lidera uma 
frente como essa tem que ter capacidade, tem 
que ter hombridade também, tem que ter 
dignidade de entender que existem os dois 
lados: a cadeia produtiva, existe o pescador, 
existe o consumidor; e existe o meio ambiente, a 
fauna e a flora, que precisam ser preservadas. 
Por isso essa palavra chamada sustentabilidade é 
tão falada em nossas vidas, não é?  

Então, a frente parlamentar pede 
assento nesses estudos do Iema, e a gente 
coloca como ponto de pauta. Contemplado? 
(Pausa) 

Ok.  
Bom, agora nós vamos para o Ibama e 

em seguida nós teremos aqui também uma 
contribuição do professor Francisco Gevard. É 
isso? Essa é a pronúncia correta?  

 
O SR. FRANCISCO GEVAERD – Gevaerd! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Gevaerd. Perdoe-me!   
Ele é professor da faculdade Unilivre, 

Universidade Livre do Meio Ambiente, e 
representante da Federação de Pesca do 
Espírito Santo e Colônias. 

Depois, nós vamos para os 
encaminhamentos finais. Estamos quase 
concluindo aqui o nosso trabalho. 

O Ibama ficou lá na pontinha, mas não 
menos importante, muito pelo contrário, está 
bom?  

Antes do Ibama, o Iema tem uma 
consideração final.  

A Mesa é democrática aqui.  

 
O SR. RODOLPHO NETTO – Foge um 

pouco do tema para que eu vim, mas vocês 
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estavam falando muito de condicionantes, a 
preocupação com as condicionantes dentro dos 
licenciamentos não só do condicionante centro e 
fundo, principalmente compensações.  

Quando a gente fala de um grande 
empreendimento, exemplo em Kennedy, vocês 
têm que pensar nas compensações para um 
fundo. A gente tem, dentro da área ambiental, 
fundos de meio ambiente em que entram as 
compensações. As condicionantes são mais as 
condições para que saia a licença. Então, talvez o 
que requer muito da área da pesca seriam as 
compensações. 

 Eu peço licença, porque eu estou com 
um compromisso, eu estou esposa com sete 
meses. Peço para me ausentar que eu tenho 
compromisso, em casa, sério, hoje. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Muito obrigado. Obrigado por suas 
contribuições, está bom? Vocês estão juntos, 
não é?  

 
O SR. RODOLPHO NETTO – Estamos 

juntos.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado.  
Então, agora nós vamos ouvir o Ibama, 

por favor.  
 
A  SR.ª AMANDA CARAÇA – Boa tarde, 

sou Amanda, atuo no Ibama aqui na divisão 
técnica, mais especificamente no Núcleo de 
Biodiversidade e Florestas.  

Eu não pude participar das reuniões 
anteriores, então, estou tentando acompanhar 
os trabalhos. 

Só para contextualizar, o Ibama atua na 
política nacional de meio ambiente, conservação 
e melhoria da qualidade e utilização dos 
recursos naturais. 

Então, a parte de licença, permissões de 
pesca é competência da Secretaria de 
Aquicultura e Pesca, vinculada ao Ministério da 
Agricultura e Pecuária. 

O Ibama também está participando, 
junto à Secretaria de Aquicultura e Pesca e o 
Instituto Chico Mendes, do que o Nego da Pesca 

falou, do comitê de ordenamento e gestão. A 
gente consegue fazer essa coordenação tripla 
assim, e é importante a participação de todos, 
principalmente no entendimento das 
normativas.  

Então, todo o pessoal do Sul do estado e 
do Norte do estado, agora a gente está 
tentando fazê-la, com a pandemia, on-line. 
Então, facilita para o pessoal não ter que se 
translocar e é importante participar dessas 
reuniões para entender as normativas e 
entender. Mesmo que agora o Ibama não faça a 
gestão compartilhada, as normativas estão 
saindo pelo Ministério da Agricultura, mas a 
gente participa desse comitê para explicar como 
funciona, por que proibiu isso, o que está 
entrando, como funciona a gestão do 
ordenamento mesmo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado. 

Bom, professor, chegou sua vez. Fique à 
vontade. 

 
O SR. FRANCISCO GEVAERD – Obrigado, 

deputado. Obrigado, senhores e senhoras 
presentes. É um prazer estar aqui.  

A Unilivre, entidade que eu represento e 
coordeno no Espírito Santo, veio para cá dois 
anos atrás, atendendo um chamamento da 
Comissão de Atingidos de Aracruz no que se 
refere aos impactos gerados pelo acidente... 
Pelo acidente, não. Pelo crime de Mariana. 
Aquilo não foi acidente. Aquilo foi um crime. 
Enfim, nós viemos para cá para determinado 
trabalho e hoje nós estamos indicados pelo juízo 
federal pelos seis territórios que foram atingidos 
para fazer assessoria técnica.  

Começamos a ter contato efetivamente 
com o grande atingido. O grande atingido desse 
processo todo: a cadeia da pesca e 
especificamente os pescadores artesanais. 
Diante disso, nós nos colocamos à disposição 
sem ônus – é bom saberem disso – para 
assessorar tecnicamente a federação, de que o 
Carlos aí é presidente, as colônias que já 
contrataram conosco o termo de cooperação 
técnica: São Mateus, Linhares, Serra e Fundão; 
Sooretama, Associação de Pescadores de 
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Sooretama; Associação de Pescadores de Nova 
Almeida.  

Enfim, nós fizemos, durante esse período 
todo, um levantamento muito extenso sobre os 
acontecidos e propusemos várias soluções que 
estão encaminhadas aí, inclusive com o 
Alejandro, na secretaria, e estamos trazendo 
também recursos do exterior para fomentar 
novas atividades, haja vista que a condição de 
pescador artesanal da costa está totalmente 
prejudicada por muitas e muitas décadas, não é 
por anos, não, entendeu? É uma coisa que está 
clara. Cada vez que eu tenho uma ressaca aqui 
do mar, todo aquele minério é revolvido e sobe, 
entra em suspensão de novo. Pouca gente fala 
disso, mas é verdade.  

Nós estamos aí no trabalho junto com o 
nosso amigo Carlos, com a nossa amiga Renata, 
com a nossa amiga dona Glória, lá de São 
Mateus, com o Milton.  

Eu queria dizer que, na primeira 
convocação sua, o Milton, presidente da colônia 
de Linhares, me ligou: Professor, tem uma 
situação assim lá na Assembleia, deputado 
Bruno Lamas. Digo: 

– Bacana.  
– Sim e o que o senhor acha?  
Digo: Fale para ele que vocês têm que 

fazer o marco regulatório. Um Estado sem 
segurança jurídica não tem investimento.  

Deputado, a gente pode trazer muito 
investimento para o Espírito Santo na área da 
aquicultura. Isso muito se falou aqui. Na área de 
malacocultura especificamente. Investimento, 
tecnologia, mercado de compra garantido na 
Europa, mas, sem marco regulatório, sem 
segurança jurídica, isso não acontece.  

Nós precisamos dar um futuro para as 
novas gerações, para os filhos desses 
pescadores que estão hoje seriamente 
prejudicados. O Nego tem razão em tudo que 
ele fala. Isso aqui é uma questão fundamental.  

Vamos trabalhar, deputado, junto com 
os senhores. Vamos apoiá-lo. Nós temos 
técnicos. Nós somos oitenta e cinco jovens há 
mais tempo que hoje doam seu trabalho para a 
Unilivre, no sentido de apoiamento técnico, 
gente com todo tipo de formação, em todas as 
áreas.  

Eu sugiro ao senhor, então, que... Aliás, 
eu sugiro não. Eu queria cumprimentá-lo 
porque, o senhor é homem muito corajoso, 
porque estar ao lado do pescador contra todo o 
trem nacional da mineração, contra a 
Petrobras... Porque, quando o senhor está do 
lado do pescador, o senhor está contra eles, e 
eles são os grandes predadores da natureza e 
do meio ambiente. 

Os crimes ambientais aqui... Eu nunca vi 
um estado com tanto crime ambiental impune. 
A leniência do Estado em coibir e punir é 
enorme. Existem algumas ações do Ibama. 
Existem algumas... 

O senhor falou de uma castanheira numa 
determinada praia, não é? Não sei se o senhor 
sabe, já ouviu falar do Porto da Lama, em 
Fundão? Não? Sandão foi lá. Ele é vice-prefeito. 
Ele foi lá e acabou com uma área de mata nativa 
enorme. O Ibama foi lá. Mas tá lá, sabe? Então 
as coisas continuam acontecendo por falta de 
ação dos governantes, da ação do Executivo e 
dos órgãos ambientais. Entendeu? Então essa 
preocupação é muito grande. 

 Eu sou ambientalista autodidata, sou 
engenheiro de formação. Mas eu me apaixonei 
pelo Espírito Santo, vim morar aqui. E comprei a 
briga e vamos lá, né? Enfim, essa é a ideia, 
colaborar com todo o setor da pesca. 

 Estamos aí à disposição do senhor 
também.  

Um abraço, obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) -  Obrigado, professor! Seja bem-vindo ao 
nosso estado. O Espírito Santo é um estado que 
tem segurança jurídica, tem os seus programas 
de investimento, de competitividade, 
regulamentados por lei. É um estado que é um 
patrimônio dos capixabas, a gestão fiscal nota A, 
líder de transparência no país, tem a menor taxa 
de mortalidade infantil do Brasil, é o segundo 
estado mais competitivo do sudeste brasileiro. E 
olha que nós temos gigantes, como Minas, Rio, 
São Paulo! É um estado que passou por uma 
virada de página. No passado, há algumas 
décadas, as pessoas usavam daquela tribuna ali, 
exatamente aquela tribuna ali, dizendo que era 
o He-Man, que eram invencíveis, onde o crime 
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organizado insistia em afrontar a nossa 
sociedade. E o Espírito Santo é um exemplo, 
hoje, para a nação. 

 Dessa forma, nós queremos também 
que a cadeia da pesca aqui no estado, e este é o 
propósito da frente parlamentar, fortalecer as 
nossas instituições, dar voz às nossas colônias, 
dar voz às nossas federações. É tão bom poder 
sentar à mesa de forma equilibrada assim com o 
Ibama, com o Iema, entendendo a 
responsabilidade de cada um. 

Eu sou daqueles que acredito que 
competência tem que vir associado à 
sensibilidade e ambas as partes. E poder 
enxergar uma luz. Como diz aqui o Antônio 
Carlos, temos costa, agora teremos frente de 
trabalho. Então, certamente, suas contribuições 
são muito bem-vindas.  

Eu passei catorze meses como secretário 
de Estado do Desenvolvimento Social, Trabalho, 
Emprego e Renda aqui no Espírito Santo, né 
Renato? E lá eu pude vivenciar as consequências 
da tragédia de Mariana e, depois, de 
Brumadinho. O Espírito Santo tem assento lá no 
CIF. Eu era um dos assentos e eu sei exatamente 
o que o senhor está falando. Então, depois veio 
Brumadinho, né? E as consequências para o 
estado. 

 Tenho informação desse movimento, de 
todo esse trabalho. Chegou a Serra, inclusive. E 
isso é importante, porque até então tinha 
chegado até o município de Aracruz. Não é isso, 
Neiva? Serra, por exemplo, naquele momento 
que eu estava como secretário, chegou um 
ofício da prefeitura dizendo: Nossa cidade não 
foi impactada. E as consequências disso para a 
cadeia produtiva da pesca. Agora, prova-se o 
contrário, foi impactada.  

 
O SR. FRANCISCO GEVAERD - Ainda hoje, 

deputado, está declarado como impactado até a 
Curva da Baleia. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) -   Sim.  
 
O SR. FRANCISCO GEVAERD - Toda a 

área que vai da encosta aqui em Vitória, Vila 
Velha, se o senhor observar o mapa que o juízo 

coloca lá, a lama passou de São Francisco de 
Itabapoana e essa lama chegou a Abrolhos e 
essa lama está lá no município, antes de Porto 
Seguro. Com certeza absoluta está lá. Quem 
mergulha, aqui tem alguns mergulhadores que 
eu conheço, tem dois centímetros de lama lá em 
cima em Abrolhos hoje.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) -  Ok! Então é bom que essa comissão 
tenha na presidência alguém que conhece de 
perto esse assunto também, porque é 
importante e faz parte.  

Para os encaminhamentos finais, além 
de agradecer muito, eu gostaria de saber se 
entre o nosso público, alguém gostaria de fazer 
alguma manifestação ainda, algum 
encaminhamento. (Pausa) 

Sim, por favor, é só apertar aí embaixo. 
Tem um botãozinho aí. 

 
O SR. ATÍLIO ROCHA RAPOSO - Boa 

tarde a todos! 
 Eu me chamo Atílio Rocha Raposo, eu 

sou pescador há quarenta e seis anos, e eu 
queria só fazer umas duas perguntas. A primeira 
é para o Ibama. Eu queria que o Ibama me 
respondesse. A abordagem do Ibama mediante 
as Portarias que nós sofremos recentemente,  
eu queria saber o que acontece e qual é o 
procedimento do Ibama  diante de uma atuação 
que eles registraram, uma falta de um 
rastreador, e levou esse pescado com a força 
bruta de todos os agentes do Estado, que é a 
Polícia Militar, que é a Polícia Federal, que é o 
Ibama? Eu queria uma posição do Ibama sobre 
essa apreensão. Como pode ser uma apreensão 
do nível de uma abordagem tão bruta, igual eles 
exigiram do pescador lá em Itaipava, 
recentemente, se isso aí está dentro das 
normativa do Ibama? Então, eu queria saber do 
Ibama essa posição, porque nós somos 
abordados como se fôssemos  bandidos. E a 
gente não tem resposta, não tem voz.  

Por isso que nós viemos aqui parabenizar 
o deputado. Agradeço sua posição de tomar esta 
frente a favor do pescador, que nós 
necessitamos. Há muito tempo nós precisamos 
de alguém que nos faça ouvir. Então, eu 
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agradeço muito. E eu queria essa posição do 
Ibama sobre essas abordagens que existem 
dentro da instituição do Ibama.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Senhor Atílio, a Amanda está vindo aqui. 
Eu a deixei bem à vontade. Eu queria fazer uma 
proposta pro senhor, se a Amanda topar 
também, que essa sua colocação se 
transformasse em um requerimento desta 
frente parlamentar. Em muitos momentos aqui, 
vocês vão ver que esta presidência, os 
membros, os deputados desta frente 
parlamentar, vão falar por vocês, até no sentido 
de preservá-los, de cuidar de vocês. Eu faço um 
parêntese, agora, do Ibama, por exemplo, e 
para falar um pouquinho das traineiras. Quem 
tem que fazer o enfrentamento das traineiras 
somos nós, sou eu, e nós vamos fazer. Onde a 
traineira pode atuar, onde ela não pode atuar, 
onde ela deve, onde ela não deve, se ela tá 
muito próxima. Porque eu vi alguns vídeos, 
inclusive, que eu fiquei muito assustado, e 
comecei a pesquisar experiências Brasil afora, 
onde elas atuam, onde elas não atuam.  E essa 
frente parlamentar, que tem um caráter 
construtivo de políticas públicas, de marco 
regulatório, estará associada a uma CPI aqui, 
nesta Assembleia Legislativa. Em alguns 
momentos nós vamos trazer representantes, o 
pessoal que trabalha com traineira, aqui.  Pelo 
que eu estou entendendo, nós vamos ter que 
caminhar pra isso.  

Então, voltando agora para o seu 
questionamento, para o seu desabafo em 
relação ao Ibama,  se o senhor preferir, a gente 
pode transformar isso num requerimento da 
Frente, protocola no Ibama, em relação às 
específicas de alguma ação ou de ações. Tá 
bom? Mas se Amanda quiser ficar, também 
fique à vontade para alguma contribuição aqui 
em relação à pauta, porque eu vi que a Amanda 
é analista ambiental. Não é, Amanda? 

  
A SR.ª AMANDA CARAÇA - Sou analista 

ambiental, mas eu não sou fiscal.  Mas eu ia 
falar nesse sentido mesmo. Acho que, com 
relação a se há ou houve abuso de autoridade, 
essas coisas, acho que isso tem que ser 

reportado, tem que ser apurado. Então, todas as 
vezes que você ouve alguma abordagem que 
você sentiu que houve abuso, isso tem que ser 
apurado, formalizado, para verificar.  

O Ibama segue a Lei de Crimes 
Ambientais, a n.º 9.605. E cada operação, cada 
autuação é de uma coisa específica. Então, tem 
que ver qual é o tipo de embarcação, qual o 
motivo da autuação, para entender o porquê 
que ela foi autuada, o que ela tem que seguir, o 
que estava faltando, porque teve a retirada do 
equipamento. Então, cada caso é um caso. É 
melhor formalizar, colocar os dados da 
autuação, que a gente consegue, no sistema, 
ver o relatório de fiscalização, quem era a 
equipe, e consegue explicar melhor.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Nós vamos... 
Sim. 
 
O SR. ATÍLIO ROCHA RAPOSO – Eu 

queria colocar aqui o segundo ponto e peço 
desculpas por não ter colocado o segundo 
ponto, que é: o Ibama tem autoridade sobre o 
pescado; e aonde ele entrega esse pescado que 
ele retira do barco, à força, no mérito do 
trabalho dele? Eu queria saber. Porque esse 
pescado é retirado, é levado à força do barco. 
Eles obrigam os pescadores a tirar o pescado; 
sequestram o pescado - foi feito isso lá. E o 
destino desse pescado não é comunicado para o 
mestre e nem para o proprietário do barco. 
Então, queria a informação e que se colocasse 
esta pauta para o deputado, de investigar essa 
pauta que estou colocando, que é: aonde vai 
sendo direcionado esse pescado? Eles levaram 
quase dez toneladas, agora, do barco, e não tem 
o destino certo desse pescado. Nós queríamos 
saber o final desse pescado que eles vão 
sequestrando do barco nosso, que está nessa 
pauta do rastreador. O que um rastreador tem a 
ver com o pescado do barco? Onde fica a 
despesa que foi colocada no barco para se 
trabalhar, se manter? E aonde vai o final desse 
pescado que eles sequestram do barco da 
gente? 
 É só isso que eu queria dizer. 

Muito obrigado. 
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  A SR.ª AMANDA CARAÇA – Todo o 
material pescado apreendido, como é material 
perecível, é feito uma doação sumária, prevista 
no Decreto n.º 6.514. Do produto perecível tem 
que ser feita a doação imediatamente. 

Todo pescado e produto estão sendo 
doados para as instituições e para o Mesa Brasil, 
quando em grandes quantidades. O Mesa Brasil 
que recolhe e é doado. 

Se você tem uma autuação, você pode 
solicitar no Ibama cópia deste processo, e vai 
estar no processo os dados do auto de infração, 
o relatório desse auto e vai estar lá o termo de 
doação, quem recebeu esse material. 
 Quando entra com pedido de defesa, é 
julgada essa defesa. Se essa defesa for deferida, 
no caso, pode até ser ressarcido, se esse auto 
foi feito equivocadamente, mas é muito difícil 
isso acontecer. O processo é transparente e 
você pode solicitar e ver toda a motivação e o 
termo de doação no processo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado, Amanda. 
 Para concluirmos aqui então, vamos aos 
encaminhamentos. 
 O Projeto de Lei que tramita na Casa, de 
n.º 123/2022, Marco Regulatório da Pesca, 
vamos abrir para contribuições do público 
durante os próximos trinta dias. Vamos mandar 
esses comunicados todos para as associações, 
federações aqui representadas. Vamos dar 
publicidade a isso. A ideia é aprimorar o texto. 
Ficou claro isso aqui para nós. 
 Do concurso público, já fizemos a 
indicação para o Governo do Estado. Sempre 
esta Frente estará com a representação. Nem 
sempre vai dar para juntar todo mundo, mas 
vamos fazer o convite, fazer uma agenda na 
Seger para que ela possa nos apresentar a 
perspectiva de concurso público - recentemente 
teve para professor - para inserirmos o pedido 
do profissional, conforme descrito aqui, e que 
apresentamos para vocês, de engenheiro, 
técnico, como foi lido aqui no início, por todos 
os motivos já relatados. 
 Temos um Projeto de Lei que foi 
solicitado pela Seag, de n.º 218, que cria o 
Fundo Estadual de Desenvolvimento da Pesca. 

Falamos isso hoje, inclusive, sobre a 
necessidade de um fundo. Vamos pedir para 
desarquivar e também abrir para contribuições 
para que volte a tramitar, porque, no 
entendimento, é um bom projeto, é importante 
ter um fundo. 

A questão do fundo soberano, vamos 
provocar o Governo do Estado em relação à lei 
do fundo soberano para que ele possa ver a 
possibilidade dos recursos do fundo soberano 
fomentar a cadeia da pesca.  

Também vai constar em ata a 
necessidade de um diálogo com a Receita 
Federal, que aqui foi colocado; a questão do 
terminal pesqueiro, o requerimento de 
informação que vamos fazer ao Governo, tanto 
estadual quanto federal, lembrando que essa 
Frente tem uma atuação muito mais veloz, 
muito mais próxima do Governo Estadual do 
que do Governo Federal, porque é uma 
instância. Estamos na Assembleia Legislativa, 
mas é o canal, é uma voz aqui, e queremos 
dialogar, resolver. Queremos que a permissão 
de pesca seja emitida pelo Estado do Espírito 
Santo. Vou mandar para vocês. Não estamos 
inventando a roda. Existem três outros estados 
que já trabalham desta forma, funciona e 
funciona bem. 

As condicionantes que aqui foram 
relatadas pelo nosso presidente, questão das 
condicionantes das licenças e as suas 
compensações. 

