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O SR. VALDECYR ROBERTE VIGUINI – 
Concordo, sim. Acho que a gente tem que levar 
adiante. Vamos fazer mais reuniões e ver o que 
a gente consegue. 

Queria, desde já, agradecer a 
oportunidade para a gente achar o caminho 
para a Santa Casa. Quem vai ganhar com isso 
são os mais pobres, os mais necessitados, afinal 
de contas a gente está atendendo oitenta e oito 
por cento das pessoas mais necessitadas, que 
não tiveram o privilégio e não têm condições de 
pagar um plano de saúde. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Com certeza. 
Amarildo, ligou o som? Não, não é? O 

seu som está desligado. 
Marinete. 
 
A SR.ª MARINETE TIBÉRIO – Concordo, 

sim. Eu acho muito importante esta mobilização 
e surge para nós uma esperança. Que tenhamos 
frutos bem positivos advindos dessa 
mobilização. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Obrigado. 
Acho que ligou o som, Amarildo. Pode 

falar. Você concorda? (Pausa) 
Desligou outra vez. 
Faz o sinal do positivo se estiver me 

ouvindo. (Pausa) 
Amarildo, está me ouvindo? Está me 

ouvindo, Amarildo? (Pausa) 
O seu som está desligado. 
Faça sinal de positivo então. (Pausa) 
Beleza! Amarildo está de acordo. Ele está 

sem áudio, mas ele está de acordo. E, pelo 
sorriso dele, eu estou vendo que ele está de 
acordo também. 

Muito bem! Então, eu fico encarregado 
de falar com o Ferraço, e vocês também de 
cobrar dos deputados da região, inclusive da 
deputada federal nova, que tem muito amis 
força do que eu e o Ferraço juntos. Combinado? 
Fechado, então. 

Estamos chegando ao final da nossa 
reunião. Eu quero agradecer à Deus, agradecer a 
todos, agradecer ao nosso serviço de tecnologia, 

agradecer às taquigrafas e aos taquígrafos que 
registraram as nossas falas até agora, agradecer 
à Leila, à Comissão de Saúde e ao meu gabinete. 

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a reunião da nossa comissão, 
convocando todos para a próxima, que será 
terça-feira, às nove da manhã. 

Muito obrigado! 
Agora já é boa tarde. Meio-dia e três 

minutos. Boa tarde a todos! Vamos em paz e 
com Deus e não vamos deixar a Santa Casa 
fechar! 
 

(Encerra-se a reunião às 
12h03min) 

 
_______________________________________ 
 

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 
VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE E DE POLÍTICA SOBRE DROGAS, 
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2021.  
 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Primeira 
reunião ordinária, da terceira sessão legislativa 
ordinária da décima nona legislatura. 

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da comissão. 

Senhoras e senhores, autoridades 
presentes, servidores da Assembleia e 
Conselhos Tutelares, bom dia! 

Dentre os diversos assuntos abordados 
na última reunião, realizada no último dia 3, a 
situação dos conselheiros tutelares acendeu um 
alerta muito grande, em razão de sua 
importância e de sua atuação na proteção e na 
garantia dos direitos das crianças e dos 
adolescentes. 

Diariamente, nossos conselheiros 
trabalham arduamente, a fim de atender às 
diversas demandas que chegam aos conselhos. 
Destacamos que compete aos conselheiros 
atender crianças e adolescentes, aconselhar pais 
ou representantes legais, requisitar a execução 
de serviços públicos nas áreas de educação, 
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previdência, saúde, serviço social, segurança, 
trabalho, entre outras ações tão importantes. 

Fazem tudo isso em detrimento da baixa 
remuneração, em muitos casos de apenas um 
salário mínimo, e que ainda exigem dedicação 
exclusiva, sem contar a falta de recursos, como 
manutenção dos veículos e cota de combustível 
insuficiente para o exercício de tão nobre 
função. 

Lidar com crianças e adolescentes, em 
suas peculiaridades e necessidades, fragilidades 
e carências, exige sensibilidade e conhecimento. 
Fazemos constar, neste momento, nosso 
reconhecimento pelo papel relevante dos 
conselheiros tutelares e imperiosa necessidade 
de os Poderes, como um todo, voltarem seus 
olhares com maior atenção, socorrê-los e ouvi-
los para que, desta forma, os Conselhos 
Tutelares possam realizar com maior eficiência e 
eficácia essa função. 

