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Reunião da Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação Econômica e Social do 

Empreendedorismo Capixaba autorizada pelo Ato nº 2.885, de dezoito de maio de dois mil e 

vinte, publicado no DPL em dezenove de maio de dois mil e vinte, Presidência do Deputado 

Alexandre Xambinho, realizada no dia três de agosto de dois mil e vinte, às nove horas, 

reunião virtual “on-line”, pela plataforma Cisco Webex. O Deputado Alexandre Xambinho 

declara abertos os trabalhos desta Frente Parlamentar, saúda a todos os presentes e 

informa que a presente reunião se destina a continuidade do debate sobre o Plano de 

Retomada Gradual e Segura do Setor de Eventos e Similares”. Com a presença da Senhora 

Juliana Barbosa, produtora de eventos e representante do coletivo SOS graxa e do Senhor 

Bruno Lima, articulador e produtor cultural, Marcelo Moura da Arts eventos (Movimento 

Motivos pra comemorar), Larissa Puppin – Comunicadora Digital e Marcio Ribeiro da BOOA 

Produções juntamente com os representantes institucionais: Fabrício Noronha – Secretário 

de Estado de Cultura e Dorval Uliana – Secretário de Estado de Turismo. O Senhor 

Presidente retoma em conjunto com os empresários ligados ao setor da cultura e do 

entretenimento a discussão sobre a necessidade de um calendário de retomada das 

atividades do setor e a inclusão do segmento na Matriz de Risco do Estado. O Deputado 

Xambinho reforça juntamente com os integrantes do setor, que é necessário a discussão de 

um retorno mesmo que seja com um limite do número de convidados e com protocolos 

rígidos de segurança. Marcelo Moura, declara que o movimento representa 

aproximadamente quinhentas empresas que atuam na área de eventos sociais, são 168 

dias parados, sem nenhum planejamento de retomada, sem renda e sem respostas das 

autoridades. Relata que os eventos estão sendo reagendados para 2021 e complicando a 

agenda do próximo ano. Cita que as casas de festas não estão gerando renda, mas 

precisam continuar pagando diversos impostos e taxas, além de cuidarem da manutenção 

dos espaços, Larissa Puppim informa que o movimento enviou um documento para o 

Executivo com sugestões de medidas de segurança e de protocolos baseados em ações 

promovidas em outros estados do Brasil, para o reinício dos eventos sociais. Pondera que 

um dos pontos é o controle do risco de presença, pois geralmente são pessoas do círculo 

social (de quem contrata), como também medição de temperatura, espaçamento de mesa, 

controle de horário, tamanho do local e área reservada para grupo de risco, várias medidas 

que devem ser tomadas para a retomada gradual. Bruno Lima enfatiza que as reuniões da 

frente juntamente com representantes do governo, são muito produtivas, pois podem 

demonstrar toda a urgência que o setor possui na retomada das atividades. Pontua também 

a importância do financiamento para pessoas e empresas do setor cultural.  Declara que há 

a necessidade de criar uma campanha de conscientização da sociedade para mostrar às 

pessoas como é fundamental o respeito ao isolamento social para que determinados 

segmentos possam voltar a operar. Juliana Barbosa, do SOS Graxa, pondera que, com a 

pandemia se prolongando, a cadeia produtiva do setor da cultura e do entretenimento está 

chegando num momento crítico e que o auxílio emergencial do governo federal vai se 

encerrar em setembro, deixando diversos trabalhadores sem renda. Márcio Ribeiro afirma 
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que é hora de sair da teoria e avançar para a prática, precisamos entrar na Matriz de Risco 

do Estado, que hoje está em moderado. Frisa que os empreendedores não gostariam de 

depender da ajuda governamental, mas que, caso a proibição para reinício das atividades 

permaneça, isso acabaria sendo necessário. Pede também a simplificação do acesso aos 

empréstimos e às leis de incentivo, além da redução de impostos na área. Os Secretários de 

estado presentes informam que nas reuniões com os integrantes do comitê de crise 

montado pelo Executivo para combater à pandemia foi levado o pedido de inclusão do setor 

de cultura e entretenimento na Matriz de Risco da Covid-19. A Sesa (Secretaria de Estado 

de Saúde) está analisando, assim como a Defesa Civil e os Bombeiros. Na quinta e sexta 

tivemos reuniões com o secretário Álvaro Duboc e teremos outra nesta tarde. Dorval Uliana 

manifestou dificuldades em apresentar um calendário para a retomada dos eventos no 

momento, diz que entende as necessidades do setor, mas lembra que a decisão precisa 

levar alguns fatores em conta como uso de transporte público e fiscalização dos eventos. 

Segundo ele, o governo vem tratando com toda a transparência possível as ações de 

enfrentamento à pandemia. Devemos manter o diálogo e enviar as sugestões para o 

governo sobre a flexibilização. O Executivo é aberto e estamos disponíveis para ouvir 

qualquer sugestão sobre a retomada e a flexibilização. O deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini pontua que os pedidos do setor são principalmente, a definição de calendário de 

retomada das atividades e a inclusão na Matriz de Risco.  O Secretário Fabrício Noronha 

ressalta que as questões envolvendo a entrada na matriz, medidas de segurança e previsão 

de calendário estavam sendo discutidos com os técnicos do governo, lembra que o Estado 

havia publicado protocolos de segurança para eventos drive-in na última semana e pediu 

para os presentes observarem o documento para colherem algumas informações.  O Senhor 

Presidente, afirma que reconhece o esforço dos secretários nas conversas para a retomada 

das atividades, mas defende a necessidade do avanço das discussões. Foi assim com o 

comércio e eles retornaram com segurança e mesmo assim os índices continuam caindo. O 

Senhor Presidente agradece a participação de todos e convida para participarem da próxima 

reunião, na quinta-feira, dia seis de agosto para continuidade dos debates relacionados a 

retomada das atividades do setor de cultura e do entretenimento. Nada mais havendo a 

tratar, o Senhor Presidente encerra a presente reunião.  
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