O destino da apreensão, essas duas 
solicitações feitas aqui pelo senhor Atílio, vamos 
pedir, fazer um ofício, da Frente. Recentemente 
tivemos uma atuação da Comissão de Educação, 
que presido aqui, junto ao IFES. Ah, mas é uma 
instituição federal, a Assembleia é o poder 
estadual. Somos bem sucedidos. Seis alunos que 
haviam passado, aprovados no Enem, estavam 
tendo o seu direito de ingresso ao Ifes de 
Aracruz negado, por um equívoco da instituição 
federal, uma falha no sistema de comunicação, 
e os seis alunos ingressaram. Se nós tivéssemos 
ficado de braços cruzados... A Comissão de 
Educação recebeu, trabalhou, dialogou, 
peticionou, foi à Ordem dos Advogados do 
Brasil, buscou apoio e conseguimos sucesso. 
Então, temos, sim, condições de atuar, mesmo 
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diante do Governo Federal, diante do poder 
federal. É outra instância, mas sabemos fazer 
esse trabalho e vamos fazer.  

Então o que não falta é trabalho pela 
frente, mas também o que não falta é 
disposição, o que não falta é gente competente, 
gente que entende, gente que sabe, desde 
técnicos, até aquele que está lá na ponta, 
pescando, fazendo, instituições, para que a 
gente possa avançar.  

Vamos marcar a próxima reunião e 
vamos comunicar a vocês. Queremos conhecer 
esse programa da Seag e, nesse meio tempo, 
teremos a nossa agenda Seger, Caixa 
Econômica, INSS e Receita Federal.  

(Pausa) 
Coloquei o Terminal Pesqueiro. Citei aqui 

novamente, está anotado.  
Nada mais havendo a tratar, vamos 

agradecer a Deus por esta oportunidade, 
desejar a paz de Cristo para vocês, para nós 
todos, para os presentes, para aqueles que nos 
acompanham. Que possamos, com a permissão 
do Senhor, estar ainda hoje com os nossos 
familiares, com os nossos queridos. E até a 
próxima reunião ordinária da nossa Frente 
Parlamentar da Pesca.  

Muito obrigado a todos. 
Quero agradecer à equipe toda da 

Assembleia Legislativa e à nossa equipe de 
trabalho de gabinete também, na pessoa do 
doutor Christian, que muito tem vibrado 
também. 

Faço minhas palavras do amigo Marcole, 
que fala: Dê um abraço no meu parça, falou 
desse jeito, no meu parça, doutor Christian 
Farias, que tem nos ajudado muito aqui. Isso 
não se adquire, isso não se compra. Isso se 
conquista; isso é sinal que o trabalho está 
alcançando e agradando aí o coração das 
pessoas. 

Muito obrigado. 
Paz de Cristo. 
Está encerrada a presente reunião. 

 
  (Encerra-se a reunião às 
dezesseis horas e quarenta e cinco minutos)
  
 

PRIMEIRA REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR EM DEFESA DOS DIREITOS E 
GARANTIAS DAS CRIANÇAS E DOS 
ADOLESCENTES, DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 
2022. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PL) – Declaro abertos os trabalhos 
da primeira reunião da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos e Garantias das Crianças e 
dos Adolescentes. Ela foi criada pelo Ato n.º 
1723, de 16 de dezembro de 2021.   

A frente parlamentar tem como objetivo 
trabalhar como ponto de convergência para 
discussões, debates, diálogos, caminhos e 
perspectivas para que toda a rede de cuidado, 
no âmbito federal, estadual e municipal, seja 
por parte do Executivo, do Legislativo ou do 
Judiciário, possa encontrar caminhos e soluções 
para que as nossas crianças e adolescentes 
sejam, de fato, protegidas. Tem como 
presidente a minha pessoa, deputado Delegado 
Danilo Bahiense, e como secretário executivo o 
deputado Carlos Von.  

Quero saudar também aqui o deputado 
Doutor Hércules, todos os presentes, todos que 
nos assistem pela TV Assembleia e membros 
desta frente parlamentar, que, recentemente 
foi instalada com o objetivo de, juntos, como 
representantes do povo, lutarmos para a 
efetividade dos direitos e garantias das crianças 
e dos adolescentes.  

Senhores conselheiros, saúdo vocês 
também e os servidores da Casa, mais uma vez. 
 No ano de 2021, através da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente, 
elaboramos um relatório que retratou a 
situação lamentável dos Conselhos Tutelares em 
nosso estado, o que nos possibilitou constatar a 
situação de abandono e o retrato da 
desestrutura física e de pessoal existente.  

O objetivo primário daquela pauta, em 
2021, era sensibilizar gestores municipais sobre 
a urgência que havia e que há na realização de 
efetivas melhorias na estrutura física e de 
pessoal dos Conselhos Tutelares, possibilitando 
melhores condições para que se torne realidade 
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a efetiva garantia de direitos e proteção das 
nossas crianças e adolescentes.  

O cenário constatado é estarrecedor, 
ficando clara a necessidade, em caráter de 
urgência, de efetivos investimentos e melhorias, 
bem como maior integração e atenção entre os 
diversos órgãos envolvidos na rede de proteção, 
tais como Prefeituras Municipais, Secretarias de 
Ação Social dos municípios, Ministério Público, 
Defensoria Pública, Governo do Estado e 
Tribunal de Justiça. 
 Naquela oportunidade, apresentamos 
diversas sugestões de melhorias e 
investimentos, tais como: reconhecimento dos 
conselheiros tutelares como servidores públicos 
efetivos; atualização e adequação da lei 
municipal; piso salarial digno, Doutor Hércules, 
porque o piso é indigno, a grande maioria 
recebe um salário mínimo para ter 
exclusividade; adicional noturno para os 
sobreavisos e periculosidade; capacitação 
contínua para os conselheiros tutelares e para 
todo o sistema e rede de garantia; equipe 
técnica, psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de Libras e braille em todos os 
Conselhos Tutelares ou em suas 
coordenadorias; compra e manutenção de 
equipamentos eletrônicos, tais como 
computadores, impressoras, scanners, celulares 
e material de expediente: papel, caneta, papel-
toalha, copos descartáveis; estruturação da 
sede dos Conselhos Tutelares, que estão 
sucateadas; implementação do Centro 
Integrado, previsto no art. 88 do Ecriad, Lei n.º 
8.069/1990; e da escuta especializada, que está 
prevista na Lei n.º 14.431/2017; promover, 
efetivamente, a sensibilidade e inclusão nos 
Conselhos Tutelares; humanização dos espaços 
físicos da sede dos Conselhos Tutelares; carteira 
de identidade funcional dos conselheiros 
tutelares e do brasão, símbolo; colete de 
identificação e crachá para os conselheiros 
tutelares; promover a campanha Amigos do 
Conselho Tutelar; dentre outros. Essas foram 
sugestões que surgiram e que foram objeto de 
reivindicações da nossa comissão.  

Lamentavelmente, passado um ano, 
nada ou muito pouco foi feito, demonstrando 
clara insensibilidade do poder público com os 

Conselhos Tutelares, com os conselheiros 
tutelares e demais servidores, e com as nossas 
crianças e adolescentes.  

No início de 2022, reiteramos as 
solicitações de informações dos Conselhos 
Tutelares e, nas diversas respostas que 
recebemos, o cenário se confirmou de total 
abandono, insensibilidade e falta de prioridade 
nas questões da vulnerabilidade de nossas 
crianças e adolescentes.  

Recentemente, em reunião com a 
doutora Angela Vidal Gandra Martins, secretária 
Nacional da Família do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, a questão dos 
Conselhos Tutelares foi abordada e trabalhada 
como pauta de prioridade do Ministério, 
oportunidade em que encaminhamos relatório 
com informações atualizadas de nossos 
conselhos, tendo a senhora secretária ficado 
perplexa com os dados da violência à criança e 
ao adolescente.  

Doutor Hércules, a doutora Angela não 
tinha a mínima noção das péssimas condições, 
não somente dos Conselhos Tutelares, mas, 
também, a precariedade aqui das nossas 
Delegacias de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, além do fato de que ela 
desconhecia os altos índices de violência contra 
a criança e o adolescente no nosso estado.  

Destacamos, senhores conselheiros, que 
criamos esta Frente Parlamentar de Proteção à 
Criança e ao Adolescente, da qual sou o 
presidente, cujo objetivo é ser mais uma 
ferramenta da luta pelos direitos e garantia das 
crianças e adolescentes, bem como voz dos 
senhores na luta por melhores condições de 
trabalho.  

Estamos finalizando o relatório, que será 
entregue em mãos à procuradora-geral de 
Justiça do Ministério Público, ao defensor 
público geral, ao coordenador das Varas da 
Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo, ao presidente do 
Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério 
Público de Contas do Estado, assim como 
estamos buscando agendar com as 
mencionadas autoridades uma reunião para a 
entrega de um ofício, pelo qual retratamos a 
situação dos Conselhos Tutelares, a falta de 
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condições de trabalho dos conselheiros 
tutelares. Estamos requerendo diversas 
medidas, dentre elas ações judiciais, Termo de 
Ajuste de Gestão, TAG, e também o TAC, o 
Termo de Ajuste de Conduta, com os gestores 
municipais.  

Dessa forma, reiteramos o nosso 
compromisso de continuar lutando, ombreados 
com os senhores e as senhoras conselheiras, na 
busca de resultados efetivos para que nossas 
crianças e adolescentes recebam o tratamento 
justo e necessário, em um ambiente acolhedor, 
com acessibilidade necessária a todos os 
usuários desse sistema.  

Que Deus nos abençoe nesta data, e 
vamos ao trabalho.  

Eu quero, hoje, passar a palavra ao nosso 
amigo aqui, Doutor Hércules, para as suas 
considerações e saudar algumas autoridades 
presentes.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Inicialmente, eu quero agradecer o convite do 
meu colega Danilo Bahiense e parabenizá-lo 
pela iniciativa. Eu também faço parte desta 
frente, que ele me colocou, e com a 
responsabilidade que tenho na Comissão de 
Saúde, na Comissão de Assistência Social e 
também a responsabilidade que tenho como 
obstetra, como parteiro, eu fico muito triste de 
ver o que eu já ouvi o deputado Danilo relatar, 
na tribuna da Assembleia, hoje pela manhã: 
crianças, meninas de dez, doze anos, grávidas. 
Realmente, isso é um absurdo, uma violência 
que não tem tamanho, uma criança cuidando de 
outra criança.  

Então, eu me senti no dever, na 
obrigação de vir aqui, ficar, pelo menos, algum 
tempo – eu tenho outro compromisso –, mas 
pelo menos aqui com a abertura de V. Ex.ª eu fiz 
questão de vir.  

Parabenizá-lo, mais uma vez, por essa 
preocupação, e os conselheiros e muitas 
pessoas também, que estão fazendo um 
trabalho que o poder público deveria fazer e 
não faz, é omisso, e desconhece, desvaloriza 
ainda quem faz esse trabalho importante.  

Então, estou aqui para dar a minha 
colaboração ao deputado Danilo. Obrigado! 

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

Depois, nós passaremos os dados 
estatísticos, Doutor Hércules, mas hoje o senhor 
teve a oportunidade de ouvir, pela manhã, que, 
realmente, de janeiro a setembro do ano 
passado, nós tivemos duzentos e vinte e seis 
partos de criança e adolescente até quatorze 
anos. É lamentável! Além de onze abortos, no 
ano passado.  

Eu quero saudar aqui a Suiana de Avellar 
Domicioli, do Conselho Tutelar de Atílio 
Vivacqua. Muito obrigado pela sua presença. 
Saúdo também o Guilherme do Carmo Pires, do 
Conselho Tutelar de Laranja da Terra, que está 
de forma on-line. Lindeir Costa, Conselho 
Tutelar da Serra, muito obrigado pela sua 
presença. Quero saudar também o Gerles de 
Almeida, conselheiro tutelar de Ecoporanga, 
muito obrigado Sérgio. Mário Sérgio Cardoso, 
Conselho Tutelar de Ecoporanga também. Jean 
José Ramos, presidente do Conselho Tutelar de 
Atílio Vivacqua. Josele Cristina Moreira Oliveira, 
conselheira do Conselho Tutelar Santa Maria de 
Jetibá. Muito obrigado pela sua presença, 
Josele. Normélia Paula de Souza de Deus, 
presidente do Conselho Tutelar de Santa Maria 
de Jetibá. Muito obrigado pela sua presença. 
Quero saudar também o Cleice Inácio dos Anjos, 
representante do Conselho Tutelar de Ibiraçu. 
Muito obrigado pela presença de todos vocês. 

Solicito às pessoas que estão 
participando desta reunião de forma on-line, 
que se inscrevam pelo chat para facilitar aqui os 
nossos trabalhos nesta data. Algumas pessoas, 
Doutor Hércules, inscreveram-se aqui para falar 
e eu já vou passando a palavras a essas pessoas 
para que a gente possa dar prosseguimento e 
ouvir as demandas. 

O senhor viu que esta frente 
parlamentar foi instaurada exatamente em 
virtude do descaso do poder público com os 
conselhos tutelares e com os conselheiros, 
pessoas que não têm condições... Eu recebi, 
Doutor Hércules, uma série de fotografias de 
vários conselhos tutelares aqui do estado do 
Espírito Santo e o senhor precisa ver a situação 
lamentável. Infelizmente nós não passamos aqui 
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no vídeo porque elas vieram em preto e branco. 
Então não dá para observar muito bem.  

Mas a situação realmente é muito 
lamentável, bem como a situação dos nossos 
conselheiros, que, na sua grande maioria, 
recebem um salário-mínimo para terem 
exclusividade, sem qualquer condição de 
trabalho, o que é pior, porque não têm, às 
vezes, um local para descansar, não têm um 
local para fazer uma refeição, um local digno de 
trabalho. Falta material, faltam os veículos para 
atender uma ocorrência, quando precisam 
atender a uma ocorrência. As ocorrências que 
envolvem crianças e adolescentes são todas de 
caráter emergencial. Eles têm prioridade. 
Inclusive no Ecriad já tem a prioridade, com 
relação ao tratamento das crianças e 
adolescentes. E aí eles têm que pedir veículos 
emprestados a outras secretarias e é aquela 
encrenca toda que a gente realmente passa por 
uma dificuldade muito grande.  

Nós temos lutado muito, juntamente 
com nossos pares, na Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente, mas o descaso ainda 
continua.  

Eu quero passar a palavra, neste 
momento, a Lindeir Costa, do Conselho Tutelar 
de Serra, Região II. Lindeir está com a palavra. V. 
Ex.ª tem até cinco minutos. Você pode falar daí 
e, se quiser ir à tribuna, também. Fique à 
vontade.  

 
O SR. LINDEIR COSTA – Boa tarde! Meu 

nome é Lindeir. Estou como conselheiro tutelar 
no município de Serra já há treze anos. E quero 
cumprimentar a todos na pessoa do presidente 
desta comissão, doutor deputado Delegado 
Danilo Bahiense, Doutor Hércules, meus colegas 
conselheiros tutelares presentes aqui, boa tarde 
para todos! Aos colegas que estão on-line 
também, boa tarde para todos vocês! 

 Bom, a nossa fala nesta tarde aqui, se a 
gente fosse começar a falar das demandas, 
demandas nós temos muitas. Mas eu queria 
ressaltar aqui quando a gente fala sobre direitos 
e deveres dos conselheiros tutelares.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Um minutinho, 

Lindeir. Só pedir ao Márcio aqui para desligar o 
microfone. Márcio Luiz Varandas Cesário, por 
gentileza.  

Pode prosseguir, Lindeir. 
 
O SR. LINDEIR COSTA – Quando a gente 

fala de direitos e deveres dos conselheiros 
tutelares, a gente começa a refletir sobre isso. 
As nossas obrigações, os nossos deveres como 
conselheiros.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Márcio, aqui é o 
deputado Delegado Danilo Bahiense. Solicitar a 
V. Ex.ª que desligue o microfone porque está 
interferindo na fala do colega.  

 
O SR. LINDEIR COSTA – Então, 

continuando, mais uma vez, boa tarde a todos 
os presentes aqui!  

E quando a gente fala sobre direitos e 
deveres ou direitos e responsabilidades dos 
conselheiros tutelares, tem muitas demandas 
que a gente poderia estar falando nesta tarde. 
Mas eu acho que a gente não vai perder esse 
momento especial de estar aqui com os colegas, 
de estar aqui nesta comissão tão importante, de 
falar sobre o conselho tutelar. É o momento que 
o conselho tutelar está tendo voz para ser 
ouvido  e para falar aquelas necessidades. E 
quando a gente fala dos direitos, a gente vê 
como o direito do conselheiro tutelar tem sido 
muitas vezes violado.  

A gente trabalha o tempo inteiro falando 
de direitos, de direito, direito de criança, direito 
de adolescente, mas como eu posso garantir 
direito daqueles, no qual eu também, muitas 
vezes, não tenho tido tantos direitos?  

A gente vê colegas que têm colocado a 
sua vida em risco, ameaçados de morte muitas 
vezes porque contraria as pessoas do mal.  

Eu recebi, doutor Danilo Bahiense, uma 
ameaça sexta-feira, por causa de uma situação 
de que a gente, às vezes, contraria um pai 
porque não é feito da maneira que ele gostaria 
que fosse feito. Mas a garantia do direito 
daquela adolescente, quando a gente aplica 
uma medida protetiva, muitas vezes os pais, os 
responsáveis, saem contra o Conselho Tutelar, e 
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a gente não tem nem sequer uma segurança 
para a nossa integridade física.  

A gente vê que as sedes dos conselhos 
tutelares, se eu estiver enganado aqui qualquer 
colega pode estar me corrigindo, mas a gente 
não tem segurança. E a gente sai de dia, de 
tarde e à noite enfrentando pessoas que a gente 
desconhece para aplicar uma medida protetiva, 
tirar aquela criança, tirar aquele adolescente 
daquela situação de risco que ele está 
envolvido, que ele está vivendo. E as ameaças 
vêm contra a gente. Nós estamos lá na sede do 
Conselho Tutelar vulneráveis a qualquer cidadão 
que chegue e que queira fazer mal contra o 
conselheiro tutelar.  

A gente não recebe, né? Conforme o 
doutor falou, muitos dos conselheiros tutelares 
ainda recebem um salário-mínimo. Pouco mais 
do que isso. Que valorização de uma categoria 
tão importante, que visa proteger e garantir 
direito de criança e adolescente, que é o bem 
maior que a gente tem? Como garanto o direito 
dessas crianças, e eu chego a casa muitas vezes, 
passando necessidade também, porque a minha 
remuneração é muitas vezes insignificante. Eu 
não tenho um seguro de vida. Eu não tenho uma 
proteção. Eu não tenho periculosidade. Nós 
estamos em uma época de pandemia, onde a 
gente colocava dentro do carro do Conselho 
Tutelar várias crianças, várias mães, sem a gente 
saber nem de onde eles estavam vindo, 
colocando a nossa vida também em risco, nesse 
período de pandemia. E a gente não recebe 
insalubridade, a gente não recebe 
periculosidade, mas a gente coloca a nossa vida 
em risco.  

Quando acontece qualquer demanda de 
madrugada, Vamos acionar o Conselho Tutelar! 
Como se fosse o superconselheiro. E a gente 
não tem, na grande maioria do nosso estado, do 
nosso Brasil, nenhuma estrutura para que o 
conselheiro tutelar realmente consiga 
desempenhar o seu papel naquele momento da 
maneira adequada.  

Mas a gente vê conselheiros e 
conselheiras que são verdadeiros guerreiros, 
que colocam a sua vida, que colocam a sua 
saúde à disposição para garantir, realmente, 
que aquela criança, que aquele adolescente 

tenha o seu direito garantido naquele 
momento, naquela hora em que o único que 
está de plantão, é o Conselho Tutelar. A gente 
não vê nenhum outro serviço funcionando vinte 
e quatro horas. O único serviço que funciona é o 
Conselho Tutelar, para acolher.  

E, infelizmente, a gente viu semana 
passada, aquela situação que aconteceu em 
Serra, onde uma mãe, primeira pessoa que 
deveria estar protegendo a criança, comete 
aquele crime bárbaro contra o seu próprio filho. 
E aí nós tivemos uma dificuldade muito grande 
até para fazer o sepultamento daquela criança. 
Porque se o Conselho Tutelar não estivesse se 
empenhado, estivesse ido ao DML conseguido 
autorização para aquele parente, para que 
aquela tia-avó pudesse reconhecer e pudesse 
fazer então um sepultamento digno para aquela 
criança...  

E foi o Conselho Tutelar. Muitas vezes as 
pessoas pensam que o conselho dá 
simplesmente aquele atendimento primário e 
não sabe do decorrer.  

E outra coisa que eu gostaria de deixar, 
doutor, é que o Conselho Tutelar, além de tudo 
isso, não tem o auxílio jurídico dos seus 
municípios. Estou respondendo por um 
processo de um pai, desse pai que me ameaçou, 
porque a gente não faz da maneira que ele 
gostaria. Ou a gente tem que aplicar uma 
medida e eles vão ao Ministério Público contra o 
conselheiro tutelar. Eu não tenho assessoria 
jurídica nessa hora para me defender.  

Então fica aqui o nosso apelo. Que os 
colegas pudessem, todos eles, ter uma 
assessoria jurídica, responder quando o 
delegado manda para você ali um ofício dizendo 
que é necessário que você tenha cinco dias para 
responder aquilo. E a gente, muita das vezes, 
pelo desconhecimento, pela falta de preparo, 
não sabemos como responder de uma maneira 
satisfatória aquele ofício que chega até o 
Conselho Tutelar. 

Faço aqui a minha fala, agradeço a todos 
neste momento. Muito obrigado e uma boa 
tarde de trabalho para todos nós! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado pela 
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sua contribuição. E realmente é lamentável essa 
situação da falta do apoio jurídico.  

Você vê, na Polícia Civil, se ocorre um 
problema com o servidor, com o delegado, ele 
tem o apoio jurídico; aqui na Assembleia 
Legislativa, nós temos também os procuradores, 
que estão aí para nos auxiliar. E, 
lamentavelmente, eu sei que vocês passam por 
muitas dificuldades, porque, afinal de contas, 
atuei na ponta, na Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo, durante trinta e três anos, e nós 
sabemos muito bem das dificuldades. 

