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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
MENSAGEM Nº 059/2019 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 
Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa o incluso Projeto de Lei que altera a 
Lei Estadual n° 9.096/2008 “Diretrizes Estaduais 
para o setor de saneamento básico” e que 
define o campo de abrangência da tarifa de 
disponibilidade das redes de esgotos, instituída 
pela Lei Estadual n° 10.495, de 25 de fevereiro 
de 2016. 
A referida Lei autoriza a concessionária 
prestadora dos serviços a cobrar tarifa em razão 
da disponibilidade da infraestrutura de 
esgotamento sanitário ao usuário, apurada pela 
Agência Reguladora Estadual (ARSP) em função 
do custo das redes instaladas, e que tem papel 
fundamental de diminuir o nível de ociosidade 
das redes de esgotos, renumerar devidamente o 
prestador, e preservar o meio ambiente, 
portanto é devida a todos os usuários que 
possuem rede de esgoto disponível em frente 
ao imóvel, sem diferenciar aquele que possui 
condições de interligação imediata por 
gravidade, daquele que necessitará de 
adequações internas, por estarem abaixo do 
nível da rua. 
Atualmente, sob o prisma da legalidade e da 
proteção dos interesses difusos, todo cidadão 
encontra-se compelido ao tratamento 
adequado de seus efluentes, e quando 
disponível a rede pública, está obrigado à 
interligação de seu imóvel (Lei Federal n° 
11.445, artigo 45, Decreto n° 7.217/2010, artigo 
11, Leis Estaduais n° 9.096/2008, artigo 54 e 

7.499/2003, artigo 1°), se sujeitando ao 
pagamento das tarifas. 
 
No entanto, a partir do reconhecimento da 
impossibilidade técnica de ligação imediata por 
gravidade à rede pública, o que deve ser feito 
com apoio do concessionário, cabe ao usuário 
adotar solução individual para tratamento do 
seu esgoto, até que implemente as ações 
necessárias para utilização da rede pública, não 
sendo razoável se submeter à tarifa de 
disponibilidade instituída pela Lei n° 
10.945/2016. 
 
Atualmente, segundo dados da concessionária 
CESAN, atuante em 52 municípios, dos imóveis 
não interligados às redes disponíveis (81.747), 
aproximadamente 10,93%  (8.939) encontram-
se nessa condição (abaixo do nível da rua), 
necessitando de realizar adaptações para 
acessar a rede pública, e que deverão ser 
impactados imediatamente por esta proposição, 
que visa também preservar a efetividade da 
cobrança em relação aos demais que possuem 
condições imediatas de se interligar à rede 
pública e, por mera liberalidade, não o fazem. 
Diante das considerações acima expostas, 
Senhor Presidente e Senhores Deputados, 
solicito o empenho de Vossas Excelências no 
sentido de aprovar o presente Projeto de Lei. 
 

Vitória, 03 de maio de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 322/2019 
 

Altera dispositivo da Lei n° 
9.096/2008, que estabelece 
Política Estadual de Saneamento 
Básico, e dá outras providências. 

 
Art. 1º O § 5º do artigo 40, da Lei n° 9.096, de 
31 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 40. (...) 
 
(...) 
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§ 5° A tarifa será devida pelo 
usuário que, tendo condições 
imediatas de interligação 
estritamente por gravidade, não 
efetuar a conexão à rede pública 
de esgotamento sanitário no 
prazo de até 90 (noventa) dias, a 
partir da vigência desta Lei. 
(...)” (NR) 

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

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.308 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a ROGERIO NUNES DA 
CONCEIÇÃO. 

 
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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Rogerio Nunes da Conceição. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.309 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a JOSÉ PUPIN. 
 

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 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a José Pupin. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.310 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a ADEMAR KERCKHOFF. 