É necessário que se faça um verdadeiro 
diagnóstico da situação dos Conselhos 
Tutelares. Com isso, conto com cada conselheiro 
e seus coordenadores para que, juntos, 
possamos fazer as reivindicações necessárias. 

Vamos ao trabalho! 
Leitura e aprovação da ata. Deixaremos 

as atas da primeira e da segunda reunião 
extraordinária para votação e aprovação na 
próxima reunião ordinária, que será realizada no 
dia 08/04. 

Leitura do Expediente. Eu ia solicitar à 
Secretaria para que fizesse, mas eu mesmo vou 
fazer para agilizar, deputado Luciano Machado e 
deputado Marcos Mansur, que já deve estar 
entrando aí – Marcos Mansur já está presente. 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
OFÍCIO/SESP/PC/SPRM/4.ª DR/15.ª 
DP/N.º 089/2021, encaminhado pela 
Exma. Senhora doutora Tania Maria 
Zanoli, Delegada Titular da Delegacia de 
Itaciba – Cariacica/ES, em resposta ao 
OFÍCIO/CPAD/N.º 001/2021 (Termo de 
Declarações n.º 001), que versa sobre os 
encaminhamentos de BU’s - Boletins 
Unificados de n.º 43870919 e 43917496 
que relatam ameaças, atentados 

perpetrados por traficantes, tendo sido 
informado que todas as providências 
foram adotadas, em relação às 
denúncias, inclusive resultando em 
representação criminal por prisão, 
encaminhamento à DHPM – Delegacia de 
Homicídio e Proteção à Mulher. 
 

DESPACHO: A Comissão tem recebido 
diversas pessoas que noticiam ações do tráfico 
de drogas e, lamentavelmente, relatos de 
violência e abuso contra crianças e 
adolescentes. Agradecemos desde já à doutora 
Tânia Maria Zanoli pela pronta resposta que 
resultou em representação pela decretação de 
prisão preventiva do acusado, inclusive autos 
específicos foram encaminhados através do IP 
029/2021 à DHPM – Delegacia de Homicídio e 
Proteção à Mulher. 

Reiteramos a parceria desta Comissão 
com delegados de Polícia, promotores, juízes, 
conselheiros tutelares e todas as autoridades, 
que de forma direta ou indireta exercem função 
de proteção à criança e ao adolescente e 
prevenção e combate às drogas. Sugiro que seja 
oficiado à DHPM e à DHPP Cariacica para que 
informe o andamento dos procedimentos 
existentes em relação aos fatos ligados à vítima 
MLF. 

Após, arquive-se. 
Os deputados favoráveis permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Não havendo contrário, aprovado. 
 
DENÚNCIA/ TERMO DE DECLARAÇÃO 
n.º 002/2021 – Prestado no dia 22 de 
fevereiro do corrente ano por ABC, que 
solicita providências em relação ao 
abuso sofrido por sua filha, cujo 
inquérito policial foi presidido pela DPCA 
resultando em processo que tramita na 
comarca de Marechal Floriano. O 
declarante ABC solicita apoio desta 
Comissão junto ao juiz da comarca e o 
órgão do Ministério Público para agilizar 
o andamento da referida ação penal. 
 

Nosso despacho: Trata-se de um pedido 
de socorro de um pai, ora identificado como 
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ABC, que apesar das providências já adotadas na 
DPCA ainda sofre angústia do abuso sofrido por 
sua filha cuja ação penal ainda tramita na 
comarca de Marechal Floriano. Porém, o 
abusador, que antes havia se afastado da vítima 
e de sua família, agora volta a frequentar o 
bairro, apesar do dano causado à vítima, como 
se nada tivesse acontecido. Desta forma, sugiro 
aos senhores deputados oficiar ao Ministério 
Público e ao juiz responsável pelo processo 
encaminhando cópia do expediente, solicitando 
adoção de medidas urgentes, dentre as quais 
medida protetiva, solicitando ainda informações 
das providências legais adotadas. 

E eu pergunto como votam os senhores 
deputados?  

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

Não havendo contrários, aprovado. 
 