E quantas vezes, ali na regional da Serra, 
nós tivemos que acionar o Conselho Tutelar? 
Nós fizemos operações na Divisão de Homicídios 
e Proteção à Pessoa, que, somente em uma 
noite de operações, eu conduzi para a DHPP 
mais de sessenta crianças e adolescentes. E 
depois dependendo dos conselhos tutelares 
para nos ajudar, porque infelizmente, às vezes, 
os pais não são achados, não são encontrados, 
você não pode largar esse adolescente de 
qualquer maneira. 

Nós já tivemos um problema seríssimo 
em Vila Velha, onde um delegado, por não 
conseguir localizar ninguém e nem o Conselho 
Tutelar, ele liberou um adolescente e, no dia 
seguinte, esse adolescente estava queimado 
dentro de pneus. E deu problema para toda a 
equipe. 

 Nós estaremos atentos a isso, e, 
inclusive, essa reivindicação sua vai ser um dos 
nossos objetos de requisição junto ao poder 
público municipal, e vou falar pessoalmente 
com o prefeito da Serra a respeito dessa 
situação e requisitar esse auxílio para os 
conselhos. 

E tenho certeza de que esse problema 
deve estar acontecendo em outros municípios, 
não somente no município de Serra. Mas as 
demais reivindicações que você tiver com 
relação ao conselho, por gentileza, passe para 
nós. 

E eu quero também me colocar à 
disposição, quando tiver esses problemas de 
dificuldade de liberação de corpos junto ao 
Departamento Médico-Legal, que nos acione. 
99969-0988, pode nos acionar a qualquer hora. 
99969-0988. Nós estamos aqui para auxiliar no 

que for possível. Embora tenhamos saído da 
Polícia Civil, deixamos muitos amigos lá e que 
certamente colaboram conosco. 

Eu quero saudar também Maria Vanuza 
Travezani, conselheira tutelar de Iconha. Muito 
obrigado pela sua presença. Quero saudar 
Camila Lapa, conselheira tutelar também de 
Iconha; quero saudar aqui, não foi dado o nome, 
mas o conselheiro tutelar de Rio Bananal, muito 
obrigado pela sua presença. Saudar a Leda 
Cicília, não foi informado de onde; saudar a 
Maria Aparecida dos Santos, do Conselho 
Tutelar de Conceição da Barra, Braço do Rio. É 
secretária, não sei se é secretária municipal ou 
secretária do conselho. 

Eu quero passar agora a palavra a Suyana 
de Avelar. Você quer fazer uso da palavra, 
Suyana? (Pausa) 

Não? Então está bom. 
Então nós vamos passando aqui para 

outros que queiram fazer uso da palavra. 
O Guilherme do Carmo Pires está de 

forma on-line, Conselho Tutelar de Laranja da 
Terra. Guilherme, prazer tê-lo conosco. V. Ex.ª 
deseja fazer uso da palavra? (Pausa) 

 
O SR. GUILHERME DO CARMO PIRES – 

Boa tarde! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Boa tarde! Você está 
com a palavra por até cinco minutos, Guilherme. 
(Pausa) 

 
O SR. GUILHERME DO CARMO PIRES – 

Quero saudar os nobres parlamentares e dizer 
que eu concordo plenamente com a palavra do 
amigo que falou anteriormente. Muitas das 
vezes, a gente que está na ponta, a gente é o 
mais sacrificado. A gente fica aqui sofrendo, 
lutando junto com essas famílias, junto com 
essas crianças, junto com esses adolescentes e 
temos pouco valor. O reconhecimento é muito 
pouco. Então eu parabenizo vocês que estão 
fazendo um ótimo trabalho, tendo em vista que 
isso vai fazer com que a gente se sinta 
valorizado e faça o nosso trabalho ainda melhor. 
Muito melhor do que já estamos fazendo, mas 
ainda melhor.  
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 Deixo aqui os meus parabéns a todos os 
participantes da comissão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Guilherme, muito 
obrigado por sua fala.  
 Quando nós assumimos a comissão, no 
começo do ano passado, nós fomos procurados 
aqui por vários conselheiros, que nos 
informaram que nunca haviam sido convidados 
a participarem de uma reunião da comissão na 
Assembleia Legislativa. Mas, agora, vocês têm 
voz ativa nesta comissão. Eu me coloco à 
disposição. O nosso telefone é o 99969-0988. E, 
havendo algumas reivindicações, pode passar 
aqui para a gente, para a comissão, que nós 
faremos as indicações ou projeto de lei, o que 
for necessário.  
 Aqui nós temos ao nosso lado um grande 
amigo, Doutor Hércules, que também é um 
lutador pelo direito e proteção das nossas 
crianças e adolescentes.  
 Quero saudar aqui o representante do 
Conselho Tutelar de Rio Bananal. Muito 
obrigado. Está de forma on-line; também o 
Ronaldo Machado, que está de forma on-line; a 
Paula Alves, que também nos acompanha on-
line.  
 Passo, neste momento, a palavra ao 
Gerlis de Almeida, que é do Conselho Tutelar de 
Ecoporanga.  
 Gerlis, é um prazer muito grande tê-lo 
aqui conosco. V. Ex.ª tem até cinco minutos. Se 
quiser usar um dos microfones de aparte, pode 
ser; se quiser assumir a tribuna, fique à vontade, 
a Casa é sua.  
  
 O SR. GERLIS DE ALMEIDA SOUZA – Boa 
tarde, deputado Danilo Bahiense. Em seu nome, 
cumprimento o nobre deputado também e os 
nobres colegas conselheiros. 

É uma reivindicação importante. Nós, 
enquanto conselheiros, principalmente nós lá da 
ponta do estado, de modo especial Ecoporanga, 
vimos trazer aqui várias reinvindicações. 

Como foi falado inicialmente, nós hoje 
enfrentamos grandes dificuldades, até mesmo 
de coisas básicas: de veículo, de telefone. E, às 
vezes, como o colega disse, somos pressionados 

até mesmo pelo Ministério Público, o juiz, que 
venha nos colocar na guilhotina e dizer: Olha, 
vocês têm que fazer. Mas, para que nós 
possamos fazer um trabalho com eficiência e 
qualidade, nós precisamos de estrutura, nós 
precisamos de suporte. 

Nós estamos aí em Ecoporanga, nobre 
deputado, presidente da comissão, há mais de 
seis meses sem carro para poder fazer os 
atendimentos e há mais de quase dois anos sem 
telefone para fazer um atendimento. Como que 
a população vai ligar para o Conselho Tutelar e 
vai pedir ajuda, de modo geral, se não tem 
telefone? Se não tem como acionar? 

Então, como vamos prestar um serviço 
de qualidade, se quando vamos precisar de um 
veículo temos que estar pedindo às outras 
secretarias dizendo: Secretaria tal, prefeitura, 
gabinete, arruma um carro, porque nós não 
temos um carro. O carro que tinha estava 
sucateado e foi para leilão. Um carro cedido há 
vários anos pelo Governo do Estado. 

 Então, nós pedimos encarecidamente 
que o nobre deputado da comissão nos ajude a 
intermediar, junto aos órgãos competentes, 
para que esses conselhos tutelares tenham 
estrutura e tenham, pelo menos, o básico, o 
essencial para que os mesmos possam 
funcionar, desde que seja o veículo, o telefone. 

 E sobre o salário mínimo, que muitos 
conselheiros aqui, acredito que a maior parte, 
recebem salário mínimo. São mil e duzentos 
reais, são mil e cem reais. Às vezes, as 
prefeituras não pagam nem o mínimo, porque 
dão tíquete-alimentação e abatem daquele 
tíquete para fazer o salário mínimo.  

E como é de conhecimento de todos, não 
temos nenhuma segurança, não temos nenhum 
respaldo nem jurídico, nem físico, nem nada, 
porque quando você sai para o atendimento, 
como o colega disse, nós estamos nos 
deparamos com situações de ameaças de 
morte, de física. E aí, nós não temos peito de 
aço, nós não temos colete à prova de bala. 
Entendeu? 

 E quando acionamos a força policial para 
nos dar suporte, muita das vezes, sim, é 
atendida, mas tem situações que nós vamos 
com a força policial, vamos com a cara e a 
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coragem. E, muita das vezes, o conselheiro 
acaba correndo, porque, se não sair, cai no 
cacete, vamos dizer no popular. 

E nós precisamos, sim, de apoio, de 
suporte do Governo do Estado, dos municipais, 
do Governo Federal para que nós possamos 
prestar um serviço de qualidade  às nossas 
crianças e aos nossos adolescentes.  
 Até gostaria que se nesta reunião tão 
importante estivesse presente o Ministério 
Público, o Judiciário para que eles pudessem ver 
as nossas demandas e ver as nossas 
necessidades, de preferência visitar esses 
órgãos. Porque, como o nobre deputado disse, é 
descaso, é de calamidade. Nós chegamos a 
ponto de querer fechar as portas. Vamos 
começar a fazer greve, porque, se não tem 
estrutura, como vamos prestar um serviço de 
qualidade? Entendeu? 
 Então, é por isso que a gente vem dizer 
para vocês que a gente pede novamente 
intervenção da parte de vocês. Que nos ajudem 
a cobrar junto ao Executivo, porque 
infelizmente, por sermos às vezes cargos 
eletivos. Se não tivermos uma boa convivência, 
muitas das vezes com o Executivo municipal, 
você não consegue muitas das coisas, porque 
não é do lado da base aliada do prefeito ou às 
vezes fulano é do lado do prefeito, o outro não 
é, é do lado do vereador. É isso, é aquilo. 
 E muitas das vezes o Conselho Tutelar, 

ele cutuca a ferida do prefeito, da assistente. 
Seja lá de qual setor, porque sabe que não pode 

mexer no conselheiro. Porque o conselheiro é 
um cargo eletivo. É um conselheiro que foi 
eleito pela população. Assim também como 
aqueles gestores. Então, nós pedimos 

encarecidamente que esta comissão continue 
nos ajudando.  

E parabenizo também esta comissão 
por ter feito esta reunião com a gente. Nós 
nos colocamos sempre à disposição e dizer o 
nosso muito obrigado. E agradecer também 
aos nobres colegas que estão aí junto com a 
gente nessa luta, buscando aqui parceiras, 
buscando apoio para que possamos prestar 
um serviço de qualidade às nossas crianças e 
nossos adolescentes, tirando do risco da 

vulnerabilidade social. Meu muito obrigado, 
deputados, e obrigado aos nobres colegas. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
Gerles. Nós estamos atentos a essas 
necessidades dos Conselhos. É lamentável a 
situação que vocês vêm passando. Nós fizemos 
já uma série de reivindicações, de indicações 
somente neste um ano e um mês, dois meses de 
trabalho nós já encaminhamos quase cinco mil 
indicações às diversas autoridades municipais. O 
Executivo municipal, Legislativo municipal, 
Executivo estadual, Legislativo estadual, 
secretarias e até ministérios do Governo 
Federal, solicitando providências. 

Algumas reivindicações já foram 
atendidas, alguns veículos foram 
disponibilizados. Eu estive conversando ali com 
a secretária Nacional da Família e alguns locais 
ainda não haviam recebido o veículo por falta de 
solicitação, e nós já estamos passando as 
orientações, porque o Governo Federal está 
disponibilizando, mas sabemos que às vezes o 
mais simples, a coisa mais simples seria um 
telefone. Como é que a Polícia Civil ou a 
população vai acionar o Conselho se sequer tem 
um número de telefone? 

E, Doutor Hércules, eu passei para o 
senhor agora mesmo o número de partos de 
crianças e adolescentes até quatorze anos, de 
janeiro a setembro do ano passado, duzentos e 
vinte e seis. Foram onze abortos. O ano passado 
foram cento e um assassinatos, um assassinato 
a cada três dias de criança e adolescente, 
noventa e um do sexo masculino e dez do sexo 
feminino.  

A violência contra a criança e o 
adolescente registrou em 2021, mil, setecentos 
e sessenta e duas ocorrências. São sete mil e 
sessenta e seis violações. A DPCA aqui de 
Vitória, só a Delegacia de Proteção à Criança e 
ao Adolescente aqui em Vitória, ela recebeu nos 
dois últimos anos mais de três mil e quinhentas 
ocorrências. É um volume altíssimo e o efetivo é 
daquele jeito: dois policiais para cada município 
da Grande Vitória. 

Então, se você pegar a Serra com 
quinhentos mil habitantes, só tem dois policiais. 
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A capital, Vitória, somente dois policiais. Vila 
Velha, dois policiais e Cariacica e Viana juntos, 
dois policiais. A delegada de proteção à criança 
esteve aqui na última reunião e falou que, no 
levantamento que ela está fazendo, já 
encontrou mais de cinco mil ocorrências que 
necessitam de providências. 

E eu queria dizer para você também 
Gerles, que nós convidamos as demais 
autoridades tanto do Poder Judiciário quanto do 
Ministério Público, mas, como eu falei no 
começo, nós vamos agendar uma reunião com 
todas essas autoridades, porque o relatório está 
quase pronto com todas as reivindicações. E eu 
quero colocar à disposição de vocês também o 
e-mail da Comissão, que é: cpad@al.es.gov.br, e 
o telefone é 3382-3610.  

Eu quero passar a palavra agora à 
senhora Leda Cicília.  

Senhora Leda, nós estamos vendo a 
senhora aqui. Gostaria que a senhora se 
identificasse e dissesse de onde é, porque não 
me foi informado aqui. Por gentileza, V. S.ª tem 
até cinco minutos. É um prazer muito grande tê-
la conosco. 

 
A SR.ª LEDA CICÍLIA – O prazer é todo 

meu. Eu sou conselheira de Laranja da Terra e 
concordo com todo mundo. O salário aqui em 
Laranja da Terra é um salário mínimo e ainda 
desconta onze por cento, fica bem além do 
mínimo. Nós temos problemas aqui também 
com motorista: a gente tem o carro, mas não 
tem motorista. Então fica defasado do mesmo 
jeito, né? 

Eu agradeço a oportunidade de falar.  
Muito obrigada e uma boa tarde a todos! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, dona 
Leda. A nossa secretaria está atenta e está 
registrando as reivindicações de cada Conselho 
Tutelar e é muito importante que vocês 
participem e reivindiquem, porque nós só 
podemos cobrar quando sabemos, obviamente, 
da demanda necessária de cada município. 

Eu quero saudar aqui também o Ronaldo 
Machado, do Conselho Tutelar de Alegre. Muito 
obrigado, você que está aí de forma on-line, 

muito obrigado pela sua presença; Jodéle 
Cristina, do conselho de Santa Maria de Jetibá; 
Ronaldo Machado, que está de forma on-line e 
também o Conselho Tutelar de Rio Bananal.  

Eu quero passar a palavra agora a Jean 
José Ramos, presidente do Conselho Tutelar de 
Atílio Vivácqua. Jean, prazer muito grande tê-lo 
conosco. Você tem até cinco minutos. 

 
O SR. JEAN JOSÉ RAMOS – Uma boa 

tarde a todos! Cumprimento a Mesa Diretora 
aqui presente, todos os amigos conselheiros 
tutelares que estão aqui também presentes 
neste plenário, também os amigos conselheiros 
tutelares que estão de forma on-line nos 
acompanhando, em especial aos conselheiros 
tutelares da Associação Sul do Espírito Santo e 
Caparaó, que também eu faço parte. 

Eu sou o Jean, eu sou o presidente do 
Conselho Tutelar do meu município, lá de Atílio 
Vivácqua, e falar dos Direitos da Criança e do 
Adolescente é falar com muita dedicação, 
porque para ser conselheiro tutelar tem que ter 
muita paixão pela causa, tem que ter muito 
amor, por que enfrentar tudo o que os 
conselheiros tutelares vêm enfrentando o dia a 
dia no seu trabalho, às vezes, desanima. 

Mas o amor pela causa faz a gente não 
desanimar, porque a gente vê que a, cada 
direito violado de cada criança, exige uma 
dedicação para que aquele direito seja 
conquistado, e esses direitos a cada dia vêm se 
perdendo. Vem se perdendo. Muitos conselhos 
tutelares estão defasados e eu estava aqui antes 
de começar essa comissão pensando: muitos 
conselheiros tutelares talvez não conseguiram 
chegar aqui hoje porque muitas das vezes não 
têm um carro digno de chegar aqui. 

Eu falo isso porque se esta reunião de 
hoje fosse vinte dias atrás, nem eu nem minha 
colega estaria aqui, porque o nosso carro não 
teria condição de estar aqui. A gente só está 
aqui porque, com muita luta com muita causa, 
chegou um carro novo para a gente e a gente 
conseguiu essa conquista. 

Muitas das vezes a gente em 
atendimento entra em lugares periculosos, em 
horários noturnos e muitas das vezes a gente só 
conta com o apoio da Polícia Militar, que a 
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gente tem que agradecer o apoio que é 
oferecido ao Conselho. Porque nenhum outro 
órgão, nenhuma outra rede garante a proteção 
dos conselheiros tutelares se não for a Polícia 
Militar, porque nós, conselheiros, muitas das 
vezes, temos que fazer papel de assistente 
social, papel de psicólogo; muitas das vezes a 
gente está com crianças dentro do carro, com 
direitos violados, temos que tirar dinheiro do 
nosso bolso para comprar o lanche da criança 
porque é uma burocracia danada. Até para 
conseguir uma diária para a gente ir para outro 
município é uma burocracia. A gente ouve muita 
coisa nos bastidores. Então, até onde isso vai 
acontecer? Até quando alguém vai tomar 
providência em prol dos Conselhos Tutelares e 
dos conselheiros tutelares? 

A gente agradece muito a esta comissão, 
que é um início dessa luta, dessa causa em prol 
dos conselheiros tutelares.  

A gente vê as crianças, meninas grávidas, 
e a gente pensa: que rede vai tomar conta? Qual 
política pública vai chegar para poder prevenir 
isso? E o conselheiro tutelar está lá presente, 
requisitando serviço, encaminhando, cobrando, 
mas, além do fortalecimento do Conselho e dos 
conselheiros, toda a rede de proteção também 
precisa ser fortalecida. Os Creas, os Cras, que 
muitas das vezes chegamos lá tem uma 
profissional só lá dentro, nem um carro para 
essa profissional atender tem.  

É muito desafiador garantir os direitos 
das crianças e dos adolescentes, mas enquanto 
existir conselheiros apaixonados pela causa, 
nossas crianças e adolescentes nunca vão ficar 
desassistidos. 

Muito obrigado a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, Jean, 
pela sua contribuição.  

Várias dificuldades que vocês vêm 
encontrando lá já foram objetos de indicações 
nossas junto às autoridades municipais. Atílio 
Vivácqua, tanto o Poder Executivo como o 
Legislativo recebeu indicações da Comissão de 
Proteção à Criança, mas nós iremos cobrar ainda 
de outras autoridades, como foi dito na nossa 
fala inicial.  

Realmente, lá, durante a noite, final de 
semana, vocês só podem contar com a Polícia 
Militar porque não existe plantão regional. Em 
Atílio Vivácqua, a Polícia Civil não tem plantão. 
Na maioria dos locais onde nós temos também 
as delegacias da Polícia Civil, nós não temos 
efetivo. O efetivo está numa situação precária e 
lamentável. Só para que você tenha ideia, Jean, 
a Polícia Técnico-Científica tem postos de 
identificação em setenta e sete dos setenta e 
oito municípios, mas só tem servidor nosso em 
oito. O restante, quase setenta municípios, 
estão funcionando graças às parcerias com 
prefeituras e com outros órgãos, o que é 
também muito lamentável.  

Por isso que nós estamos lutando desde 
o primeiro dia de nosso mandato aqui pela 
melhoria das condições não somente de 
valorização, mas também que se reponha o 
quadro da Polícia Civil. E não é diferente com os 
Conselhos Tutelares que nós temos lutado 
incansavelmente na Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente.  

Mas leve o nosso abraço para os demais 
colegas. Muito obrigado pela sua presença. 

Quero saudar aqui Josele Cristina, 
conselheira de Santa Maria de Jetibá, e gostaria 
de passar a palavra a V. Ex.ª, se assim você 
quiser fazer uso, Josele.  

Gostaria que usasse esse microfone 
porque o de lá, a pessoa está ficando de costas 
para a câmera. 

 
A SR.ª JOSELE CRISTINA MOREIRA 

OLIVEIRA – Boa tarde, meninas, meninos, 
amigos conselheiros! 

Doutor, é motivo de grande alegria a 
gente estar participando aqui hoje. Deixar bem 
claro que nós nunca fomos convidados para 
outra ou qualquer reunião nesse sentido.  

Quando a gente tem que colocar o dedo 
na ferida a gente coloca, mas quando a gente 
tem que enaltecer tem que aproveitar a 
oportunidade. 

Aproveitando o gancho do amigo Jean 
que relatou a questão do veículo, há pouco de 
um mês – quem sabe menos um pouquinho – 
nós fomos agraciados por adquirir um veículo 
para o Conselho Tutelar de Santa Maria de 
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Jetibá. Esse veículo foi resultado de uma 
emenda parlamentar do deputado federal Da 
Vitória, onde nos foi concedido um veículo, e 
tem ajudado muito, porque um município – a 
maioria aqui é de município pequeno – a gente 
tinha também essa dificuldade de pedir carro 
emprestado de outras secretarias, muitas vezes 
não poderia ser disponibilizado, mas, graças a 
Deus, esse problema é menos um. Já foi sanado.  

Entendo que hoje é um dia que a gente 
tem que aproveitar a oportunidade para colocar 
o que fato impossibilita de prestar um trabalho 
com mais excelência. 

Realmente, a fala do nosso amigo Jean é 
honrosa. Trabalha no Conselho Tutelar, hoje, 
realmente quem é apaixonado por essa área, 
porque se você for colocar todos os prós e os 
contras, os contras são maiores do que os prós. 

A gente percebe que o Executivo não 
rema na mesma direção que o Conselho Tutelar. 
A gente observa que eles têm a gente como o 
inimigo, às vezes, porque, por exemplo, no 
nosso Regimento Interno é muito claro aonde 
fala que o Conselho Tutelar tem que funcionar 
com cinco conselheiros efetivos e cinco 
suplentes. O nosso município ficou, por dois 
meses, com três conselheiras atuando, sem 
conselheiro suplente. 