 

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 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Ademar Kerckhoff. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.311 
 

Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a LUIZ CARLOS 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 
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Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Luiz Carlos de Oliveira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.312 
 

Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a MARIA GANDINI 
SANTANA. 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Maria Gandini Santana. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.313 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a ESTHÉRIO SEBASTIÃO 
COLNAGO (In Memoriam). 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Esthério Sebastião Colnago. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.314 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a GERSON CAMATA (In 
Memoriam). 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Gerson Camata. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.315 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a BENTO VENTURIM. 
 

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, 



4 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 04 de julho de 2019 

com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Bento Venturim. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.316 
 

Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a RUBENS MOREIRA. 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Rubens Moreira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 

de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.317 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a SANDRA HELENA ROSA 
KWAK. 
 

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, 

com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Sandra Helena Rosa Kwak. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.318 
 

Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a ANTÔNIO JOAQUIM 
DE SOUSA NETO. 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Antônio Joaquim de Sousa Neto. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.319 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a PEDRO GILSON RIGO. 
 

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, 
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com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Pedro Gilson Rigo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.320 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a ARIZIO VAREJÃO 
PASSOS 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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Arizio Varejão Passos Costa. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.322 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a ALEXANDRE AUGUSTO 
RUSCHI. 

 
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, 

com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Alexandre Augusto Ruschi. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.323 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a RENATA ELLER. 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Renata Eller. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.324 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a WELINGTON 
SALDANHA. 

 
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, 
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com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Welington Saldanha. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.325 
 

Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a AILTON VARGAS DE 
SOUZA. 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Ailton Vargas de Souza. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.326 
 

Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a RODRIGO DA SILVA 
MADEIRA. 

 
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, 

com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Rodrigo da Silva Madeira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.327 
 

Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a BENJAMIM DE FREITAS 
PINHEIRO. 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Benjamim de Freitas Pinheiro. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.328 
 

Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a JOÃO CALMON 
SOEIRO. 

 
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, 
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com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a João Calmon Soeiro. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.329 
 

Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a ARGEO JOÃO ULIANA. 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Argeo João Uliana. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.330 
 

Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a ÊNIO BERGOLI. 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  

Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Ênio Bergoli. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.331 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a THIAGO MARLEY DA 
COSTA LOUREIRO. 

 
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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Thiago Marley da Costa Loureiro. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.332 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a PEDRO SCARPI 
MELHORIM. 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
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Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Pedro Scarpi Melhorim. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.333 

 
Concede Medalha “Ewerton 
Montenegro” a VANDERSON 
ROBERTO PEDRUZZI GABURO. 

 
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 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Ewerton 
Montenegro” a Vanderson Roberto Pedruzzi 
Gaburo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.334 

 
Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a ALAIR ELIAS CAGNO. 

 
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 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Alair Elias Cagno. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.336 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a EVAIR VIEIRA DE 
MELO. 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Evair Vieira de Melo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.337 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a CARLOS ALBERTO 
VIEIRA. 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
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Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Carlos Alberto Vieira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.338 
 

Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a ROLMAR BOTECCHIA. 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Rolmar Botecchia. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.339 
 

Concede Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira a ERASMO CARLOS 
NEGRIS. 

 
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, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  

Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Erasmo Carlos Negris. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 1685 
 

Autoriza a formação da Frente Parlamentar em 
Defesa e Fomentação da Avicultura e 

Suinocultura no Estado do Espírito Santo. 
 
