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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 dezoito de agosto de dois mil e vinte, às dezenove 

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

Xambinho declara abertos os trabalhos desta Frente Parlamentar, registra a presença do 

Deputados Torino Marques e Delegado Lorenzo Pazolini saúda a todos os presentes, 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 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. O secretário de Estado, Fabrício 

Noronha, alega sobre o fato de ainda se atravessar a pandemia do COVID-19, com números 

de mortes sendo registrados diariamente, sendo a retomada gradual e responsável, com 

particularidades específicas do setor cultural. Possivelmente haverá um grupo liberado a partir 

de setembro, sendo este destinado a eventos corporativos, técnicos, com formato de 

palestras, congressos, e também para museus e galerias, seguindo protocolos sanitários, 

além de teatro sem público para atividades online. Serão adotados protocolos dos setores, 

seguindo a experiência de outros estados. Outros aspectos são a entrada no horizonte do 

mapa de risco, bem como aspecto da segurança, seguindo um debate técnico, ouvindo cada 

setor e um possível encaminhamento. Já o secretário de turismo, Dorval Uliana, ressalta 

novamente a prudência para o retorno das atividades e o risco iminente. Sendo assim, uma 

volta, desde que seja com muita responsabilidade diante dos riscos. Com a palavra Bruno 

Lima, produtor cultural, pede mais apoio do Estado, com planejamento para segurança e 

ações progressivas, principalmente apoio financeiro do mesmo, para minimizar os impactos 

da crise, atenuando os efeitos do setor. Larissa Puppin, setor de eventos, aborda a questão 

dos eventos clandestinos que vêm ocorrendo. Márcio Ribeiro, do setor de entretenimento, 

alega a importância da lei em benefício do setor de eventos, visando a possibilidade de 

realização de eventos em locais abertos, sendo uma logística com espaçamento e outros 

critérios. Reclama que o setor de eventos está deixado de lado, precisando ser incluso na 

matriz de risco, sem nenhum avanço. Maria Verônica, do setor de circos, solicita a Secretaria 

de Cultura e Turismo maior agilidade nos andamentos dos editais para pagamentos das artes 

cênicas. Juliana Barbosa, do SOS Graxa, solicita o que dispõe o governo para o segmento 

trabalhar a conscientização da população, respeitando os protocolos, solicitando de maneira Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura 
de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390037003200330037003A005000
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segura, avaliando cada caso e segmento. O Senhor Presidente informa das reuniões de 

trabalho com os participantes e os representantes do governo, nas datas de vinte e vinte e 

sete de agosto do corrente ano. O Senhor Presidente agradece a participação de todos e 

convida para participarem da próxima reunião no dia quatro de setembro deste ano. Nada 

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a presente reunião. 
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