O que isso quer dizer? Que 
sobrecarregou as outras três colegas, porque 
ninguém tinha interesse em atuar no Conselho 
Tutelar. Então, isso é um caso para a gente 
pensar porque não quis atuar. 

As pessoas olham para gente e imaginam 
que a gente tem um salário muito, eu não sei 
nem que termo usar para você, mas eles acham 
que a gente é muito bem remunerado. Sendo 
que, em pouquíssimos municípios, o conselheiro 
ganha mais um pouquinho de um salário 
mínimo. 

Quando a gente se compadeceu com as 
colegas e entramos nessa briga para reivindicar 
essa sobrecarga das meninas, para elas serem 
remuneradas por terem trabalhado com três 
onde eram para estar cinco, a resposta que a 
gente teve do Executivo foi a seguinte: O cargo 
de conselheiro tutelar é eletivo, porém é 
equiparado a um cargo comissionado, sendo 
assim vocês não tem direito a essa 

remuneração. Entende-se que trabalhamos 
gratuitamente para o município. 

Ainda estamos nessa busca de uma 
resposta diferente disso, mas o Executivo do 
nosso município já informou que não temos 
esse direito. Enfim. 

Outra coisa, o nosso salário está muito 
defasado comparado a outros locais, outras 
cidades e outros municípios. No Distrito Federal, 
por exemplo, se vocês pesquisarem qual é o 
salário de um conselheiro tutelar, no Distrito 
Federal, vocês vão ficar horrorizados 
comparados ao nosso. 

Uma coisa que a gente acha que é um 
negócio muito simples de resolver, e é mesmo, 
que tem acontecido em nosso município, é o 
telefone celular. Nós estamos com um problema 
no nosso telefone celular desde dezembro de 
2021, onde o nosso telefone apresentou um 
problema que só carrega desligado.  

Nesse meio tempo, o que a gente vem 
fazendo? Um rodízio. Trabalha o dia todo com o 
telefone, a demanda é muito alta e, no final do 
dia, à noite, a gente desliga o telefone, porque 
ele só carrega desligado. Então, nesse meio 
tempo de 10 horas da noite até outro dia, às 7 
horas da manhã, a comunidade fica desassistida, 
por que vai ligar para quem, se o telefone não 
funciona? 

Não bastasse o telefone estar com esse 
problema e a gente estar buscando outro 
aparelho celular, a gente teve uma surpresa, no 
dia 16 de janeiro em diante, que o nosso 
telefone está bloqueado, não faz e nem recebe 
ligações. Como que a gente atua assim? Como é 
que a gente presta um serviço de excelência 
assim? 

E, às vezes, o Conselho Tutelar é muito 
julgado, porque o que a gente quer não é esse 
reconhecimento de: Ah, o Conselho Tutelar tem 
poder de Polícia, é uma autoridade. Não é esse o 
reconhecimento que a gente quer. A gente quer 
condição para trabalhar. Somente. 

Eu queria agradecer o convite do 
deputado doutor Danilo Bahiense e colocar à 
disposição que sempre que tiver alguma coisa 
nesse sentido, para acionar todos os municípios, 
as meninas que estiveram aqui, que, com 
certeza, travaram uma guerra para estar aqui, 
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hoje, assim como a gente, porque a gente pede 
um curso de capacitação. No nosso mandato, de 
2020, já correu a lista de todos os suplentes, e 
são quatorze suplentes. Todos eles já atuaram 
no nosso município, entraram e caíram de 
paraquedas, sem ter um curso de capacitação. 
Quando a gente pede um curso, eles entendem 
que a gente quer passear. Isso foi o que nos 
responderam. 
 Então, eu acho que as pessoas deviam 
ter outro olhar para o conselheiro tutelar, haja 
vista que, não sei no município dos outros 
colegas aqui, mas, no nosso município, tem uma 
demanda muito grande, eu acho que é muito 
grande, analisando o tamanho do nosso 
município, o índice de abuso sexual infantil, no 
nosso município, é muito grande. Então, de dez 
demandas que a gente pega no dia, oito são 
relacionadas a isso.  
 Então, acho que, como a gente está ali e 
abraça essa causa, porque a gente é 
apaixonado, eu acho que as autoridades 
competentes deviam olhar com outro olhar para 
o conselheiro tutelar. E a gente não quer um 
salário que a gente consiga fazer rios de 
dinheiro, a gente só quer condição de trabalho. 
 Muito obrigada. Boa tarde. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Ok, Josele. 
 Tem um questionamentozinho aqui, uma 
curiosidade aqui, do Doutor Hércules, que pediu 
que lhe perguntasse o salário do conselheiro do 
Distrito Federal, se você sabe quanto é a 
remuneração. 
 
 A SR.ª JOSELE CRISTINA MOREIRA 
OLIVEIRA – Pouco mais de três mil reais.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Viu, Doutor Hércules. 
Três vezes mais o que ganha aqui um 
conselheiro do nosso estado. 
 Josele, obrigado pela sua colaboração. 
Realmente a situação é lamentável, essa que 
você está nos passando. Nós vamos cobrar a 
secretaria – eu, como presidente da Comissão 
de Proteção à Criança e ao Adolescente e 
Políticas sobre Drogas. Os nossos secretários 

estão anotando tudo, porque nós vamos fazer 
essas cobranças já a partir de amanhã. Aqui, nós 
estamos hoje, na Frente Parlamentar em Defesa 
da Criança e do Adolescente. 
 A situação lá, na sua cidade, também 
com relação à Polícia Civil, também é ruim. Nós 
temos cobrado muito aqui, o Doutor Hércules 
acompanha as nossas falas, desde o primeiro dia 
em que estamos aqui. Nós temos lá o delegado 
regional, doutor Leandro Barbosa Moraes, em 
Santa Teresa, respondendo pela regional por 
Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, 
Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã, o que é 
realmente lamentável.  
 Mas estamos atentos e vamos continuar 
cobrando. Não desistam, cobrem.  

Realmente tem que ser vocacionado. Eu 
entrei na polícia e ganhava um salário muito 
ruim lá atrás, em 1986, mas, como eu sou um 
vocacionado para investigar crime, eu fiquei na 
polícia durante trinta e três anos. Podia ter me 
aposentado dez anos antes, mas fiquei trinta e 
três anos na Polícia Civil do nosso estado. 
(Pausa)  
 Fale do microfone, faça o favor, porque 
senão a gente não pode transmitir. Está sendo 
transmitido ao vivo, aqui, pela TV Assembleia.  

  
 A SR.ª JOSELE CRISTINA MOREIRA 
OLIVEIRA – Só retificando que, quando você 
pega um edital, para ser candidato a conselheiro 
tutelar, aparecem lá muito convidativo, 
quarenta horas semanais, sendo que a gente 
não trabalha só quarenta horas semanais, a 
gente trabalha muito mais que isso e não é 
remunerado. Não sei os outros colegas, mas nós 
não recebemos plantão, nós recebemos as 
quarenta horas semanais.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Eu acredito. Acredito 
que ninguém receba. Isso, inclusive, foi fruto de 
indicação por parte desta comissão. Estamos 
cobrando aí do Executivo Municipal.  
 Eu quero colocar, mais uma vez, à 
disposição de toda a população capixaba, o e-
mail lá da nossa comissão, que é o 
cpad@al.es.gov.br. 
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  Eu quero passar a palavra agora à Paula 
Alves ou Alessandra Bianchi, do Conselho 
Tutelar de Itapemirim. Quero ver quem quer 
falar, com relação ao nosso Conselho de 
Itapemirim. Não fiquem acanhados. Podem falar 
à vontade. Algum dos representantes quer falar, 
lá de Itapemirim? Cidade onde eu tive a 
oportunidade de responder como delegado de 
polícia, no começo da década de 90, Doutor 
Hércules. Fui delegado em Piúma, respondendo 
por Iconha, por Itapemirim, por Rio Novo, por 
Anchieta e Alfredo Chaves.  
 Parece que não querem fazer uso da 
palavra, mas, de qualquer maneira, eu agradeço 
a presença de vocês.  
 
 A SR.ª PAULA ALVES – Boa tarde, doutor. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Opa, então, você 
quer fazer uso da palavra. Boa tarde. Está com a 
palavra. 
 
 A SR.ª PAULA ALVES – Aqui é a 
conselheira Paula, de Itapemirim. Agradeço o 
convite.  

Nossas demandas aqui, no conselho, a 
gente vem reivindicando muitas situações... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Paula, um minutinho 
só. Abra a sua imagem aí, que nós não estamos 
te vendo. Estamos ouvindo muito bem. Se tiver 
com algum problema no vídeo, não tem 
problema, que a gente te ouve assim mesmo, 
mas não estamos te vendo. 
 
 A SR.ª PAULA ALVES – É que estamos 
trabalhando neste momento. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Ok. Pode continuar. 
Até cinco minutos.  
 
 A SR.ª PAULA ALVES – No caso, aqui, no 
Conselho Tutelar de Itapemirim, a gente tem 
problemas com o telefone de plantão, nós não 
recebemos crédito. Há algum tempo, o telefone 
de plantão não tem recarga.  

Nós também conseguimos o carro, 
fomos contemplados com o veículo, porém, até 
o presente momento, não foi possível chegar 
até o nosso município. Não sabemos qual foi o 
motivo, ainda está em andamento. A Secretaria 
de Assistência Social informa para a gente que 
ainda está em andamento e que eles estão 
aguardando.  

Materiais básicos de trabalho mesmo, 
como caneta, papel, nós também temos que 
comprar. Materiais de limpeza, nós também 
temos que comprar.  
 O salário do município de Itapemirim é 
um salário mínimo, o salário base. Nós não 
recebemos hora-extra.  

Estamos trabalhando com apenas quatro 
conselheiros, vai fazer mais de um ano. Tem 
mais de um ano que nós trabalhamos com 
apenas quatro. O Judiciário tem conhecimento, 
o Ministério Público tem conhecimento. Nós 
ainda não conseguimos tirar férias, porque não 
temos suplentes para assumir, ninguém quer 
atuar.  
 Então, aqui, no município de Itapemirim, 
são várias situações que a gente tenta trabalhar, 
mas estamos muito defasados.  
 Agradeço a palavra.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Paula, é lamentável 
que falte o básico do básico. Para você ver, falta 
papel, falta caneta.  

Eu passei por essa situação na Polícia 
Civil, no passado. Trabalhava no plantão aqui, 
em Vitória, não tinha papel, não tinha carbono. 
Para a gente trabalhar com a máquina de 
datilografia, que eu fui escrivão, de 86 a 89, 
tinha que usar o carbono que era descartado 
pela Polícia Militar. Então, a Polícia Militar 
descartava o carbono, e a gente usava o 
carbono, porque não tinha material. É 
lamentável. Mas lutamos muito, sem desistir, 
Paula. Sem desistir. E hoje nós estamos em 
condições completamente diferentes da que 
nós tínhamos naquela ocasião. 
 Muito obrigado, Paula, pela sua 
contribuição. Fique tranquila, que as suas 
reivindicações serão objeto aqui, de cobrança, 
por parte desta comissão.  
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 Eu quero saudar e passar a palavra neste 
momento ao Ronaldo Machado, do Conselho 
Tutelar de Alegre. Ronaldo, está nos ouvindo? 
Eu estava te vendo aí, até há um minuto. 
(Pausa)  
 Agora eu não estou te vendo. Estou te 
ouvindo, mas não estou vendo a sua imagem, 
Ronaldo. (Pausa) 
 Agora sim. Até cinco minutos. É um 
prazer muito grande tê-lo conosco. 
 
 O SR. MÁRCIO VARANDA – Na verdade 
meu nome é Márcio. Sou presidente da 
Associação de Conselheiros Tutelares da região 
do Caparaó, da região Sul do estado do Espírito 
Santo.  
 O Ronaldo é o conselheiro, junto comigo, 
em Alegre, juntamente com os outros 
conselheiros, Ana Paula, Luciene e Francisco.  

Estou usando o celular dele, que tem a 
câmera e tem o microfone, e também estou 
acompanhando pelo computador.  
 Primeiramente, eu gostaria de saudar os 
nobres colegas, conselheiros tutelares, que eu 
chamo de guerreiros, porque vêm matando um 
leão a cada dia, pela falta de estrutura, falta de 
zelo e até mesmo de humanidade dos nossos 
governantes, deputado, porque, em visita aos 
conselhos tutelares da nossa região, eu vejo o 
conselho atendendo em dois, três metros 
quadrados. É um absurdo. Chega de o 
conselheiro tutelar ser tratado como um objeto, 
o qual eles consideram um estrombo na vida 
pública dos municípios. Tem prefeito que faz 
descaso. Se eu não me engano, teve um prefeito 
aí – esqueço o nome da cidade, que eu também 
não quero citar – que teve a pachorra de 
chamar o conselheiro de ladrão de áreas. Isso é 
um absurdo. O conselheiro tutelar que ganha 
um salário mínimo, ainda tem que se conduzir, 
levar algum adolescente em outro estado, em 
outro município, o prefeito achar ruim de pagar 
vinte reais a diária!  

Quero também dizer que aqui, no 
município de Alegre, ganhamos salário mínimo. 
Salário mínimo! Nós estamos com falta de 
motorista; estamos com carro nosso, com os 
quatro pneus sucateados e não temos como 
rodar, por causa da segurança; o nosso telefone, 

também, nós estávamos com problema sério, 
com linha cortada há mais de dois meses, e a 
gente vem brigando, vem brigando.  

A associação de conselheiros aqui, do 
Sul, ela fez seis meses. Nesses seis meses nós 
conseguimos, a pulso, juntamente com os 
nossos novos conselheiros, fazer duas 
capacitações, porque são pessoas de nome, 
como o doutor Gilberto Giacoia, procurador de 
Justiça do estado do Paraná. Enfim, coisa que 
era para o poder público estar fazendo para o 
conselheiro tutelar.  

E tem mais, deputado. Na época da 
pandemia, os conselhos tutelares, poucos 
fecharam, a maioria trabalhou firmemente, 
pegando Covid. Eu mesmo sou um que peguei 
duas vezes Covid no meu trabalho, para atender 
crianças e adolescentes.  

A gente debate, vê casos de estupro, de 
drogas, crianças abandonadas, enfim. Só que eu 
faço a pergunta para os nobres conselheiros e 
para o excelentíssimo deputado: quando a 
gente traz uma criança para o Iases, a gente faz 
o que com essa criança? Sendo que, me 
desculpa a fraqueza, nem o estado, nem os 
municípios têm onde a gente colocar esse 
adolescente num curso profissionalizante, num 
curso de recuperação desses adolescentes. Aí a 
sociedade, infelizmente, não sabe, e vem culpar 
o conselheiro tutelar de que não fez nada pela 
criança. Pelo contrário, nós fizemos muito, 
corremos atrás dos direitos para ajudar essa 
criança a se (Inaudível) à sociedade, mas não 
temos onde recorrer.  

Eu acho e acredito que é dever dos 
municípios, sim, mas também é dever do estado 
oferecer um mínimo de condições ao nosso 

conselheiro tutelar.  
Como o senhor está vendo, deputado, 

é uma diferença grande. Tem município que, 
com oito mil habitantes, ganha o dobro do 
município de Alegre, que é quase quarenta 
mil. Não estou desmerecendo, eu acho que 
todos os Conselhos deveriam ser muito bem 
remunerados. Eu estou dando um exemplo, 
porque tem prefeito que não valoriza o seu 
Conselho Tutelar, não sabe a importância, a 
dignidade que é ser um conselheiro tutelar.  
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Eu venho, nas minhas idas e vindas pelo 
Conselho Tutelar desde 2013, quando entrei a 
primeira vez como conselheiro tutelar, lutando, 
lutando, lutando. E quando a gente vê a 
diferença em vários municípios, em vários 
poderes públicos, está vergonhoso! Desculpa a 
minha revolta, mas está vergonhoso. Cadê a 
fiscalização? Cadê aquele órgão para olhar para 
o direito do conselheiro tutelar? 

Eu estou falando em nome até do 
presidente da associação dos conselheiros 
tutelares do Caparaó, região do estado do 
Espírito Santo.  

Eu também quero saudar, porque estou 
vendo, os nossos colegas de Ecoporanga. Eu tive 
o prazer, fui convidado para participar de uma 
capacitação lá e fui recebido maravilhosamente 
por ele. Ao pessoal de Ecoporanga, meu forte 
abraço para vocês.  

Meus companheiros de Castelo, vejo os 
diretores, o Jean, entre outros que estou vendo 
aí também. O Guilherme, parceirão nosso, da 
minha cidade, de São José do Calçado, aqui, 
vizinha nosso de Alegre.  

Enfim, quero deixar o meu repúdio, a 
minha revolta sobre o descaso, a falta - você me 
perdoe até a palavra - de vergonha de ajudar o 
conselheiro tutelar. Eu acho que tem que 
chegar.  

Quero falar parabenizar o senhor, 
deputado, por estar dando esse espaço para os 
conselheiros estarem se expressando, 
mostrando a baixa, o vergonhoso salário do 
conselheiro tutelar. Porque a organização diz 
que o conselheiro não pode ganhar menos que 
um salário mínimo, imagine você ganhar um 
salário mínimo descontando onze por cento do 
salário! O conselheiro não tem direito ao piso, 
ao teto, não tem direito a praticamente quase 
nada. Tem direito a trabalhar vinte e quatro 
horas, porque a gente é cobrado, os nossos 
plantões e tudo mais.  

Eu adoro a Delegacia de Polícia, sempre 
foi muito parceira da gente; a rede Cras, Creas, 
Caps, que vêm sempre sendo muito parceiros. 
Nem sempre foi assim, mas a gente conseguiu 
construir, juntamente com o meu colegiado, 
essa parceria. A única coisa que eu vejo pior é 
quando a barriga do ser humano dói, e a gente 

vai tentar comprar alguma coisinha e o nosso 
salário quase nunca dá para comprar uma cesta 
básica.  

Deixo aqui um forte abraço a todos, 
parcerias, amigos, (Inaudível). Deixo o meu 
forte abraço. A associação está de braços 
abertos para todos os conselheiros, foi fundada 
a princípio para ser no Sul do estado, e nos fez 
ver a necessidade de todos os lugares.  

Quero deixar também o meu abraço, 
aqui, para Laranja da Terra. É um pessoal, 
também, que eu gosto, de coração. Tá, minha 
amiga? Enfim, de zero a cem, sem esquecer de 
nenhum conselheiro tutelar, quero deixar meu 
forte abraço.  

Deputado, eu tive a honra, não sei se o 
senhor se lembra, que eu estive no seu gabinete 
e que o senhor contou uma história de quando 
o senhor começou na Polícia Civil, parece que o 
senhor andou a cavalo. Contou uma história 
dessa a cavalo. É até interessante de contar que 
o pessoal gosta muito dessa história.  

Deixo o meu forte abraço e estou à 
disposição de vocês.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) - Ok, Márcio! Muito 
obrigado pela sua participação. Obrigado aí 
pelas suas sugestões e reivindicações, e é justo a 
sua revolta.  

A Comissão de Proteção à Criança tem 
feito uma série de indicações nesse sentido. A 
gente sabe que faltam políticas públicas, falta 
valorização dos nossos servidores do Conselho 
Tutelar. Falta o mínimo! E a gente vê que 
sempre se repete. A cada fala as dificuldades se 
repetem e as coisas mais simples que precisam 
para que o serviço seja desempenhado com 
qualidade, e não tem.  

Eu queria também lhe informar que, 
além de todas essas indicações, você falou aí 
também na falta de oportunidade para os 
nossos adolescentes, nossas crianças e 
adolescentes. Nós fizemos, aqui, uma série de 
indicações, setenta e oito indicações. Hoje, 
foram lidas quatorze indicações da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente.  

As indicações são para que os municípios 
façam a criação da campanha Adote um 
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Adolescente Aprendiz, a fim de estimular 
empresas de médio e grande porte a inserirem 
adolescentes a partir dos quatorze anos no 
mercado de trabalho, na forma da lei que o 
especifica. Até mesmo porque esses jovens, 
quando começam a trabalhar, eles têm um 
incentivo não somente de receber aí uma 
remuneração, mas também eles têm que ter 
uma produção na escola, porque, obviamente, 
se não tiver uma média escolar satisfatória, ou 
se ficar reprovado, por exemplo, eles acabam 
perdendo o estágio. E o estágio tem até valor 
considerável.  

Nós colocamos alguns jovens, aqui, em 
Vitória, no estágio, esta semana, recebendo 
mais de seiscentos reais para trabalhar apenas 
quatro horas, enquanto muito chefe de família 
recebe um salário mínimo de mil e duzentos 
para pagar aluguel, dar roupa, alimento para 
todos os filhos.  

Muito obrigado aí pela sua participação!  
Eu quero agora convidar Mário Sérgio 

Cardozo, Conselho Tutelar de Ecoporanga. Eu 
pergunto se o Mário Sérgio deseja fazer uso da 
palavra. (Pausa)  

Prazer muito grande, Mário, tê-lo aqui 
conosco. Aqui, vocês têm voz. Aqui, é a Casa do 
povo.  

 

O SR. MÁRIO SÉRGIO CARDOZO - Boa 
tarde a todos!  

Cumprimentar todos, meus conselheiros 
aqui, com a cara e a coragem de estarmos aqui, 
representando os municípios.  

E como o senhor disse, deputado Danilo 
Bahiense, o senhor está ciente das nossas 
dificuldades, entre salários, veículos, essas 
coisas. Agora, nós queremos saber a quem 
recorrer, porque entra ano e sai ano e 
continuam as mesmas coisas. E, como nós 
recebemos ofício do Judiciário, da Promotoria, 
nos dando prazo de cinco, quinze dias, e até 
mesmo vinte e quatro horas para a gente 
resolver uma situação, a quem nós vamos 
recorrer? Porque a vontade é de pegar um 
telefone e sair filmando tudo dentro do CT, sair 
filmando as coisas que nós vamos enfrentando, 
mas não podemos, porque corremos riscos 
seriamente de responder a um processo e até 
mesmo de ser exonerado.  