DENÚNCIA/ TERMO DE DECLARAÇÃO 
N.º 003/2021 - Prestado no dia 03 de 
março do corrente ano por BTR, que 
solicita providências junto à DPCA e à DP 
Regional de Guarapari em relação aos 
BOs de n.os 43560689, 43141751 e 
44309268, abusos sofridos em Vila Velha 
e Guarapari, solicitando celeridade nos 
inquéritos por temer que o abusador 
fique impune. 
Despacho: O fato narrado pelo 

declarante BTR, pai de duas vítimas é 
extremamente preocupante, até porque o 
abusador ainda se aproveitou de outras duas 
vítimas amigas das filhas de BTR. Desta forma, 
sugiro que seja expedido ofício à DPCA e DP 
Regional de Guarapari, solicitando informações 
em relação às providências adotadas em relação 
aos boletins unificados acima mencionados. 

Valendo ressaltar que, após a nossa 
primeira reunião, o pai dessas vítimas entrou 
em contato conosco através do nosso telefone 
celular que foi disponibilizado pelo Disque-
denúncia, que é o número (27) 999690988 

Eu pergunto: como votam os senhores 
deputados?  

Os favoráveis mantenham-se como 
estão; os contrários se manifestem. (Pausa) 

Não havendo contrários, aprovado. 

REQUERIMENTO encaminhado pelo 
senhor Wanderson da Silva Fernandes, 
através de seu patrono, o qual solicita a 
regularização da visita referente aos 
menores ME, N e G, cujo processo 
tramita na 3ª Vara de Família da Serra 
(processo 0004889-53.2020.8.08.0048). 
 
Nosso despacho: Sugiro que seja oficiado 

a 3ª Vara de Família da Serra e Promotoria Cível 
com atuação na 3ª Vara de Família, 
encaminhando cópia integral do referido 
Expediente. 

Pergunto como votam os senhores 
deputados? 

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

Não havendo contrários, aprovado. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
ORDEM DO DIA: 

 
INDICAÇÃO: Indicação ao Prefeito do 
município de Vila Velha para reforçar o 
patrulhamento da guarda municipal no 
bairro Portal das Garças, em Vila Velha, 
em decorrência da forte presença dos 
traficantes de drogas, conforme foi 
solicitado por moradores do bairro. 
 
Vale ressaltar que recebemos aqui, no 

nosso gabinete, a visita da presidente da 
comunidade, juntamente com uma comitiva, 
que nos relatou esse assédio por parte dos 
traficantes junto às crianças e adolescentes 
daquele bairro, razão pela qual fizemos essa 
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indicação e colocamos em votação pelos 
senhores deputados. 

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

Não havendo contrários, aprovado. 

 
DELIBERAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS: 

 
Política sobre Drogas – “Vivendo o 

presente com um olhar para o futuro” – 
sugerindo o dia 20 de maio, a ser realizada no 
plenário Dirceu Cardoso e virtual. 

Pergunto como votam os senhores 
deputados?  

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

Não havendo contrários, aprovado. 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS: 

 
Senhores deputados, esta comissão trata 

de tutelas importantíssimas, como a proteção e 
o direito das crianças e adolescentes, assim 
como a vida, tão violentadas pelas drogas lícitas 
e ilícitas, e a ação implacável do tráfico de 
drogas, principalmente nos bairros periféricos. 

Denúncias chegam exigindo celeridade e 
ações imediatas. 

Desta forma, sugiro aos senhores 
deputados que as denúncias que exigem 
comunicações às autoridades policiais, 
judiciárias e ao Ministério Público, solicitando 
providências e medidas legais, possam ser 
realizados imediatamente pela secretaria da 
comissão e, posteriormente, levado ao 
conhecimento dos ilustres deputados, até 
mesmo pelo fato de que nós necessitamos de 
celeridade e as vítimas clamam por celeridade. 

Eu pergunto como votam os senhores 
deputados?  

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

Não havendo contrários, fica aprovado. 
Criação do Grupo de Trabalho, GT, 

voltado para elaborar diagnóstico da situação 
dos conselhos tutelares: orçamento, estrutura 
física e pessoal. 

Nós sabemos que os conselhos tutelares 
estão passando por sérias dificuldades, 
especialmente no interior do estado, por falta 
de recursos, viaturas, combustíveis, salário 
baixíssimo. O conselheiro tutelar, ele recebe 
apenas um salário mínimo e tem que ter 
exclusividade. 

