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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 quatro 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, do Senhor 

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

Motivos pra comemorar), Maria Verônica, representando o setor dos circos e o Sr. Eurico 

Rapadura, também da área de eventos. Os representantes institucionais não se fizeram 

presentes alegando coincidir com agenda governamental de mesmo horário, no caso de 

Fabricio Noronha, da Secretaria de Estado de Cultura, e Dorval Uliana, da Secretaria de 

Estado de Turismo, por ter sido submetido a procedimento cirúrgico. 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. O 

Deputado Xambinho reforça juntamente com os integrantes do setor, a discussão de um 

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

de segurança. Marcelo Moura, da  Artes Eventos, lamenta a falta de resposta por parte do 

Governo, quanto aos protocolos enviados em 27 de agosto de 2020, bem como os 

anteriores apresentados, sem respostas do comitê de crise. Mais uma vez aborda a 

necessidade do retorno das atividades, com os protocolos de segurança. Márcio Ribeiro, da 

Boa Eventos, preocupado, fala do pedido feito ao Governo para o retorno das atividades, 

onde quase implora para a liberação com a retomada das atividades. Reclama da falta de 

isenções fiscais, redução da carga de impostos. Alega que várias atividades não essenciais 

já voltaram. Clama para que na reunião do dia 10 de setembro o Governo apresente uma 

posição para o retorno das atividades do segmento de Eventos. Com a palavra o Presidente 

Xambinho alega o desemprego causado no setor e a falta de crédito. Pede socorro ao 

Governo. Bruno Lima aborda programa para retomada econômica dos pequenos negócios. 

A necessidade do Setor de Eventos está incluído nesta recuperação. Menciona a liberação 

de feiras no setor de artesanato, e que o Governo coloque uma situação para recuperação 

da cadeia produtiva e urgência para a pauta. Juliana Barbosa, do SOS GRAXA, fala da 

movimentação do interior e toda Grande Vitória e da baixa do Covid-19 no Estado, e 

também que o setor trabalhe com a retomada das atividades e respectivo monitoramento, 

além de que o Setor não tem sido atendido pela Lei Aldir Blanc e, apesar do Governo 

disponibilizar cestas básicas para distribuição com o SOS GRAXA, precisa do retorno as 

atividades para arcarem com suas necessidades, pagamentos gerais de suas obrigações. 

Alega descaso do Governo e que o setor do entretenimento bem como as escolas estão 

pagando pelo preço do isolamento e a paralisação, além de que as pessoas estão perdendo 
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a esperança diante do contexto no Setor de Eventos. Já Maria Verônica do Setor de circos 

alega a elaboração de propostas e falta de atendimentos. Reuniões são adiadas, 

transferidas, impedindo que se chegue a algum caminho. Alega que desde novembro de 

2019 os circos estão parados. Fala da Lei Aldir Blanc e que o Governo encaminhe o Projeto 

de Lei para as Prefeituras para respectiva aceitação dos circos no Estado do Espírito Santo. 

O Deputado Alexandre Xambinho pede empenho do Governo. Eurico Rapadura faz suas 

considerações de forma genérica, alegando a difícil situação para o momento do Setor de 

Eventos. Marcelo Moura agradece a interlocução do Deputado Alexandre Xambinho, que se 

diz indignado pela falta de um representante do Estado na reunião, total desinteresse. Pede 

ao Deputado Alexandre Xambinho a convocação de outros deputados da ALES para união 

em prol do grupo. Deputado Xambinho fala do processo eleitoral e o desrespeito, pela 

aglomeração nessas reuniões. Juliana Barbosa aborda o descaso do Governo que ignora o 

setor de entretenimento/empreendedorismo. Fala da perda da dignidade do Setor de 

Eventos. O Senhor Presidente agradece a participação de todos , nada mais havendo a 

tratar encerra a presente reunião. 
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