Mas nós esperamos que, através desta 
reunião, possamos, assim como foi dado um 
ponto de partida, concluir a quem nós podemos 
recorrer, e acreditar que um de vocês abrace a 
causa dos conselheiros tutelares e não esperem 
as eleições do ano que vem. Que este ano a 
gente possa ter uma vitória, pelo menos, dos 
conselheiros tutelares. 

 A quem nós devemos recorrer? Quem 
vai nos abraçar, verdadeiramente? Já que o 
senhor disse que todos vocês estão cientes dos 
descasos que os conselheiros tutelares estão 
passando.  

Assim, eu agradeço a minha fala. E 
espero que vocês abracem o Conselho Tutelar e 
abracem a causa dos conselheiros tutelares.  

 

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

Mário, no final da minha fala, no começo 
desta sessão, finalizamos que estamos 
realizando um relatório, já quase concluído, que 
será entregue, em mãos, à procuradora- geral 
de Justiça do Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo. Ela, inclusive, foi homenageada, 
hoje, aqui nesta Casa. 

Ao defensor público-geral; ao 
coordenador das Varas da Infância e Juventude 
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 
Santo, desembargador; ao presidente do 
Tribunal de Contas do Estado; e ao Ministério 
Público de Contas do Estado. Assim como 
estamos buscando agendar, com as 
mencionadas autoridades, uma reunião para a 
entrega de um ofício onde estaremos 
retratando a situação dos conselhos tutelares e 
a falta de condições de trabalho dos 
conselheiros, estando requerendo diversas 
medidas, dentre elas ações judiciais, termo de 
ajuste de gestão e termo de ajuste de conduta, 
porque já fizemos essas indicações a todas essas 
autoridades. Todos os setenta e oito prefeitos já 
receberam e todos os vereadores dos setenta e 
oito municípios já receberam as nossas 
solicitações e as nossas indicações. 

Realmente existe um descaso geral. Mas 
aqui é a Casa do Povo e aqui vocês têm voz! E 
não desistiremos, continuaremos cobrando 
dessas autoridades até que possamos mudar, 
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realmente, a realidade dos conselhos tutelares do 
estado do Espírito Santo.  

Quero saudar, neste momento, Joseli 
Cristina Moreira Oliveira, Conselho Tutelar de 
Santa Maria de Jetibá. E quero saber se ela quer 

fazer uso da palavra. 
Temos aqui também a Normélia Paula 

Souza, de Santa Maria de Jetibá. (Pausa) 
Não? Então vamos passar pro Cleison 

Inácio de Araújo, representando o Conselho 
Tutelar de Ibiraçu. 

Cleison, vossa excelência deseja fazer uso 
da palavra? Cleison Inácio dos Anjos. (Pausa) 

Não, o Cleison não deseja fazer uso da 
palavra, né Cleison? 

A gente está vendo que, realmente, as 
dificuldades se repetem em todos os conselhos 
tutelares. Certamente você não vai usar a palavra 

porque já falaram das dificuldades também do 
Conselho Tutelar lá de Ibiraçu, né?  

Quero saudar Márcio Luiz Varanda 
Cesário, do Conselho Tutelar de Alegre; Maria 
Vanuza Travezani, do Conselho Tutelar de 
Iconha. Você deseja fazer uso da palavra? 

Se alguém que estiver de forma virtual, 
quiser fazer uso da palavra, é só se pronunciar 
porque estou vendo todos vocês. É só fazer um 
sinalzinho que a gente está acompanhando. 

Então, Maria Vanuza provavelmente não 
deseja fazer uso da palavra. 

Está ali a Maria Vanuza, que já ouviu os 
colegas e achou que foi suficiente, não é isso? 

Camila Lapa, do Conselho Tutelar de 
Iconha, também não deseja falar.  

Olha só, está à disposição o e-mail do 
nosso conselho: cpad@al.es.gov.br. 

Se vocês quiserem fazer, até de forma 
anônima, qualquer solicitação ou denúncia, 
estamos à disposição. 

Quando eu estava na ativa, na Polícia 
Civil, também não tinha voz junto às 
autoridades. Você sabe que se um delegado de 
polícia, um oficial da Polícia Militar ou um praça 
da Polícia Militar fizer uma reivindicação em 
Vitória, publicamente, provavelmente, amanhã, 
estará em Pedro Canário, trabalhando em Pedro 
Canário. É complicado! Mas aqui não temos 
esse problema.  

Ronaldo Machado, gostaria de fazer uso 
da palavra?  

O SR. RONALDO MACHADO - Deputado, 
boa tarde! Boa tarde, colegas conselheiros! Sou 
Ronaldo Machado, sou de Alegre, e estou tendo 
a oportunidade, pela primeira vez, de estar no 
Conselho Tutelar, embora já tenha uma 
caminhada de anos no Conselho de Saúde, de 
Educação e outros.  

Só pra registrar que a gente teve um 
momento, ano passado, onde a gente teve a 
oportunidade de ter a Carol, conselheira de 
Vitória; Rafaela, do conselho de Vila Velha; Silvio 
Nascimento, conselheiro de Vitória. E a gente 
iniciou esse debate sobre a valorização do 
Conselho Tutelar, a questão da estrutura, a 
importância do diálogo entre os Poderes, para 
saciar a dor do conselheiro tutelar porque, às 
vezes, quer ofertar um trabalho de excelência e 
a gente implica na estrutura e em outras 
demanda. Mas, apenas ouvi esse 
encaminhamento que a reunião estava pra 
encaminhar e ia pedir se haveria a possibilidade, 
embora os prefeitos (Inaudível) poderia ter uma 
reunião articulada com a Amunes, Associação 
dos Prefeitos do Estado, para a comissão 
aproveitar um espaço lá, indicar alguém, e levar 
as demandas, enquanto coletivo, para ver se a 
mesma dor que é do Norte também é do Sul, e 
aí tentar chegar a um denominador comum. A 
gente sabe da dificuldade do Estado e também 
do município, a questão de responsabilidade, 
mas a gente não pode deixar em omissão essa 
questão de lutar e brigar pelos nossos direitos.  

A gente vem, nos últimos dois anos, por 
exemplo, no nosso município, dialogando com 
outro, e a gente vê que a dificuldade é geral: a 
questão do sobreaviso, que, às vezes, é baixo ou 
não remunerado; a questão do plantão; a 
dificuldade com motorista, telefone... Se a gente 
pegar qualquer ponto no Norte, a gente vai ver 
que das dez indicações, nove, de todos os 
municípios, são iguais.  

Apenas parabenizar a comissão, o nobre 
deputado, e agradecer pela oportunidade. 
Estamos à disposição, em Alegre, para somar 
nessa luta. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Ronaldo, muito 
obrigado pela sua participação. 
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Gostaria de perguntar a você, Ronaldo, 
se o plantão da Polícia Judiciária de Alegre está 
funcionando a contento. Estou fora da Polícia 
desde 2019 e não sei se o plantão está 
funcionando. Nós que instalamos o plantão 
regional de Alegre, mas queria saber se está 
funcionando. 

 

O SR. RONALDO MACHADO – Sim. Aqui 
temos, graças a Deus, um bom diálogo com a 
Polícia Civil, aqui é regional, atende mais de um 
município, (Inaudível) o doutor Dedier, um 
grande amigo delegado, e o doutor Carlos 
(Inaudível). E também temos uma boa parceria 
com a Polícia Militar, na pessoa do coronel 
Ricardo, somos parceiros, amigos de caminhada 
em prol da (Inaudível) bem avançado. 

 

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

Inclusive, enquanto superintendente de 
Polícia do Interior, fiquei de 2011 a 2014 e tive o 
privilégio de acabar com os trinta e dois 
presídios anexos ainda às nossas delegacias.  

Estivemos num evento em Alegre, onde 
eu havia, inclusive, disponibilizado até um carro 
de TC, Transporte de Cadáver, para a cidade. 
Depois, acabamos retirando por falta de 
motorista.  

Tenho reivindicado, novamente, à 
Polícia, que dê também esse recurso, porque a 
gente sabe que quando acontece um acidente, 
às vezes, ou uma morte violenta, fica tudo 
parado durante muito tempo. Se for na estrada, 
fica parado durante muito tempo porque a 
perícia tem que ir de Venda Nova do Imigrante e 
o carro rabecão tem que sair de Cachoeiro de 
Itapemirim para chegar em Alegre, e é uma 
distância muito longe, muito grande. Então, a 
gente tem reivindicado junto à Polícia Civil e 
junto à Secretaria de Segurança para que 
reponha esse veículo porque, realmente, a 
população merece uma melhor atenção. 

Leve o nosso abraço para os nossos 
colegas e aos seus colegas também no Conselho 
Tutelar. 

Muito obrigado. 
Quero passar a palavra ao representante 

do Conselho Tutelar de Rio Bananal. Sei que ele 

está de forma on-line, não se identificou. 
Pergunto se deseja fazer uso da palavra. É o 
representante do Conselho Tutelar de Rio 
Bananal, bem próximo ali de Linhares. (Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Não se pronunciou.  

Quero saudar Heloísa Lemos, também, 
que está de forma on-line, do Conselho Tutelar 
de Vila Velha, Região 1. Heloísa, está nos 
ouvindo? 

 

A SR.ª HELOÍSA LEMOS - Sim, estou 
ouvindo. Boa tarde. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Boa tarde, Heloísa. 
Não estamos lhe vendo aqui. Só não temos a 
sua imagem. 

Gostaria de fazer uso da palavra? 
 
A SR.ª HELOÍSA LEMOS - Não, fico 

agradecida. A fala dos colegas já foi suficiente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Ok, Heloísa. Muito 
obrigado.  

No nosso chat está o e-mail da comissão 
e também o telefone da comissão. Esta 
audiência está sendo transmitida ao vivo pela 
TV Assembleia.  

Quero deixar aqui também o nosso 
telefone, para quem quiser falar com o 
presidente, deputado delegado Danilo Bahiense: 
(27) 99969-0988. Eu deixo também o Disque-
Denúncia do Estado do Espírito Santo, do 
Governo do Estado, que é o 181. 

Quem também tiver conhecimento de 
qualquer violência contra criança ou 
adolescente, também contra as mulheres, 
também contra os idosos, temos aí o Disque 100 
à disposição. 

Muito obrigado, Heloísa, por sua 
participação. 

 
A SR.ª HELOÍSA LEMOS - Eu que 

agradeço.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Quero convidar 
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Andreia Aparecida Moreira Gomes, do Conselho 
Tutelar de Serra. 

Andreia, V. Ex.ª gostaria de fazer o uso 
da palavra? Andreia? Andreia está de forma on-
line, do Conselho Tutelar de Serra. (Pausa) 

Maria Aparecida dos Santos, Conselho 
Tutelar de Conceição da Barra, Braço do Rio. 
Quer fazer o uso da palavra! Você já levantou a 
mãozinha antes, e a gente quer te ouvir. Muito 
obrigado por sua presença. É um prazer muito 
grande tê-la conosco.   

 

A SR.ª MARIA APARECIDA DOS SANTOS 
– O prazer foi todo nosso, na realidade, que eu 
venho em nome do nosso conselho de Braço do 
Rio, município de Conceição da Barra, e vim aqui 
para reivindicar alguns dos nossos direitos. Boa 
tarde para os colegas da profissão! Para 
reivindicar alguns dos nossos direitos, não só 
nossos, como os da criança e do adolescente.  

O nosso município de Conceição da Barra 
é uma cidade do interior, como todos 
conhecemos, e nós estamos vivendo em um 
momento muito crítico a respeito da criança e 
do adolescente. Por quê? Lá nós trabalhamos 
com duas equipes, porque Braço do Rio tem um 
conselho e Conceição da Barra tem outro 
conselho, são dois conselhos, na realidade. 
Então, é só uma reivindicação e uma pergunta 
que eu quero fazer ao nobre deputado, que nós, 
do município de Conceição da Barra, nós não 
temos nenhum projeto para oferecer para as 
crianças e os adolescentes. Aí, eu venho 
perguntar para os senhores como que nós, do 
Conselho Tutelar, que trabalhamos 
praticamente vinte e quatro horas, porque tem 
os plantões, cada um uma vez na semana temos 
uma plantonista. Como que nós trabalhamos 
em prol das crianças e dos adolescentes se nós 
não temos nenhum projeto para oferecer para 
as nossas crianças no município de Conceição da 
Barra?  

Essa é a minha primeira reivindicação e 
uma pergunta para os senhores. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – As suas 
reivindicações você já pode ir colocando que 
nós estamos anotando. Nós fizemos já uma 
série de indicações para todos os prefeitos dos 

setenta e oito municípios, para todos os 
presidentes das câmaras e para todos os 
vereadores. Nós vamos fazer, posteriormente, 
eu vou solicitar até ao doutor André que 
coloque no nosso site lá, uma série de 
questionamentos. Eu tenho aqui, também, 
algumas perguntas que eu queria fazer aos 
conselheiros tutelares e nós vamos colocar isso 
aqui no nosso site em forma de pergunta para 
vocês, e ao final a gente vai, inclusive, passar 
para vocês a cópia do relatório de tudo que fora 
apurado e reivindicado. 

 
A SR.ª MARIA APARECIDA DOS SANTOS 

– Mas quando eu falo nenhum, é zero, tá? Nem 
um e nem dois, é zero. Tiramos a criança que 
está vulnerável ao risco e levamos aonde?  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Não tem a quem 
entregar.  

 
A SR.ª MARIA APARECIDA DOS SANTOS 

– Não temos nenhum projeto a oferecer.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Isso é lamentável.  
 
A SR.ª MARIA APARECIDA DOS SANTOS 

– Essa é uma indignação muito grande, tanto 
nós conselheiros lá do município de Conceição 
da Barra quanto de Braço do Rio, a gente está aí 
encarando.  

A segunda reivindicação para nós, 
conselheiros de Conceição da Barra e Braço do 
Rio, é a respeito do fundo, FIA, não sei se todos 
conhecem, do nosso município. Que nós temos 
um fundo preso e não temos o que fazer. Às 
vezes nós dependemos desse fundo 
remunerativo, para nós conselheiros do 
município, tem esse dinheiro em caixa e não 
utilizamos. Se tem o FIA, que é um recurso para 
a criança e o adolescente, por que não utilizá-
lo? É outra reivindicação. 

E a respeito de uma lei que está em 
projeto, não lembro muito bem qual é a lei, se 
alguém lembrar, por favor, depois fala, a 
respeito do nosso PIS/Pasep, que os 
conselheiros de todos os municípios, em geral, 
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creio eu que nenhum recebe. Ou alguém 
recebe? E tem uma lei já aí, eu não me lembro 
agora porque, infelizmente, eu esqueci agora, 
tem um projeto de lei e a gente pergunta: por 
que não aprová-lo, já que nós dependemos de 
vocês para tudo? 

E a questão no nosso município, 
referente ao nosso município de Conceição da 
Barra e Braço do Rio, temos esse kit que é 
oferecido pelo Governo do Estado, só que para 
pedir, na realidade, por que tanta burocracia? 
Nós, do município de Conceição da Barra e 
Braço do Rio, pedimos esse kit, só que até hoje 
não obtivemos nenhuma resposta. Tivemos 
umas respostas segundo a nossa secretaria: Ah! 
Vocês não fizeram parte de um projeto mulher. 
Fica essa indignação também, que nós estamos 
dependendo... São cinco conselheiras para dois 
computadores, uma máquina de xerox, que nem 
funciona. A gente tem que descolar do nosso 
lugar, andar mais de – não vou falar um 
quilômetro –, mais ou menos uns trezentos 
metros, deixa o adolescente com a mãe ali 
esperando, para ir lá pegar a xerox para assinar, 
sendo que nós dependemos, também, dessa 
máquina. Salário baixíssimo. 
  Então, na realidade, são várias 
indignações. Eu não vou falar mais, porque a 
minha indignação, no município de Conceição 
da Barra e Braço do Rio, são os mesmos dos 
vossos conselheiros em geral.  
 Agradeço muito a oportunidade. 
Obrigada!  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Ok, Maria Aparecida. 
Muito obrigado pela sua participação.  
 Eu gostaria, inclusive, essas solicitações 
que vocês fizeram lá para o Governo do Estado, 
que você encaminhasse para a Comissão de 
Proteção à Criança e Adolescente.  No chat aqui 
nós colocamos o nosso e-mail, mas eu vou 
passar novamente: cpad@al.es.gov.br, e as 
demais reivindicações também poderão ser 
feitas através desse e-mail, junto à nossa 
comissão.  
 Pelo que eu estou vendo, não tem mais 
nenhuma pessoa inscrita para fazer uso da 
palavra, mas vou solicitar aqui, depois, ao 

doutor André que coloque, no nosso site, alguns 
questionamentos, porque são algumas 
perguntas, Doutor Hércules, que eu iria fazer 
aqui aos conselheiros tutelares.  
 Primeira: como está a estrutura física do 
Conselho Tutelar? Já sabemos que está 
precaríssimo, porque as pessoas já disseram e 
muitas delas já me mandaram, inclusive, fotos 
do local e que estão sendo objetos, também, de 
indicações.  
 Como está a estrutura de pessoal do 
Conselho Tutelar? Também sabemos que está 
precária. Em muitos deles, o quadro está 
completamente defasado.  
 Quais seriam as necessidades efetivas 
para que o Conselho Tutelar em seu município 
funcionasse satisfatoriamente, de acordo com a 
legislação? Esse é outro questionamento.  
 Também temos: o senhor ou a senhora 
se sente valorizada, enquanto servidor público, 
seja com relação ao ambiente em que trabalha 
ou em relação ao salário? Nós já sabemos quase 
que a resposta, mas gostaria de receber a 
resposta dos setenta e oito municípios. 
  O que te motivou e te motiva a ser um 
conselheiro tutelar? Nós já vimos aqui que 
muitas pessoas também são motivadas porque 
são vocacionadas e querem ajudar ao próximo e 
fazer diferença.  
 O que te desmotiva a ser um conselheiro 
tutelar? Porque algumas coisas motivam e 
outras desmotivam. 
  Qual é a sua expectativa em relação ao 
exercício de sua função? Que frustração você 
sente em constatar que crianças e adolescentes 
não são efetivamente prioridades ao olhar do 
gestor municipal? Infelizmente, a gente vê que 
não é uma prioridade. 
 Há, no Conselho Tutelar em que você 
presta serviço, um ambiente de acolhimento, 
acessibilidade, inclusão? Sabemos que, na 
grande maioria, Doutor Hércules, 
lamentavelmente também não existe isso.  
 Quais os requisitos necessários para se 
tornar um conselheiro tutelar? Este é um outro 
questionamento.  
 Você recebeu formação específica para 
exercer a função de conselheiro tutelar ou tem 
recebido qualificação continuada? Também sei 
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que a grande maioria não, mas gostaria de ter, 
oficialmente, essas respostas.  
 Os gestores municipais mantêm 
interlocução com os conselheiros tutelares? 
Acredito que não. Inclusive, em algumas 
reivindicações que foram feitas, o despacho do 
Executivo ou, muitas vezes, até do Legislativo foi 
assim: Arquive-se. Essas foram algumas 
respostas que nós obtivemos.  
 Tem havido investimento necessário por 
parte dos gestores municipais dos Conselhos 
Tutelares? Sabemos, também, que nem telefone 
funciona, nem o celular funciona, a conta não 
pagaram, não recebe ligação.  
 O Conselho Municipal de Proteção à 
Criança e ao Adolescente tem atuação efetiva?  
 No seu olhar, há interferência política na 
eleição dos conselheiros tutelares? Outra 
pergunta. 
 E, por final, a Câmara Municipal tem 
exercido o papel fiscalizador das ações do gestor 
municipal? A gente sabe que, muitas das vezes, 
eles não têm esse papel.  
 Recentemente, nós tivemos, há dez, 
doze dias, uma reunião com o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nós 
fomos atendidos pela doutora Angela Gandra, 
que é a secretária nacional da Família. E eu vou 
ler aqui dois trechos, apenas, do ofício, que é 
muito grande.  
 

Os dados informados acerca da 
violência contra crianças e 
adolescentes no Estado do 
Espírito Santo são alarmantes, 
cujas ações deveriam envolver 
todos os entes e entidades do 
Estado do Espírito Santo, bem 
como seus respectivos municípios, 
com ampla atuação repressiva e 
profilática.  

 
Isso aqui, ela respondeu depois das 

estatísticas do Estado, Doutor Hércules. Nós 
passamos para ela que eles não tinham 
conhecimento. E a situação realmente é 
lamentável. E muitas das ações que nós vamos 
fazer agora, inclusive junto ao Ministério Público 
e junto às demais autoridades do Tribunal de 

Justiça, foram até sugestões lá do Ministério da 
Mulher. Nós encaminhamos já um relatório 
também para a ministra e estamos aguardando 
um pronunciamento.  

Mais no final, no item 15, ela parabeniza 
a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente 
e de Política Sobre Drogas pelos esforços 
empreendidos em prol do bem-estar das 
crianças e dos adolescentes e do resgate da 
dignidade humana e diz:  

 
(...) e esperamos, 
efetivamente, que possam 
unir-se à pátria voluntária, 
e, juntos, envolver a 
sociedade para a 
construção de um Brasil 
cada vez mais justo e 
solidário. 

 
 Essa foi a resposta que nós recebemos aí 

no ofício lá do Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos. Posteriormente a isso, 
nós encaminhamos um relatório muito bem 
elaborado lá para a ministra e estamos 
aguardando. 

Antes do encerramento, Doutor 
Hércules, eu queria passar a V. Ex.ª a palavra, 
para que o senhor fizesse as suas considerações 
finais e, desde já, agradecemos a sua 
participação nessa frente parlamentar.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Deputado Danilo, eu realmente fiquei surpreso 
pelas reclamações feitas aqui e também mais 
surpreso ainda por a Assembleia nunca ter 
reunido uma comissão e ter feito uma frente 
parlamentar igual V. Ex.ª está fazendo.  