Então, o nosso despacho aos senhores 
deputados: Na última reunião, desta comissão, 
ficou constatado, pela fala dos conselheiros 
tutelares presentes, que os conselhos tutelares 
carecem de estrutura física operacional, pessoal 
e financeira. Desta forma, é necessário que se 
obtenha um perfeito diagnóstico da realidade 
cada Conselho Tutelar existente em nosso 
estado. Lembrando que o referido órgão é, em 
muitos casos, a primeira porta que a 
comunidade busca na solução de interesses e 
garantias dos menores, até mesmo pelo fato de 
que nós temos delegacias de proteção à Criança 
e Adolescente somente no município onde nós 
temos... 

Os recursos das delegacias são ínfimos, 
razão pela qual nós precisamos discutir a 
situação dos conselhos tutelares. 

Eu pergunto como votam os senhores 
deputados? 

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

Não havendo contrários, fica aprovado. 
C - Criação de Grupo de Trabalho, GT, 

voltado para a educação escolar de crianças e 
adolescentes, sob o tema: Escola tempo integral 
versus Escola ser integral. Artigo 3.º, do Ecriad. 

O nosso despacho: Na última reunião, 
também ficou claro que alunos, principalmente 
do ensino fundamental, período em que há uma 
formação de caráter e da personalidade da 
criança e do adolescente, carecendo de uma 
política efetiva, pedagógica, que trabalha não 
somente o tempo de permanência deles na 
escola, mas que, de forma qualificada, seja 
trabalhado esse ser de modo integral, conforme 
preceitua o artigo 3.º do Ecriad. 

Diz o artigo 3.º: 
 

Art. 3.o: A criança e o adolescente 
gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa 
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humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por 
lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim 
de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e e social em 
condições de liberdade e de 
dignidade. 
 

Desta forma, a criação deste grupo de 
trabalho certamente apontará contribuições 
importantes para a educação no nosso estado. 

Eu pergunto como votam os senhores 
deputados?  

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

Não havendo contrários, fica aprovado. 
Eu solicito a todos os presentes, a todos 

os que estão nos acompanhando, que tenham o 
interesse em participar dessas comissões... E eu 
já sou um dos membros, como presidente da 
Comissão, o doutor André também será o 
segundo membro. As demais pessoas que 
tenham interesse, por gentileza, entrem em 
contato com a secretaria da comissão, para que 
a gente possa tomar as devidas providências. 

Relatório da 2.ª Reunião Extraordinária, 
realizada no dia 3 de março do corrente, às 
13h30min. no Plenário Dirceu Cardoso, de 
forma virtual. 
 Assim sugerimos, e foi exatamente em 
cima das reivindicações que a secretaria desta 
comissão providenciou as sugestões para que 
sejam levadas à apreciação dos senhores 
deputados:  

A. Oficiar à Comissão Estadual Judiciária 
de Adoção, Ceja/ES, e indicação ao 
Governo do Estado visando 
incentivar através de campanhas a 
adoção de crianças no estado do 
Espírito Santo. 

B. Oficiar à Sesp e indicação ao Governo 
do Estado solicitando o aumento do 
número de vagas do concurso em 
andamento da Polícia Civil deste 
estado. Essa indicação visa, nesse 
caso, a ampliação das DPCAs e o 

aumento dos recursos da Delegacia 
de Proteção à Criança, que funciona 
aqui em Jucutuquara. 

C. Oficiar aos prefeitos municipais e 
presidentes das câmaras municipais 
solicitando aumento de recursos e 
melhorias na estrutura dos conselhos 
tutelares existentes em cada 
munícipio. 

D. Oficiar aos prefeitos municipais e 
presidentes das câmaras municipais 
solicitando atenção e ações 
específicas com relação à evasão 
escolar e à falta de vagas nas escolas 
municipais. 

E. Oficiar e encaminhar indicação 
sugerindo aos prefeitos municipais e 
presidentes das câmaras municipais 
melhoras no efetivo e orçamento dos 
Cras - Centro de Referência de 
Assistência Social, e Creas - Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social. 

F. Oficiar aos prefeitos municipais dos 
municípios de Serra, Vitória, Cariacica 
e Vila Velha, solicitando ampliação do 
serviço de abordagem social em 
relação a crianças e adolescentes em 
situação de abandono e de rua. 