Todas as perguntas que foram feitas aí, o 
que você tem lá no seu conselho e o que você 
não tem, não tem nada, a verdade é essa. Eu já 
vou responder por vocês: não tem nada. Só tem 
uma coisa: amor ao próximo que vocês têm, só 
isso, mais nada.  

Vocês estão ocupando um espaço, 
fazendo um trabalho que quem deveria fazer é 
o poder público. Se ele não tem competência, se 
não tem condições de alcançar, que dê 
condições de trabalho a vocês. A última coisa 
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que vocês falaram aqui foi o salário. Vocês 
pediram condições de trabalho; a última foi 
salário. Por isso que eu fiz questão de perguntar 
a você qual é o salário de Brasília. Três vezes o 
salário do Espírito Santo. Mas será que Brasília 
tem mais problema do que nós temos aqui no 
Espírito Santo? Lógico que não! Os problemas 
são parecidos, são iguais, só mudam de 
endereço. Só mudam o endereço.  

Então, eu fico realmente espantado com 
o que estou ouvindo até agora. E dizer da 
satisfação de estar aqui podendo ajudar naquilo 
que for possível. Naturalmente, posso ajudar 
pouco, mas o que eu puder, vou continuar 
falando aí.  

E, mais uma vez, eu quero dizer da 
minha satisfação da sua preocupação com a 
criança, com a menina, porque vocês sabem, eu 
sou obstetra, sou parteiro e estou preocupado 
com uma criança de dez, doze anos, já grávida. 
Isso realmente são políticas públicas para as 
quais nós temos obrigação de olhar.  

Você mencionou também, eu repito, 
com relação à violência obstétrica, que é um 
projeto de lei que apresentei o ano passado, 
que foi negado, e reapresentei este ano com a 
assinatura do deputado Danilo novamente, para 
a gente lutar por isso também, para diminuir a 
violência obstétrica.  

Eu vi violência obstétrica desde quando 
eu estava no quarto ano de Medicina. Eu já 
tenho mais de quarenta anos de formado e 
continua a violência obstétrica. Se não for a 
física, é a moral, violência verbal, que eu vi 
muito. 

Muito bem, então, mais uma vez 
parabenizar o deputado Danilo e vocês todos 
por esse desprendimento, por esse amor ao 
próximo, porque vocês estão trabalhando por 
amor à camisa. É isso aí!  

Obrigado, deputado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Doutor Hércules, 
nossa conselheira quer fazer uma pergunta.  

 
A SR.ª JOSELE CRISTINA – O colega pediu 

para, quando fosse falar, se identificar. Eu sou 

Josele Cristina, conselheira de Santa Maria de 
Jetibá.  

Está rolando um burburinho no nosso 
município de que as próximas eleições para o 
Conselho Tutelar vão exigir formação superior. 
Isso não é um assunto que nos preocupa, 
porque a maioria do nosso colegiado tem 
formação superior, mas eu queria fazer duas 
perguntas para o doutor Danilo Bahiense e para 
o Doutor Hércules. O que o senhor acha que 
pesa mais, experiência ou diploma? Outra coisa, 
outra pergunta: quando o senhor fecha os olhos 
e imagina um conselheiro tutelar, qual é a 
postura da pessoa que o senhor imagina? Quem 
é a pessoa que o senhor imagina como 
conselheiro tutelar? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Para mim, a 
experiência fala muito mais alto, e se vão exigir 
o nível superior, que dê um salário digno de um 
nível superior. Não quer dizer que quem não 
tenha o nível superior, não tenha que ter um 
salário digno. Mas, ora, vamos exigir o nível 
superior e pagar um salário desses, um salário 
miserável?! Porque o salário mínimo é um 
salário miserável para a importância do trabalho 
que vocês realizam. 
 Eu precisei, e precisei muito, de 
conselheiros tutelares, porque atuei na Polícia 
durante muitos anos. Eu fiz muitas operações, 
fiz mais de vinte mil prisões. Imagine a 
quantidade de crianças que nós apanhamos, 
depois de uma mãe assassinada, que só tinha 
aquela mãe. Crianças abandonadas; uma casa 
que incendiou e sobrou pouco mais do que uma 
criança a ser socorrida. E eu precisei muito. E 
quantas vezes apelei para os Conselhos 
Tutelares durante a madruga, às vezes, indo até 
à casa do conselheiro, porque, se eu fosse 
depender, às vezes, de um Tribunal de Justiça, 
de um juiz da Infância e da Juventude, como é 
que vou achar de madrugada? Eu não consigo. 
 Então, a delegacia, vocês sabem que está 
aberta vinte e quatro horas, principalmente 
onde tem os plantões – as outras, não –, vinte e 
quatro horas, e os Conselhos Tutelares que nos 
atendem vinte e quatro horas, nem que seja 
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buscando o conselheiro na casa, mas ele está 
sempre à disposição para atender. 
 Eu vou passar a palavra agora para o 
meu amigo aqui, Doutor Hércules da Silveira. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Eu passei por onze anos de faculdade, seis de 
Medicina e cinco de Direito; duas 
especialidades médicas e dois cursos de pós-
graduação; nenhum desses cursos, nenhuma 
dessas faculdades me ensinou o que vocês 
têm: amor ao próximo. Nenhuma! E outra 
coisa, nenhuma ensinou que é o diploma que 
vai mostrar que você é um bom profissional, 
no caso aqui, que não é uma profissão, isso é 
uma missão. Então, na verdade, a experiência 
vale muito mais do que qualquer papel. 
 É isso aí, minha resposta é essa. 
 
 A SR.ª JOSELE CRISTINA – Muito 
obrigada pela resposta. É realmente o que eu 
esperava ouvir de vocês.  

Quando a gente imagina um 
conselheiro tutelar, a gente imagina essas 
pessoas que estão aqui, pessoas de 
personalidade forte e formadores de opinião, 
que têm coragem de colocar a cara a tapa e 
vestir a camisa, que é o que a gente tem feito 
no nosso mandato. 
 Obrigada! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado a 
todos vocês que estão aqui de forma 
presencial, a vocês que estão aí até agora, de 
forma virtual, a todos que nos assistem pela TV 
Assembleia, aos servidores desta Casa. 

Quero deixar aqui, Doutor Hércules, 
também, um abraço para a Rúbia da nossa 
comissão. E é a aniversariante amanhã, mas não 
tem sessão, vamos parabenizá-la hoje. 
 Muito obrigado a todos, e, nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a presente 
reunião. Agradeço a presença de todos e 
tenham uma ótima tarde. Que Deus continue 
abençoando todos, levando em paz aos vossos 
lares. 

(Está encerrada a reunião às 
quinze horas e quarenta e dois minutos) 

 
 

 
SEXTA SESSÃO SOLENE, DA QUARTA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 
NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE 
MARÇO DE 2022. 

 

ÀS DEZENOVE HORAS E CINCO 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE 
XAMBINHO OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Senhoras e senhores, senhor 
deputado proponente, Alexandre Xambinho, 
senhores e senhoras deputadas desta augusta 
Casa de Leis, ilustres autoridades e 
telespectadores da TV Assembleia, boa noite! 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo recebe a todos para 
a sessão solene em homenagem aos vinte e 
cinco anos da Igreja Evangélica Batista de 
Vitória. 

É convidado ao local de destaque o 
senhor deputado proponente, Alexandre 
Xambinho, para os procedimentos regimentais 
de abertura desta sessão solene; é convidado o 
vereador-presidente da Câmara Municipal de 
Vitória e membro fundador da Igreja Evangélica 
Batista de Vitória, Davi Esmael; é convidado a 
compor a Mesa, o senhor Esmael de Almeida; é 
convidado o vice-presidente da Igreja Evangélica 
Batista de Vitória, Elton Pinheiro; é convidado a 
compor a Mesa, o pastor da Igreja Evangélica 
Batista de Vitória, IEBV, Deivisson Brito 
Nogueira; é convidado a compor a Mesa, o 
tesoureiro e membro da diretoria da IEBV, 
senhor Celso Gomes; é convidado a compor a 
Mesa, o presidente da Convenção Batista do 
Espírito Santo, senhor Lemim Vieira Lemos; é 
convidado a compor a Mesa, o 3.º vice-
presidente da Igreja Evangélica Batista de 
Vitória, senhor Adriel Ramires Miranda. 

 

(Tomam assento à Mesa as 
referidas autoridades e os 
referidos convidados) 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330039003700320033003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 31 de março de 2022 Diário do Poder Legislativo - 81 

Informo que esta sessão está sendo 
transmitida ao vivo pela TV Assembleia nos 
canais abertos, digitais e YouTube. As fotos do 
evento estarão disponíveis a partir de segunda-
feira, dia 28, no site da Assembleia Legislativa 
que, com satisfação, recebe a todos para a 
sessão solene em homenagem aos vinte e cinco 
anos da Igreja Evangélica Batista de Vitória. 

Em 25 de dezembro de 1996, foi dado 
início aos trabalhos com a realização do culto de 
Natal em um dos salões de reunião do hotel 
Porto do Sol, Canto do Sol, no bairro Jardim 
Camburi, em Vitória, Espírito Santo. Neste 
primeiro culto, trinta e duas pessoas decidiram 
criar uma nova igreja e foi assim que começou a 
jornada da IEBV. 

Uma característica marcante da Igreja 
Evangélica Batista de Vitória é o amor que se faz 
sentir no relacionamento entre seus membros. 
Há um ambiente de paz, consideração e 
amizade que contagia a todos. Somos, de fato, 
uma igreja abençoada e abençoadora. Uma 
igreja que se apresenta como modelo 
alternativo de ministério. Uma igreja 
contextualizada e sensível às mudanças e 
avanços da nossa época. Uma igreja moderna, 
atuante e descomprometida com tradições e 
preceitos meramente humanos. 
  A IEBV é totalmente comprometida com a 
sã doutrina e os eternos, imutáveis e infalíveis 
ensinamentos da Bíblia Sagrada – com uma única 
regra de fé e prática: ser uma igreja viva, servindo 
ao Deus vivo. Ao nosso Deus, rei dos reis, senhor 
dos senhores, damos todo louvor, toda honra e 
toda glória. 
 Neste instante, o senhor deputado 
proponente, Alexandre Xambinho, procederá à 
abertura desta sessão solene, conforme é 
regimental. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Boa noite a todos! 
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 
sessão. Procederei à leitura de um versículo 
bíblico e convido todos para ficar de pé.  
 

(O senhor deputado Alexandre 
Xambinho lê 1Coríntios, 15:58) 

 

 Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, mas a declaro aprovada, 

conforme disponibilizada no site da Assembleia 
Legislativa.  

Informo a todos os presentes que esta 
sessão é solene, em homenagem aos 25 anos da 
Igreja Evangélica Batista de Vitória, conforme 
requerimento de minha autoria, aprovado em 
plenário por unanimidade dos deputados 
estaduais que compõem esta Casa de Leis. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Todos são convidados, em 
atitude de respeito, para as execuções do Hino 
Nacional e do Hino do Estado do Espírito Santo. 

 

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

 

Neste instante teremos uma 
apresentação musical do Ministério de Louvor 
da IEBV.  

 
A  SR.ª SABRINA FERNANDES DA SILVA 

BEIRIZ – O Senhor é bom o tempo todo. Amém?  
Vamos nos colocar em pé e vamos 

adorar ao Senhor nesta noite.  
 

(O grupo de apresenta) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Podemos nos assentar. 
 Fará uso da palavra, neste instante, o 
senhor deputado proponente desta sessão 
solene, deputado Alexandre Xambinho.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Boa noite, igreja! Boa noite! 

Quero, primeiramente, agradecer a Deus 
por este momento, momento de comemoração, 
momento de alegria, mas um momento para a 
gente também relembrar a história da igreja na 
cidade de Vitória.  
 Quero cumprimentar, primeiramente, 
aqueles que lançaram até a pedra fundamental 
da igreja. Ouvi aqui atentamente que foi a união 
de cinco famílias que vinte e cinco anos atrás 
pensaram e receberam essa missão de Deus, 
que hoje é uma grande realidade para a cidade 
de Vitória e para o estado do Espírito Santo.  
 Eu vou começar cumprimentando as 
mulheres, porque eu estou vendo aqui que o 
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maior número é de mulheres e a Mesa aqui só 
tem homens. Então, tem alguma coisa errada 
nesta Mesa aqui.  

Mas quero cumprimentar a Izabel. 
Parabéns, Izabel, por você, pela sua família. Eu 
tenho a alegria de ser amigo tanto do seu filho 
quanto do seu marido.  

Cumprimentar a Ludmila. Parabéns, 
Ludmila. 

Cumprimentar a Kátia também, assim eu 
quero cumprimentar toda a igreja, todas vocês 
mulheres aqui nesta noite. 
 Cumprimentar meu amigo presidente da 
Câmara de Vitória, hoje vereador Davi Esmael, 
que faz um belo trabalho.  

Cumprimentar o terceiro vice-presidente 
da igreja, senhor Adriel Ramires.  

Cumprimentar o meu amigo ex-
deputado nesta Casa, vice-presidente da igreja, 
porque eu tenho uma história particular com 
ele. O meu gabinete hoje é onde era o gabinete 
dele e, Davi, eu tenho uma Bíblia que ele me 
deu antes de eu tomar posse na Assembleia. É a 
Bíblia que todos os dias, quando eu chego ao 
gabinete, eu tenho a alegria de lê-la, foi um 
presente de Ismael, eu vou carregar aquela 
Bíblia pela minha vida toda, porque, saindo da 
Assembleia, eu tenho certeza, porque tem uma 
dedicatória sua. Cumprimentar Ismael hoje, 
como vice-presidente da igreja.  

Cumprimentar o Elton Pinheiro também. 
Cumprimentar o pastor Deivisson Brito, 

que representa hoje muito bem o seu pai aqui, 
que não pôde estar presente, mas mandou uma 
mensagem para a gente que em breve a gente vai 
apresentar a todos.  
 O Celso Gomes também. Quero te 
cumprimentar, Celso.  

Cumprimentar meu amigo serrano 
também, lá de Laranjeira, pastor Lemos, que é o 
presidente da Convenção Batista hoje no estado, 
que é lá da nossa cidade da Serra, não é, pastor? 
Você é do estado, mas hoje a gente está lá na 
Serra.  

Quero aqui cumprimentar todos os 
funcionários da Assembleia que estão aqui 
ajudando a gente a realizar esta sessão.  

Cumprimentar o público que nos assiste 
através da TV Assembleia, através das redes 
sociais.  

 Hoje é um dia de comemoração, um dia 
de alegria, como eu falei, mas é importante a 
gente falar desse trabalho que a Igreja Batista 
de Vitória realiza, esse trabalho de 
evangelização, mas principalmente os trabalhos 
sociais que a Igreja Batista de Vitória realiza não 
só em Vitória, mas no estado do Espírito Santo.  

Eu sou testemunha viva de um trabalho 
que vocês realizam lá no meu bairro, lá na 
minha comunidade, lá em Barcelona, que é a 
Casa Lar dos Meninos, onde vocês trabalham 
com muito carinho, com muito amor, com muita 
dedicação, aquelas crianças que vivem em 
vulnerabilidade social. A gente sabe a seriedade 
da igreja. 

Mas a igreja tem um papel muito 
importante que é levar a palavra de Deus, o 
Evangelho ao seio das nossas famílias e a Igreja 
Evangélica Batista de Vitória realiza isso com 
muito carinho, com muito amor.  

Eu não posso deixar de falar no pastor 
Brito. Pastor João Brito que abraçou essa causa 
vinte e cinco anos atrás junto com Ismael, com 
as outras famílias e hoje mostra para a cidade 
de Vitória a seriedade de um sonho que 
começou vinte e cinco anos atrás e que hoje é 
uma realidade para a população de Vitória, 
porque a gente vê a igreja envolvida em todas 
as ações na cidade de Vitória, e aí eu posso 
destacar a vacinação, a atuação da igreja, a 
igreja ali estendendo seu braço, ajudando uma 
prefeitura, ajudando a população a poder se 
vacinar e a poder se proteger dessa pandemia 
que levou muitos entes queridos nossos: levou 
parentes, amigos, vizinhos. Mas a igreja fez o 
seu papel, além de levar uma palavra de fé e de 
carinho para aquelas famílias que ficaram 
isolados nesse período de pandemia. 

Mas quero falar um pouco dos trabalhos 
sociais da igreja e parabenizar todos vocês, 
porque não é só projeto Casa Lar dos Meninos. 
Tem o projeto Cesta de Alimentos, o Sopão do 
Amor, o Projeto Casa Lar dos Meninos e das 
Meninas, o Ser Homens, o Ser Mulheres, que 
são trabalhos que vocês desenvolvem para 
tratar os dependentes químicos, tanto com 
droga, com álcool, e são trabalhos 
desenvolvidos com muito carinho e com muito 
amor. 
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E eu tive a alegria de receber no meu 
gabinete o pastor Deivisson, quando ele foi 
falar, com muito amor, desse trabalho da igreja 
e me pedir: Deputado, vamos fazer essa sessão 
em homenagem à nossa igreja. E eu, 
prontamente: Pastor Deivisson, vamos sim 
realizar, conte comigo. Aí depois o Davi me liga 
e eu falei: Davi, vamos fazer. E hoje a gente está 
aqui para poder homenagear vocês. É uma 
homenagem simples da Assembleia Legislativa, 
mas uma homenagem com carinho, com amor, 
reconhecendo o trabalho que a igreja 
desenvolve na cidade de Vitória e no estado do 
Espírito Santo. 

Para finalizar, eu gostaria de citar um 
versículo da Bíblia que acho que demonstra 
muito bem o trabalho desenvolvido por vocês, 
que é: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho 
a toda criatura. Marcos, 16:15. 

Parabéns a Igreja Batista de Vitória por 
esses vinte e cinco anos, e que venham muito 
mais aí pela frente!  

Uma boa noite a todos, e que Deus nos 
abençoe! 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIQUELME 
KRÜGER SALLES) – É convidado a fazer uso da 
palavra nesse instante o vereador presidente da 
Câmara de Vitória e membro fundador da Igreja 
Evangélica Batista de Vitória, Davi Esmael. 

 

O SR. DAVI ESMAEL – Boa noite, gente! 
Boa noite IEBV! Como eu estou feliz! Feliz 
porque eu me sinto bem nesse espaço e para 
mim é muito bom, mas feliz principalmente por 
estar no meio de vocês. As nossas histórias se 
embolam tanto e que bom que se embolam! 

Quando eu vejo tia Maria Alzira ali, 
formado... Na verdade, na faculdade eu comecei 
a estagiar e foi minha primeira chefe. Aprendi 
muito! Ver o Deivisson hoje começando a liderar 
nossa igreja e me recordo de tudo aquilo que já 
passou quando eu chegava lá em Santa Isabel 
com a minha sunga e minha toalha querendo 
entrar na piscina, e o Deivisson falava: Não, não, 
não! Pode fazer outra coisa, que você não vai 
entrar não! 

Quando eu vejo seu Silvinho ali, há 
quanto tempo a gente pode contar com um 
sorriso seu na IEBV! 

Kátia, Viviane... Viviane eu ainda 
encontrava no Monteiro Lobato Cems. E eu 
poderia falar aqui Flávia Andrade, que trabalha 
com tanto amor na nossa igreja em 
absolutamente todos os espaços. Como é bom 
estar no meio de vocês! Até porque vocês são 
testemunhas do Davi em todas suas etapas de 
vida. 

Comecei na Praia do Canto com o pastor 
Brito. Meus pais são ovelhas há quarenta e dois 
anos, salvo engano, há quarenta e três. Dos 
cinquenta anos que o pastor Brito tem de 
ministério, quarenta e três anos estamos ao 
lado dessa família. 

Ainda lá morria de medo da tia Marione, 
então a gente se escondia no prédio. Ela descia 
por uma escada e eu descia pela outra, mas 
sempre muito educado, treinado e doutrinado, 
bem doutrinado pela liderança do pastor Brito e 
tia Marione. 
 E a gente aproveita para honrar a vida do 
pastor Brito, porque lá atrás ele já tinha a visão 
de crescer aqui. A Igreja Batista da Praia do 
Canto, liderada pelo pastor Brito, tem a Bento 
Ferreira, Jardim Camburi, Fundação Batista da 
Praia do Canto e tantas igrejas, oriundas de uma 
visão.  

E vinte e cinco anos atrás, passamos um 
momento muito difícil, Xambinho, em que a 
gente, quando era jovem, aquele que fazia 
bagunça era convidado a sair. E foi esse 
momento que a gente viveu lá na Praia do 
Canto, por um olhar diferente, que hoje não nos 
dói mais, graças a Deus. Mas o pastor Brito 
começa um novo ministério, uma nova etapa na 
vida, e aqui estão os frutos de tudo aquilo que 
ele optou e que hoje a gente pode olhar, um 
olhar de gratidão para trás e falar que Deus nos 
abençoou muito. 

Vocês têm sido parte, inclusive, dos 
meus sonhos, da minha vida como pai, cuidado 
dos meus três filhos, e meu coração tem que se 
alegrar com cada um de vocês. Vocês são 
testemunhas desses meus três momentos mais 
felizes da vida. Na verdade, dois, porque uma 
gravidez é gemelar, então, teve dois momentos. 
Vocês são testemunhas do momento mais difícil 
da minha vida. E vocês têm me sustentado, 
apesar da dificuldade que é viver esse tempo, 
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dos sonhos frustrados que foram, aquilo que 
aprendi com meus pastores, mas continuo 
acreditando e sonhando.  

Eu sou uma pessoa que continua tendo 
sonhos. E estar no espaço da política é um 
desses sonhos, de ver que a gente pode, sim, ser 
voz e fazer a diferença e lutar por aquilo que é 
bom. O Provérbios 31:8 nos ensina a levantar a 
boca em favor do mudo e do necessitado, e 
assim temos buscado exercer o nosso mandato. 
Lá em Thiago a gente aprende o que é a 
verdadeira religião, isso me alegra.  

E termino, assim, dizendo que a igreja 
IEBV é uma igreja que concilia fé e obras, 
sobretudo para quem mais precisa. Porque a 
gente entende qual é a verdadeira religião, a 
gente entende e sabe onde fazer a diferença. E 
uma das coisas que tenho o hábito de falar é 
que fazer a diferença é não ser igual. Tão 
simples, mas às vezes tão necessário se fazer. 
Não ser igual a esse mundo, não ser igual aos 
políticos, não ser igual a isso tudo que tem 
enojado a gente. E eu tenho aprendido com 
vocês a fazer a diferença.  

Tanta gente que tem me ensinado tanto. 
Tanta gente que tem me sustentado em oração. 
Tanta gente que tem me dado puxão de orelha 
quando preciso. Mas obrigado por nunca 
desistirem do Davi! 

Obrigado, pai e mãe por acreditarem 
nesse ministério!  

Obrigado, pastor João Brito e tia 
Marione, Deivisson e Ludmila, por nos 
liderarem! Por nos liderarem e cuidarem de 
cada um de nós.  

Muito obrigado, que Deus abençoe a 
todos! 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – É convidado, neste instante, a 
fazer uso da palavra, por três minutos, o 
terceiro vice-presidente da Igreja Evangélica 
Batista de Vitória, senhor Adriel Ramires de 
Miranda. 

 

O SR. ADRIEL RAMIRES DE MIRANDA – 
Boa noite a todos, boa noite irmãos, amigos! 

Faço parte da história dessa igreja há 
doze anos. Dos vinte e cinco anos de existência 
dessa igreja, há doze estou caminhando junto 

com os irmãos. E me sinto muito honrado, 
muito feliz por pertencer e por permanecer 
nessa história. Sinto-me muito honrado de ser 
orientado, pastoreado pelo pastor Brito, pastor 
Deivisson, e de conviver com todos os irmãos. 

A nossa igreja, como foi citado aqui, tem 
muitas obras sociais. Nós cuidamos do espiritual 
porque entendemos que a pessoa que tem 
Jesus no coração e que está bem 
espiritualmente, ela tem condição de vencer as 
dificuldades da vida, de forma muito melhor do 
que aquele que não tem. Mas não nos 
preocupamos só com o espiritual; também nos 
preocupamos com o material porque 
entendemos que a fé sem obras é morta. E esse 
tem sido o legado que a nossa igreja tem 
deixado. E foi assim durante esses vinte e cinco 
anos. Tem sido assim. E, com certeza, daqui 
para frente, enquanto Deus permitir continuará 
sendo assim, para honra e glória do nosso 
Senhor. Muito obrigado. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – É convidado a fazer uso da 
palavra, por três minutos, o vice-presidente da 
Igreja Evangélica Batista de Vitória, senhor 
Esmael de Almeida. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Graça e 
paz, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Que 
bom estarmos aqui nesta noite, neste momento 
tão especial, para comemorar os vinte e cinco 
anos da nossa amada igreja IEBV. Tivemos a 
oportunidade de estar - e vi aqui algumas 
pessoas - desde o início, desde o nascedouro. 
Louvo a Deus pela IEBV. 

Quero aqui parabenizar o proponente 
desta sessão solene, o deputado Xambinho, viu 
Xambinho, que Deus continue abençoando, 
cada vez mais, sua vida, sua família e o seu 
mandato. 

Quero aqui saudar todos os meus 
colegas e saudar, também, não posso deixar de 
saudar, a minha querida esposa Izabel, louvo a 
Deus pela vida dela e pela vida da minha família. 

Quando a gente chega aqui, logo fica 
assim: poxa, o nosso pastor podia estar aqui, 
né? Mas Deus sabe todas as coisas. Ele vai ter a 
oportunidade, daqui a pouco, de falar para a 
gente também. 
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Pastor Brito é meu pastor há quarenta e 
três anos; meu pastor há quarenta e três anos. 
Embora há sessenta sou membro da Igreja 
Batista, vai fazer agora, mês que vem. Batizei-
me com quatorze anos, pastor, com seu amigo, 
o pastor Raimundo Ladislau Rodrigues. Eu tinha 
quatorze anos. Louvo a Deus porque até aqui o 
Senhor tem nos ajudado.  

Ouvi aqui, atentamente, o Davi falando 
do que a nossa igreja tem feito. São muitas 
coisas, meus irmãos. São muitas coisas. Louvo a 
Deus pela nossa amada igreja. Tenho uma 
gratidão muito grande e não posso deixar de 
falar aqui, mais uma vez, e sei que costumo 
falar, o que o pastor Brito representa na nossa 
família. Sempre digo: o pastor Brito batizou 
Izabel. Ela se converteu e se batizou, e nos 
casamos. O pastor Brito fez o nosso casamento. 
E depois nasceram três filhos: Daniel, Davi e 
Débora; um rei, um profeta e uma juíza, né? E o 
pastor Brito apresentou todos os três no altar. 
Depois, batizou os três filhos, casou os três 
filhos, apresentou os netos... Então, louvo a 
Deus, meus irmãos, por essa linda história. 
Tenho acompanhado o pastor Brito desde a 
Praia do Canto. Depois começamos essa igreja. 

Então, quero aqui - sei que o tempo já 
está acabando, é rápido - dizer para os meus 
irmãos: Grandes coisas o Senhor tem feito por 
nós.  Não é isso? Grandes coisas! Salmo 126. E 
por isso estamos alegres. E vou deixar para os 
irmãos o mesmo versículo que o deputado leu 
no início, o deputado Xambinho. Reafirmar, 
meus irmãos: vamos continuar firmes, meus 
irmão, firmes, constantes, inabaláveis e sempre 
atuantes na obra de Deus, sabendo que o que 
estamos fazendo não é vão no Senhor. 

Que Deus abençoe a vida de cada um de 
vocês. Muito obrigado. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Fará uso da palavra neste 
instante, por três minutos, o vice-presidente da 
Igreja Evangélica Batista de Vitória, senhor Elton 
Pinheiro. 

 
O SR. ELTON PINHEIRO – Apesar da 

idade, é a primeira vez que me vejo diante de 
um microfone numa assembleia Legislativa. E 

neste momento queremos saudar o deputado 
Xambinho e todos os que servem nesta Casa de 
Leis.  

Lembro-me do seguinte, meus irmãos e 
meus amigos, quando estamos fazendo algo que 
é muito bom, e peço a todos que se lembrem do 
seu tempo de criança, o tempo passa muito 
depressa. A gente ainda não terminou de 
aproveitar aquilo de bom que estava fazendo e 
a nossa mãe já chama, ou outra circunstância 
qualquer, e nos indica que o tempo acabou. 

Faço um paralelo para dizer aos irmãos e 
àqueles todos que me ouvem, que esses vinte e 
cinco anos passaram muito depressa. A nossa 
família - eu e a Dione, que está aqui - está com 
pastor Brito há quarenta e seis anos. Ganhamos 
de você, ouviu, Esmael? Se o negócio é fazer 
campeonato de velhice, estamos aí disputando 
o primeiro lugar. 

Mas, Barroso, tem gente que é o meu 
consolo aqui, porque é mais velho do que eu. 

Pois bem, meus irmãos, é momento de 
alegria, mas, sobretudo, de reconhecimento e 
de verificação do seguinte: qual tem sido o 
nosso passado, esse passado que estamos 
construindo há vinte e cinco anos? Essa história 
que estamos construindo há vinte e cinco anos 
se baseia, principalmente, no seguinte, meus 
irmãos: não em apenas ensinar, orientar as 
pessoas a que tenham mais conhecimento e 
mais amplo conhecimento da palavra de Deus, 
não é apenas isso. Mas, principalmente, nós nos 
dedicamos a transmitir noções, criando um 
ambiente de relacionamento com Deus. Porque 
não basta a gente saber sobre Deus, não basta. 
Temos que nos relacionar com Deus. E é esse 
relacionamento que nos move, que nos faz agir 
e atuar segundo a vontade de Deus. Cheio de 
erros, como somos, mas dependentes e 
dedicados a fazer a vontade do Senhor. 

Deus nos abençoe. 
É momento de alegria e os que me 

conhecem mais de perto sabem que não posso 
falar muito porque a emoção já começa a fechar 
aqui o canal. Então, glória a Deus por tudo! E 
que Deus seja louvado na história da nossa 
igreja. E nossa homenagem ao nosso pastor 
Brito, de quem prezamos a amizade e de quem 
somos amigos há tantos anos. Que Deus o 
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abençoe e o alcance com suas bênçãos onde ele 
está. 

Muito obrigado. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – É convidado a fazer uso da 
palavra, neste instante, por três minutos, o 
tesoureiro membro da diretoria da Igreja 
Evangélica Batista de Vitória, o senhor Celso 
Gomes. 

 

O SR. CELSO GOMES – Na pessoa do 
deputado Alexandre, saudamos a todos. 

Quero dizer ao irmão Elton que ele é 
segundo lugar. Eu sou a primeira pessoa, certo? 
Que Deus abençoe a sua vida e que você 
continue conosco, né? 

O dia que o pastor iniciou seu ministério 
em Aquidabã, estávamos lá, sentadinhos, 
assistindo a primeira mensagem dele na igreja. É 
uma honra muito grande poder participar desse 
ministério. 

Éramos meninos e temos até a 
lembrança boa de que nós, a igreja da Aquidabã, 
venceu uma gincana nacional, e fomos receber 
o prêmio lá em Brasília, na convenção. 
Estávamos sentados à mesa aguardando e o 
presidente chegou e perguntou qual dos dois 
era pastor, tão novos que éramos, né? Mas 
Deus nos ajudou muito. 

E é uma honra muito grande poder fazer 
parte deste Ministério. Estamos com o pastor 
desde quando ele iniciou: Igreja Batista do 
Aquidabã, depois da Praia do Canto e depois a 
IEBV. Conseguimos fazer parte de todas. Apesar 
de o nosso trabalho nos levar para outros 
lugares, mas todas as vezes que estávamos em 
Vitória, estávamos juntos. Fomos membros até 
da Praia do Canto, um período bom. A minha 
esposa teve o privilégio de vir, com o pastor, 
para inaugurar aquela igreja. Ela é do Aquidabã, 
e está até hoje, também, ali. É um prazer muito 
grande poder contar essa história a todos.  

Pastor Brito tem um ministério muito 
grande. A tendência do ministério dele é trazer 
para perto as suas ovelhas. E, com isso, nós 
vemos a quantidade de pessoas que estão 
sempre ali, firmes, na tua igreja.  

A igreja começa pequena. Essa igreja, a 
IEBV, começou pequena. Se eu não me engano, 

no início, eram cinquenta pessoas que faziam 
parte da igreja, quando estava ali no hotel. E 
hoje nós já temos mais de duas mil. Isso, Deus 
ajuda muito. E é um prazer muito grande poder 
dizer: Até aqui nos ajudou o Senhor.  

Que Deus continue a abençoar a todos 
vocês, e o ministério do pastor Brito. Muito 
obrigado.  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Neste momento, devolvemos 
a palavra ao deputado proponente desta sessão, 
Alexandre Xambinho. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Obrigado. A gente falou 
muito do pastor Brito, e a gente não poderia 
deixar de passar uma mensagem dele. Não pôde 
estar presente, a igreja toda sabe. Mas ele 
mandou uma mensagem para todos nós e, 
agora, a gente vai acompanhar essa mensagem 
que ele mandou para a gente.  

 

O SR. JOÃO BRITO COSTA NOGUEIRA – 
Prezados, é uma alegria estar nesta 
oportunidade aqui, reunido com vocês, para 
agradecer a Deus. Agradecer vinte e cinco anos 
de uma história abençoada e abençoadora.  

A Igreja Evangélica Batista de Vitória 
completou, no dia 1.º de março deste ano, seus 
vinte e cinco anos de existência.  

Nós queremos agradecer a Deus pelo 
privilégio que temos de servir ao Senhor, como 
igreja. Igreja, instituição; mas igreja, gente; 
igreja, pessoas. Uma igreja formada por cristãos 
genuínos, cristãos sérios, cristãos 
comprometidos com a palavra de Deus. Uma 
igreja que tem realizado um trabalho frutífero 
na área da evangelização. Nós já abrimos, entre 
igrejas e congregações, mais de quarenta, que 
Deus tem dado esse privilégio para nós.  

Temos, também, uma ação social 
relevante: temos uma Casa Lar de Meninos; 
uma Casa Lar de Meninas; uma de Casa de 
Recuperação de Mulheres, o CER-Mulher; uma 
Casa de Recuperação de Homens, o CER-
Homem. Sendo que, tanto a Casa de 
Recuperação de Homens, como a Casa de 
Recuperação de Mulheres, essas, em convênio 
com a Junta de Missões Nacionais da Convenção 
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Batista Brasileira. Um trabalho relevante, de um 
alcance social muito grande.  

Também queremos agradecer a Deus, 
porque a nossa igreja tem procurado ser, 
sempre, como diz o nosso slogan: Uma Igreja 
Viva, servindo ao Deus Vivo. Uma igreja atuante 
na área em que ela está situada fisicamente. 
Mas, também, ela tem alcançado pessoas além 
desse pequeno universo.  

Nós queremos agradecer a Deus pela 
oportunidade de servi-lo com alegria, na certeza 
de que ele conosco está, e continuará a nos 
abençoar.  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – É convidado a fazer uso da 
palavra, neste instante, o pastor Lenim Lemos, 
presidente da Convenção Batista do Espírito 
Santo.  

 

O SR. LENIM LEMOS – Boa noite a todos 
e a todas.  

Eu quero saudar meu amigo, deputado 
Xambinho, proponente desta sessão, nosso 
companheiro lá da Serra. Quero saudar o meu 
amigo, pastor Deivisson, com quem tive o 
privilégio de compartilhar uma recente viagem a 
Brasília, e absorver da sua experiência, dos seus 
ideais. Temos sintonia. Na pessoa dos dois eu 
quero saudar toda a Mesa, saudar todos os 
irmãos e amigos, muitos que eu conheço aqui.  

Gostaria de, em nome da Convenção 
Batista do Estado do Espírito Santo, saudar essa 
igreja amada, a sua história, em nome de 
oitocentos e quarenta igrejas e congregações 
filiadas à Convenção Batista do estado, 
distribuindo, aproximadamente, oitenta e cinco 
mil batistas neste estado, saudar essa igreja. 
Dizer que eu posso lembrar as palavras de Paulo 
em 1 Coríntios, capítulo 2, quando ele diz assim: 
Todavia, como está escrito: Olho nenhum viu, 
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma 
imaginou o que Deus preparou para aqueles que 
o amam.  

Há pouco mais de vinte e cinco anos, me 
permita este testemunho, presidente, Davi 
devia ser bem jovem naquela época, eu estava 
na Igreja Batista da Praia do Canto, quando o 
pastor Brito declarou que estava partindo para 
um novo desafio. Ele passou perto de mim, 

parece que o toque dele no meu ombro, quando 
ele passou por mim, eu estava no canto do 
banco, parece que ainda está aqui neste ombro 
o toque do Brito, do João Brito.  

Eu não poderia imaginar o que estava 
por vir, o que iria acontecer, o que Deus estava 
realizando na mente, coração, desse grande 
homem de Deus, e mais trinta e duas pessoas o 
acompanharam, e hoje nós vemos a realidade 
de uma igreja referência. 

Cheguei ontem à noite do Rio de Janeiro, 
onde tivemos a reunião do Conselho da 
Convenção Batista Brasileira e o nome do Brito 
sempre é lembrado, sempre é mencionado por 
essa obra e por esse ministério.  

Mas essa igreja é o conjunto do esforço e 
da fé de todos os seus membros. Nós jamais 
poderíamos imaginar que um dia a IEBV, que 
ainda era um sonho, que começou reunindo em 
alguns lugares apertados e depois uma parte iria 
se tornar essa referência nacional na obra da 
pregação do Evangelho, na expansão do Reino 
de Deus e nas obras sociais as quais desenvolve.  

Como bem disse o Davi, ela não se 
preocupa apenas com a pregação do Evangelho, 
mas preocupa-se também que o Evangelho seja 
comprovado, através da obra social, como se 
preocupou Tiago. De modo que alegra o nosso 
coração ter tido esse tempo.  

Eu pensava que mais jovem do que o 
Esmael. Ele está dizendo que vai fazer sessenta 
anos de batizado. Dia 12 de dezembro, eu farei 
setenta anos de batizado, muito embora não 
pareça.  

Hoje à tarde estive com Davi, no 
gabinete do presidente do Tribunal de Justiça, 
onde tivemos a oportunidade de brincar com o 
nosso presidente, desembargador Fabio Clem, 
que o cabelo dele continua loiro, e o meu já não 
é mais louro, é branco. Eu queria que ele 
explicasse como é que era isso. Ele preferiu não 
explicar.  

De qualquer forma, irmãos amados e 
amigos, receba o abraço fraterno da Convenção 
Batista do Estado do Espírito Santo e as nossas 
homenagens, Brito, você que deve estar nos 
assistindo neste momento, as nossas 
homenagens, Deivisson, que estará pregando 
domingo à noite lá em Laranjeiras. Vocês vão 
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ficar sem o Deivisson, vão me emprestar o 
Deivisson.  

Nós ficamos alegres. Bem disse aqui o 
Esmael: Grandes coisas tem feito o Senhor por 
nós e, por isso, podemos nos alegrar. Vamos nos 
alegrar antes e depois do milagre. O milagre já 
aconteceu, mas, pela fé, outros milagres hão de 
acontecer.  

Boa noite a todos! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Para o seu pronunciamento, e 
em nome de todos os homenageados, fará uso 
da palavra, neste instante, por cinco minutos, o 
pastor da Igreja Evangélica Batista de Vitória, 
Deivisson Brito Nogueira.  

 

O SR. DEIVISSON BRITO NOGUEIRA - Boa 
noite, irmãos!  

Na verdade, tudo surgiu, essa ideia, foi 
quando eu vim me reunir com o deputado 
Xambinho, proponente, juntamente com o 
pastor Anderson Aurora, por uma dificuldade 
que nós estávamos vivenciando, passando com 
um dos nossos projetos sociais. E o pastor 
Anderson Aurora olhou para o deputado 
Xambinho e disse o seguinte: Você sabia que o 
pastor Brito fez cinquenta anos de ministério em 
dezembro? Ele falou assim: Não fizeram nada 
para ele!  Falou assim: Você podia fazer alguma 
coisa, deputado. O que você acha de fazer uma 
sessão solene?  

Então, nós fomos conversando sobre isso 
e, aí, primeiro, era uma comenda, depois, 
falamos sobre os vinte e cinco anos, aí, Davi foi 
sugerindo também algumas coisas e resolvemos 
então fazer este momento aqui.  

E alguém, certa vez, disse o seguinte: 
Mas, Deivisson, religião e política se misturam? 
E muito! E muito! A gente teve essa reunião, lá 
no passado, com o Xambinho, exatamente por 
causa de uma perseguição política que nós 
estamos sofrendo. E ainda estamos sofrendo, 
deputado. E nós temos que resolver isso na 
Justiça. Estamos ganhando, para graça de Deus 
Pai, porque nós temos um advogado justo e fiel, 
que se chama Jesus Cristo.  

Religião e política se misturam? E muito! 
A alfabetização veio através da Reforma 
Protestante. A escola pública não veio do 

comunismo nem do marxismo, mas veio do 
protestantismo.  

Igreja e religião se misturam? É claro! O 
direito à vida, o direito do idoso, o direito das 
crianças, tudo isso veio do cristianismo. Todos 
os valores que nós temos hoje, do mundo 
ocidental, vêm do cristianismo.  

As grandes faculdades Yale, Princeton, 
Oxford, Harvard, todas elas foram fundadas por 
evangélicos e por pastores. Será que se 
misturam? Lógico! A nossa EBD surgiu para 
trazer a alfabetização, na época da Reforma 
Protestante, porque todos nós sabíamos que 
vivíamos num mundo de pessoas desinformadas 
e analfabetizadas. Então, a alfabetização surge 
ali.  

Então, se misturam, sim, porque, se nós 
nos calarmos hoje, amanhã poderemos ser uma 
Venezuela. Se nos calarmos hoje, amanhã os 
políticos estarão nos calando.  

E eu quero deixar só um texto aqui para 
nossa meditação, que diz assim, em 1 Samuel, 
capítulo 7. Eu, vendo aqui todos falando, eu não 
fui membro fundador; na época, eu morava em 
Brasília, eu não fui membro fundador da IEBV. E 
diz assim, 1 Samuel, capítulo 7, verso 12: 
Tomou, então, Samuel uma pedra, e a pôs entre 
Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenézer, e disse: 
Até aqui nos ajudou o SENHOR. 

 Tudo isso surge por causa de lutas, 
batalhas, em que a nação de Israel perde, em 
que a nação de Israel é devastada pelos filisteus, 
mas quando Samuel pega essa pedra e diz: 
Ebenézer, ele está relembrando aqui duas 
coisas: primeira coisa, onde eles tiveram essas 
duas derrotas foi numa cidade chamada 
Ebenézer. E, agora, Samuel está ressignificando 
a dor deles. E quando ele faz esse memorial, ele 
diz: Ebenézer! Porque até aqui nos ajudou, 
porque nos faz olhar para o passado, olhar para 
o passado e ver que chegamos até aqui através 
de lutas, através de batalhas, através de 
dificuldades. Muitas vezes, não foram apenas 
vitórias, passamos por derrotas também, mas, 
em meio a tudo isso, lá no verso de número 3 
em diante, ele vai dizer o seguinte: tudo isso fez 
com que o povo clamasse ao Senhor. 