G. Realizar visita técnica nas unidades 
socioeducativas do Iases.  

H. Oficiar à Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo, solicitando ampliação 
do Proerd - Programa Educacional de 
Resistência às Drogas, e oficiar 
também à Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo, na pessoa do 
delegado-geral, doutor José Darcy 
Arruda, solicitando a ampliação do 
programa Papo de Responsa, que 
realiza maravilhoso trabalho. 

 
Pergunto: como votam os senhores 
deputados? 
Os favoráveis permaneçam como estão, 
os contrários se manifestem. (Pausa) 
Não havendo contrários, fica aprovado. 
Gostaria de saudar todos os presentes. 

Saudar, inicialmente, a doutora Patrícia Pereira 
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Neves, na pessoa do comissário Aldair Procópio. 
Aldair, leve o nosso abraço para a doutora 
Patrícia, uma parceira de muitos e muitos anos. 
Nós solicitamos e pedimos a Deus a melhora 
imediata do estado de saúde da doutora 
Patrícia, para que ela possa voltar ao trabalho, 
ao nosso convívio.  

Quero saudar também Aloisio Ernesto 
Duboc, meu grande amigo e presidente do 
Sindicato dos Delegados e Policiais do Estado do 
Espírito Santo. Aqui, em memória também à sua 
mãe, minha grande amiga, trabalhamos juntos 
durante muito tempo, doutora Zoraydes Duboc. 
O nosso abraço a toda família. Que Deus 
continue confortando todos vocês. 

Inicialmente, agora, gostaria de conceder 
a palavra ao comissário Aldair Procópio. Antes, 
porém, pergunto se o deputado Luciano ou o 
deputado Pr. Marcos Mansur desejam fazer uso 
da palavra. (Pausa) 

O deputado Luciano, eu o estava vendo 
aqui agora mesmo. Não sei se ele está com 
problema de áudio. Acho que caiu a conexão 
porque os deputados estão no interior do 
estado.  

Passo a palavra ao Aldair Procópio. 
Aldair, você está com a palavra por até cinco 
minutos. 
 

O SR. ALDAIR PROCÓPIO – Sim, 
deputado, obrigado.  

Bom dia a todos! Trago fraterno abraço 
da doutora Patrícia ao senhor, deputado, e aos 
demais presentes. 

Ela lamenta não poder participar porque 
está adoentada, mas, brevemente, estará aí 
ativa, porque ela é realmente uma pessoa muito 
dedicada, sempre muito ativa às causas que 
envolvem criança e adolescente e outras 
questões de interesse público.  

Informando que o Tribunal de Justiça 
está sempre à disposição de V. Ex.ª, da comissão 
e da Assembleia, no sentido de promover ações 
que possam contribuir para a melhoria do 
desenvolvimento da criança e do adolescente.  
 Estamos passando momentos difíceis, 
infelizmente, em relação à pandemia, mas isso 
não impede e não pode impedir que as 

instituições ajam em prol dessa população que 
necessita de atenção plena e constante. 
 Então, fica aqui registrada a 
manifestação em nome do Tribunal de Justiça e 
da doutora Patrícia, que assim recomenda. 
 Agradeço, deputado, a V. Ex.ª e coloco-
me à disposição. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Obrigado, 
Aldair. Leve o nosso abraço à doutora Patrícia 
Pereira Neves. 
 Pergunto se o deputado Luciano - ele 
tinha voltado agora - está nos ouvindo. (Pausa) 
 Deputado Luciano Machado, meu grande 
amigo, está nos ouvindo? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Deputado Delegado Danilo Bahiense, estou 
ouvindo sim. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Com a 
palavra para saudações, o deputado Luciano. 
Muitos convidados aí presentes. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pois 
é. Um público seleto e muito importante para o 
desenvolvimento dos trabalhos da comissão. 
Parabéns pela condução! 
 Como o senhor fez na Comissão de 
Segurança, dando um show de trabalho e de 
disposição de atingir todos os municípios do 
Espírito Santo nos debates com a Segurança, 
dessa mesma forma o senhor está fazendo na 
Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e 
Antidrogas. 
 Estou participando... Estou com uns 
problemas hoje na família, precisando levar a 
minha mãe ao médico, mas, depois, com o link 
da reunião, quero participar pelos temas, todos 
(inaudível) em nível de estado, como o senhor 
bem frisou. No interior principalmente, porque 
na Região Metropolitana as pessoas têm menos 
dificuldade de... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Deputado 
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