 Eu me lembro, lá do livro do Êxodo, 
capítulo 2, verso 24, de que Deus havia feito 
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uma promessa a Abraão. Depois de cerca de 
setecentos e cinquenta anos, a promessa 
acontece. Deus fala que faria de Abraão uma 
grande nação, Deus fala que daria uma terra a 
ele. Passa, então, o tempo de Abraão, de Isaque, 
de Jacó, José, o povo fica cativo quatrocentos e 
trinta anos, mas o verso 24 diz que o povo 
começa a clamar e Deus se lembra. 

É interessante usar este termo Deus se 
lembra, porque é um Deus que nunca se 
esquece de nada, é um Deus que está no futuro, 
um Deus que está no passado, um Deus que 
está no presente, um Deus que não se esquece. 
Ele diz: Deus se lembra. Na verdade, ele está 
usando apenas uma forma, uma linguagem 
antropomórfica para nos ensinar algo, para 
dizer algo para nós, porque a mente de Deus, 
nós não conseguimos entender e compreender. 
Ele diz: Deus se lembrou.  

E aqui, em Ebenézer, fez com que o povo 
voltasse a olhar, voltasse para trás e dissesse: O 
mesmo Deus que ajudou os nossos pais, o 
mesmo Deus que esteve no passado, há de nos 
dar vitória também no presente. Eles tiveram 
uma vitória e ele disse: Até aqui! E são vinte e 
cinco anos que nós podemos dizer: Até aqui 
Deus tem nos ajudado.  

Podemos olhar para trás e dizer: 
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. 
Podemos olhar hoje para o presente e dizer: Até 
aqui nos ajudou. Mas é até aqui, nós sabemos 
que existe algo ainda para frente. Sabemos que 
existem ainda dezenas, centenas, até Cristo 
voltar, a gente não sabe quanto tempo ainda 
falta, mas podemos dizer que o mesmo Deus 
que nos ajudou no passado, o mesmo Deus que 
nos ajudou no presente, podemos dizer: Até 
aqui o Senhor tem nos ajudado e há também de 
nos ajudar para os próximos anos. 

Olhar com o olhar para trás e ver que até 
aqui o Senhor tem feito. Olhar com o olhar para 
o presente e dizer: Obrigado, Senhor, por tudo 
que o Senhor tem feito. Mas poder dizer: 
Senhor, o mesmo Deus que tem nos ajudado, 
este Ebenézer, que é o nosso Deus que nos 
ajuda, o nosso Deus nos momentos difíceis, há 
também de nos preparar para os dias difíceis do 
futuro. Ebenézer, até aqui o Senhor tem nos 
ajudado.  

Religião e política se misturam? Sim. Não 
podemos fugir disso, porque, se nós nos 
calarmos, teremos ainda vários Joões Batistas 
mortos por causa de reis inescrupulosos. 
Teremos homens como Jesus mortos, não pela 
religião, mas pelos soldados romanos, acusados 
injustamente. E só a Igreja tem uma voz 
profética, porque nós proclamamos a justiça de 
Cristo. Ebenézer, até aqui o Senhor tem nos 
ajudado! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Momento especial desta 
sessão solene, a partir de agora, o senhor 
deputado Alexandre Xambinho fará a entrega 
de uma Comenda Arautos da Paz. 

Criada por meio da Resolução n.º 
5.092/2017, de autoria do deputado Padre 
Honório, a Comenda Arautos da Paz é 
concedida aos líderes de qualquer religião que 
se destaquem no compromisso de promover a 
paz, o respeito ao próximo e que, por meio da 
religião, trabalhem pela promoção da justiça 
social. 

A homenagem desta noite, Arautos da 
Paz, será entregue a João Brito Costa Nogueira, 
sendo representado por sua filha, Kátia 
Christinna Brito Nogueira. (Pausa) 

Pastor Brito nasceu em 05 de agosto de 
1948, na cidade de Fortaleza – CE, casado com 
Dorcas Marione Brito Nogueira. Bacharel em 
Teologia, foi consagrado ao ministério pastoral 
com vinte e três anos de idade no dia 17 de 
dezembro de 1971. Foi pastor presidente da 
Igreja Batista de Aquidabã, em Cachoeiro de 
Itapemirim, de 1972 a 1975, onde liderou a 
organização de duas novas igrejas. Pastor e 
fundador da Igreja Batista da Praia do Canto, em 
Vitória, em 1975 a 1996, onde liderou e 
participou na organização de dezenove 
congregações. Fundador e presidente da 
Fundação Batista da Praia do Canto e 
atualmente é pastor fundador e presidente da 
Igreja Evangélica Batista de Vitória (IEBV), e no 
período que está à frente da instituição já foram 
organizadas vinte e sete igrejas e vinte e duas 
frentes missionárias. 

Criador do Instituto Vida, que abriga e 
desenvolve os projetos CER – Homens – Centro 
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de Recuperação para Homens Dependentes em 
Álcool e outras Drogas; CER – Mulheres, Centro 
de Recuperação para Mulheres Dependentes 
em Álcool e outras Drogas; Casa Lar Meninas; 
Casa Lar Meninos, além de manutenção de duas 
casas de apoio nas comunidades de Vila Nova de 
Colares, na Serra, e Nova Palestina, na Grande 
São Pedro. 

 

     (Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

 Neste momento, o senhor deputado 
Xambinho, proponente, dará início à entrega 
das placas comemorativas aos seus 
homenageados.  
 Dorcas Marione Brito Nogueira, sendo 
representada pela filha, Kátia Brito. (Pausa) 

 

         (Procede-se à entrega da 
placa) 

 

 Davi Esmael Menezes de Almeida. 
(Pausa) 
 Um dos membros fundadores da IEBV, 
Davi Esmael é advogado, corretor de imóveis e 
pai de três filhos. Hoje é presidente da Câmara 
de Vitória, tendo sido reeleito como terceiro 
vereador mais votado no último pleito. Ele atua 
pelo fortalecimento das famílias, proteção de 
crianças e dos adolescentes, inclusão das 
pessoas com deficiência e outras bandeiras 
relevantes. 

 

            (Procede-se à entrega da 
placa) 

 

 Elton Mayo Negrini Pinheiro. (Pausa) 
 

Nasceu em João Neiva, se batizou em 
setembro de 1960, na Igreja Batista de Itajubá – 
MG, é membro fundador da IEBV, faz parte da 
diretoria da IEBV desde o inicio da sua 
organização, é professor da EBD e corista do 
coro masculino. É formado em Engenharia 
Elétrica e Mecânica. 

 

           (Procede-se à entrega da 
placa) 

 

José Barroso Filho. (Pausa) 
Nasceu em Colatina – ES, e se batizou no 

ano de 1956, na Assembleia de Deus de 

Colatina. É membro fundador da IEBV, faz parte 
da diretoria da IEBV e do Ministério Crown. 
Formado em Direito, é advogado.  

 

           (Procede-se à entrega da 
placa) 

 

Deivisson Brito Nogueira. (Pausa) 
Nasceu em Vitória, se batizou na Igreja 

Batista da Praia do Canto. Formado em 
Administração de Empresas e Teologia, é pastor 
auxiliar na IEBV, presidente do Instituto Vida, 
que atua em quatro projetos sociais, duas casas 
lares e dois centros de recuperação para 
dependentes em álcool e outras drogas.   

 

                  (Procede-se à entrega da 
placa) 

 

 Mariluze Ferri Ferrari. (Pausa) 
 Nascida em Cachoeiro de Itapemirim, 
Espírito Santo, foi batizada na Segunda Igreja 
Batista de Cachoeiro, em 1956. É membro 
fundador da IEBV. Participa do Ministério de 
Ação Social da IEBV. É coordenadora do Bazar 
Bom Samaritano da IEBV. Profissão: professora 
aposentada.  

 

  (Procede-se à entrega da placa) 
 

 Cléa da Silva Guimarães. (Pausa) 
 Nascida no Rio de Janeiro, se batizou no 
ano de 1997 na IEBV. Uma das primeiras 
pessoas batizadas na IEBV. Participa do 
Ministério Infantil Ação Social e é secretária na 
IEBV há doze anos.  

 

  (Procede-se à entrega da placa) 
 

 Ademir Tavares Cordeiro. (Pausa) 
 Nascido em Colatina, se batizou na IEBV 
em 1997. Trabalhou na IEBV como auxiliar 
administrativo. Já atuou em alguns ministérios. 
Atualmente participa do Ministério de 
Integração e Apoio ao Estacionamento. 
Profissão: comerciante. 
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
 
 Marcos Roberto Andrade. (Pausa) 
 Nasceu em Santa Teresa, Espírito Santo, 
se batizou em 2001 na IEBV. Faz parte do 
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Ministério Infantil, Ministério de Famílias, Rede 
de Casais. É líder do Ministério Casados para 
sempre na IEBV. Profissão: gráfico na área 
administrativa. 

 

  (Procede-se à entrega da placa) 
 

 Aziza Rosa Suhett. (Pausa) 
 Batizou-se na Igreja Batista em 1954. É 
membro fundadora da IEBV. Foi tesoureira da 
igreja desde o seu início. Participou do 
Ministério Mulheres de Fé da IEBV. Profissão: 
contadora, aposentada. 

 

  (Procede-se à entrega da placa) 
 

 Marialzira de Araújo Caetano. (Pausa)  
 Nascida em Iúna, Espírito Santo. Batizou-
se no ano de 1962 na Igreja Batista de Iúna. É 
membro fundador da IEBV. Fez parte da 
diretoria da igreja, hoje faz parte do Ministério 
de Oração da IEBV, Mulheres de Fé, e é 
professora da EBD. Profissão: advogada.  

 

  (Procede-se à entrega da placa) 
 

 Valdecir Mário Dossi. (Pausa) 
 Nascido em Santa Teresa, se batizou em 
setembro de 1996 na IEBV. Foi uma das 
primeiras pessoas batizadas na IEBV. Já atuou 
em vários ministérios na IEBV e hoje faz parte 
do Ministério de Novos Membros, Integração e 
Recepção. Profissão: industriário. 

 

  (Procede-se à entrega da placa) 
 

 Arnaldo Machado de Souza. (Pausa) 
 Nascido em Aimorés, se batizou no ano 
de 1965 na Primeira Igreja de Vitória. Faz parte 
da diretoria da IEBV, líder do Ministério Crown 
(Finanças) e Veredas Antigas. Profissão: 
engenheiro. 

 

  (Procede-se à entrega da placa) 
 

Celso Gomes. (Pausa) 
Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, se 

batizou em 1962, na Igreja Batista de Aquidabã, 
primeira igreja pastoreada pelo pastor Brito. Foi 
ovelha do Brito desde a sua vinda para o Espírito 
Santo, faz parte da diretoria da IEBV e é um dos 
responsáveis pela Tesouraria e Departamento 
de Finanças da IEBV. 

  (Procede-se à entrega da placa) 
 

Adriel Ramires Miranda. (Pausa)  
 Nascido em Vitória, Espírito Santo, se 
batizou em 1965, na 1.ª Igreja Batista de Campo 
Grande. Faz parte da Diretoria da IEBV, 
Conselho de Música, Ministério de Louvor, 
formado em Administração de Empresas. 
Profissão: vendedor. 

 

  (Procede-se à entrega da placa) 
 

 Jocimar Fontana Amorim. (Pausa)  
 Nascido em Colatina, Espírito Santo, se 
batizou em 2007, na 2.ª Igreja Batista de 
Aracruz. Faz parte da Diretoria da igreja, faz 
parte do Ministério de Recepção e Integração, é 
diretor de cinema e foi premiado em Hollywood 
por dirigir A Casa do Julgamento. Profissão: 
gerente de vendas. 

 

  (Procede-se à entrega da placa) 
 

 Zenaide Monteiro dos Santos. (Pausa)  
 Nascida em Mantena, Minas Gerais, se 
batizou na Igreja Batista de Lagoinha, BH. Faz 
parte do Ministério de Evangelismo da IEBV, é 
professora de EBD, Formação, Administração, 
Letras, mestre em Teologia da Educação, 
graduação: psicoterapeuta. 

 

  (Procede-se à entrega da placa) 
 

 Esmael Barbosa de Almeida. (Pausa)  
 Natural de Vila Velha, Espírito Santo, é 
membro fundador da IEBV. Foi batizado no ano 
de 1962, na Igreja Batista de Vila Batista. Faz 
parte da diretoria da IEBV, já foi diácono e 
professor de EBD. Esmael é graduado em 
Engenharia Sanitarista pela Ufes, pós-graduado 
em Gestão Empresarial e Engenharia Sanitarista. 
Já ocupou cargos importantes no estado, onde 
podemos destacar vereador pela cidade de 
Vitória, entre 2008 e 2012; deputado estadual 
pelo Espírito Santo, entre 2012 a 2014 e 16 a 18. 

 

  (Procede-se à entrega da placa) 
 

 Neste momento, o senhor deputado 
dará início à entrega dos certificados desta 
noite. 
 A primeira homenageada é a senhora 
Dione Pinheiro Ribeiro. (Pausa)  
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 Natural de Varginha, Minas Gerais, é 
membro fundador da IEBV. Foi batizada no ano 
de 1975, na Igreja Batista da Praia do Canto. Na 
IEBV, participa dos ministérios Crown – 
Finanças. 

 

  (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Valberto Teixeira Guedes. (Pausa)  
 Natural de Mucurici, Espírito Santo. Foi 
batizado no ano de 2002, na Igreja Evangélica 
Batista de Vitória. Faz parte da Diretoria da IEBV 
e do Ministério Infantil.  

 

  (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Alexandre Pereira Fernandes. (Pausa)  
Natural de Belo Horizonte. Foi batizado 

no ano de 1980, na Primeira Igreja Batista do 
Barreiro de Baixo, BH. Faz parte da Diretoria da 
IEBV e do Ministério da RDA - Adolescentes. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado)  

 

Misma Rosa Suhett. (Pausa)  
Natural de Celina, Espírito Santo. É 

membro fundador da IEBV. Foi batizada no ano 
de 1950, na Igreja Batista de Celina. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado)  

 

Kátia Christinna Brito Nogueira. (Pausa)  
Natural de Cachoeiro de Itapemirim. Foi 

batizada na Igreja Batista da Praia do Canto no 
ano de 1985. Na IEBV, exerce a atividade de 
mídia e TI. 

 

  (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Darling Suhett Barroso. (Pausa)  
Natural de Alegre, Espírito Santo. É 

membro fundador da IEBV. Foi batizada no ano 
de 1961, na Igreja Batista de Celina. Na IEBV, 
exerce a atividade de líder de Ministério de 
Oração: Mulheres de Fé. 

 

  (Procede-se à entrega do 
certificado) 

Marcelo Antônio dos Santos. (Pausa)  
Natural do Rio de Janeiro. Foi batizado 

na Igreja do Evangelho Quadrangular do Bairro 
da Penha, em Vitória, Espírito Santo, no ano de 
2018. Na IEBV, exerce a atividade de pastor 
auxiliar e administrativo financeiro do Instituto 
Vida. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Izabel Marize Menezes de Almeida. 
(Pausa)  

Natural de Guaçuí, Espírito Santo. É 
membro fundador da IEBV. Foi batizada no ano 
de 1979, na Igreja Batista da Praia do Canto. 
Exerce a atividade de médica do trabalho. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Claudete Coutinho da Costa. (Pausa)  
Natural de Teófilo Otoni. Foi batizada no 

ano de 1979, na Igreja Assembleia de Deus, de 
Nova Brasília, Cariacica, Espírito Santo. Na IEBV, 
é coordenadora do Ministério Infantil. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Margareth Maria de Rezende Pinto. 
(Pausa)  

Natural de Guaçuí, Espírito Santo. Foi 
batizada no ano de 2000, na Igreja Nacional do 
Senhor Jesus. Na IEBV, participa do Ministério 
de Integração. 

  
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Rita de Cássia Rodrigues Reis. (Pausa)  
Natural de Alto Lage, Cariacica, Espírito 

Santo. Foi batizada no ano de 1998, na IEBV. É 
líder do Ministério de Integração da IEBV. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Carlos Roberto da Silva Rosa. (Pausa)  
Natural de Vitória, Espírito Santo. Foi 

batizado no ano de 2002, na Igreja Batista 
Evangélica de Vitória. Na IEBV, já participou do 
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Ministério Infantil, Casados Para Sempre e Curso 
para Noivos. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Gildenir Trabach Rosa. (Pausa) 
Natural de Vitória – ES. Batizou-se no 

ano de 2000, na Igreja Evangélica Batista de 
Vitória. Na IEBV já participou do Ministério da 
Família, Casados para Sempre e curso de noivos. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Rita de Cássia Melo Silva. (Pausa) 
Natural de Muriaé – MG. Foi batizada no 

ano de 1996, na Igreja Evangélica Batista de 
Vitória, participou do Ministério de Avivamento 
e Ministério Infantil. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Divino Tavares da Silva. (Pausa) 
Natural de Ceres – Goiás. Foi batizado no 

ano de 1985, na Igreja Batista da Praia do Canto 
– Espírito Santo. Fez parte do coral masculino e 
é um dos funcionários da IEBV. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Juliana Paoliello Sanchez Lobos. (Pausa) 
Natural de Vitória- ES. Foi batizada no 

ano de 2004, na Igreja Evangélica Batista de 
Vitória. Na IEBV já foi coordenadora do 
Ministério Infantil. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Walter Marques do Nascimento. (Pausa) 
Natural de Três Rios - RJ. Foi batizado em 

1991, na Assembleia de Deus em Serra – ES. Na 
IEBV participa do Ministério da Juventude e é 
pastor de jovens. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

  Leci Carvalho Agum. (Pausa) 
Natural de Cachoeiro de Itapemirim. Foi 

batizada no ano de 1960, na Primeira Igreja 

Batista de Cachoeiro. Na IEBV participa do 
Ministério Infantil e Intercessão. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Luzia de Fátima Vilas Boas. (Pausa) 
Natural de Itaberaí – Goiás. Foi batizada 

no ano de 1988, na Igreja Congregação Cristã do 
Brasil. Na IEBV participa do conjunto feminino, 
Ministério Recepção e Integração e do 
Ministério de Intercessão – Mulheres de Fé. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Koryollano Pereira Vieira. (Pausa) 
Natural de Vitória – ES. Foi batizado no 

ano de 2013, na Igreja Evangélica Batista de 
Vitória. Na IEBV participa do Ministério de 
Louvor e do Grupo dos Centuriões e é líder de 
PG (pequenos grupos). 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Maria Margarida Melo Magnago. (Pausa) 
Natural de Belém do Pará, foi batizada 

no ano de 2006, na IEBV. Participa do Ministério 
de Ação Social, professora de EBD e do Curso 
Crown e atua como advogada de forma 
voluntária na IEBV. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Ednéia Rios Barcelos. (Pausa) 
Natural de Vitória, foi batizada no ano de 

2011, na Igreja Evangélica Batista de Vitória. Na 
IEBV, é líder do Ministério Mulher. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Sabrina Fernandes da Silva Beiriz. 
(Pausa) 

Natural de Vila Velha-ES, foi batizada no 
ano de 1986, na Igreja Batista de Boa Vista. Na 
IEBV participa do Ministério de Louvor. É a 
ministra de música da IEBV. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
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Anderson dos Reis Aurora. (Pausa) 
Natural de Vitória, ES, foi batizado no 

ano de 1975, na Igreja Batista de Jardim 
Sumaré, RJ. Na IEBV exerce a atividade de 
pastor auxiliar e coordenador do Instituto Vida. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Rayner Rocha Soares. (Pausa) 
Natural de Vitória, foi batizado no ano de 

2015, na IEBV. Exerce a atividade de líder de 
Ministério de Adolescentes e é auxiliar 
administrativo do Instituto Vida. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Janine Suhett Barroso. (Pausa) 
Natural de Colatina, é membro fundador 

da IEBV. Foi batizada no ano de 1985, na Igreja 
Batista da Praia do Canto. Na IEBV, exerce a 
atividade de Ministério Crown. É a tesoureira da 
IEBV. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

A última homenagem da noite vai para a 
senhora Sirley Martelo de Carvalho Torres, 
membro da IEBV. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Convidamos o deputado proponente a 
recompor a Mesa, junto com o senhor 
Deivisson.  

Eu fui informado – antes de dar 
continuidade ao passamento final desta sessão 
– que o nosso deputado Alexandre Xambinho, 
no próximo dia 27 comemora mais uma 
primavera. Gostaria de pedir aí um Parabéns pra 
Você. (Pausa)  

 

 (É entoada a canção) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – O meu é no dia 27, domingo, 
mas o do pastor Walter é hoje e ele está 
comemorando com a gente aqui. Parabéns! 
(Palmas) 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Neste momento, devolvo a 
palavra ao senhor deputado proponente 
Alexandre Xambinho, para as despedidas e 
encerramento desta sessão solene. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Como hoje é aniversário do 
pastor Walter; então, o bolo é por conta dele, 
após a sessão. 

Quero agradecer a todos vocês pelas 
felicitações também, mas também pedir à igreja 
que ore por nós, ore, não só por mim, mas por 
este Parlamento, por toda a classe política do 
nosso país, para que Deus possa iluminar os 
nossos caminhos, os nossos pensamentos para 
que a gente possa sempre fazer o bem para a 
nossa população e para a nossa nação. 
 Quero agradecer a presença de todos 
vocês aqui esta noite.  

Saio nesta sexta-feira com o coração 
muito feliz de ver uma igreja unida, uma igreja 
que faz a diferença na vida de muitas pessoas. 
Que vocês continuem assim. Que a gente possa 
comemorar esta data por muitos e muitos anos. 
Que Deus abençoe a vida de todos! 
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e as deputadas 
para a próxima sessão, que será ordinária, dia 
28, às 15h, neste presente plenário.  
 Esta encerrada a presente sessão. 
 Que Deus nos abençoe! Que Deus nos 
ilumine sempre! 

 

 (Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária híbrida, 
virtual e presencial, dia 28 de 
março de 2022, às 15h, cuja 
Ordem do Dia foi anunciada na 
décima oitava sessão ordinária, 
realizada no dia 23 de março de 
2022) 

 

Encerra-se a sessão às vinte 
horas e quarenta e cinco minutos. 
 

*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 
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