 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, especialmente as 
contidas no art. 17, XXXIV do Regimento 
Interno e, tendo em vista a solicitação contida 
no Requerimento nº 100/2019 do Deputado 
Adilson Espindula e outros, deferido na Sessão 
Ordinária realizada em 03 de julho de 2019, 
resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a formação da Frente 
Parlamentar em Defesa e Fomentação da 
Avicultura e Suinocultura no Estado do Espírito 
Santo, integrada pelos Deputados Adilson 
Espindula, Luciano Machado, Sergio Majeski, 
Enivaldo dos Anjos, Iriny Lopes, Marcos Garcia, 
Carlos Von, Gandini, Dary Pagung, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Dr. Emilio Mameri, Coronel 
Alexandre Quintino e outros que a ele, 
posteriormente, aderirem, com o objetivo de: a) 
Difundir e potencializar as ações nos setores, 
haja vista que os mesmos movimentam 
significativamente a economia do Estado; b) 
Promover ações no sentido de aprimorar a 
legislação estadual, para fomentar o 
crescimento dos setores, apoiar a simplificação 
da carga tributária e a desburocratização, além 
de ações visando inibir a concorrência desleal de 
produtos de outros Estados; c) Incentivar as 
ações de logística no sentido de viabilizar a 
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movimentação de insumos agrícolas por 
ferrovia, a partir do Centro-Oeste; d) Estimular a 
realização dos projetos para fornecimento de 
energia; e) Estimular a qualificação profissional, 
realização de Encontros de Lideranças da 
Avicultura e da Suinocultura Capixaba; f) 
Acompanhar a desenvoltura da indústria do ovo 
no Estado do Espírito Santo e ainda; g) 
Acompanhar ações que visam à melhoria do 
status sanitário do Estado, junto aos dois 
setores; h) Estimular a ampliação das 
exportações; i) Promover os segmentos da 
Avicultura e Suinocultura, seus produtos em 
eventos, com a expansão de mercados que 
possam valorizá-los. 
 
Art. 2º Após sua instalação, a Frente 
Parlamentar, elegerá dentre seus integrantes, o 
seu Presidente, e o Secretário Executivo. 
 
Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar em 
Defesa e Fomentação da Avicultura e 
Suinocultura no Estado do Espírito Santo, 
conforme previsto na Constituição Federal, 
discutir e aprovar, entre seus integrantes, seu 
Regimento Interno e seus programas de ação e 
estratégias de atuação, que se submeterão às 
normas legais que regem à Administração 
Pública e regimentais que disciplinam a 
atividade legislativa. 
 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 de julho 
de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1686 
 

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, JOSE MATIAS VIEIRA DOS ANJOS, 
do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Freitas, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
192388/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 de 

julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 1687 
 

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, RENATO CORREIA DONATO, para exercer o 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Freitas, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
192389/2019. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 de 
julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 1688 
 

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

 
DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 

2º, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, EMERSON CABRAL PETERLE DE SOUZA, 
matrícula nº 209427, para substituir FERNANDO 
VAILANT SÁ PRADO CARREIRO, matrícula nº 
206708, no cargo de Secretário de Comunicação 
Social – SCS, a partir de 22/07/2019 a 
05/08/2019, por motivo de férias. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 03 de 
julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 04.07.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA 
Comissão de Educação 
 

03h40 
SEMINÁRIO 22 ANOS DE 
PRIVATIZAÇÃO DA VALE 

Direitos dos Atingidos e Soberania 

06h35 REUNIÃO ORDINÁRIA 
Comissão de Justiça 
 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV 

O programa Dia de Campo na TV vai falar sobre Segurança 
Alimentar e Agricultura Sustentável. A erradicação da fome e a  
busca pela agricultura sustentável faz parte de pesquisas 
realizadas pela EMBRAPA, que possuí relação direta  com a 
produção de alimentos  e a erradicação da fome. 
A erradicação da fome no  mundo é um dos grandes desafios 
globais, no que demanda estatísticas locais. A Embrapa trabalha 
com linhas de pesquisas voltadas para nutrição, saúde e  alimento 
seguro. Promovendo também a nutrição social e nutritiva da 
agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais,  com  
valorização de seus produtos e o modo de fazer. Assista também 
outras matérias 
 

08h00 STJ NOTÍCIAS 
Confira no programa de hoje uma reportagem especial concurso 
público 
 

08h30 MOSAICO ENTREVISTA 
Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte 
capixaba 
 

08h45 PANORAMA 
Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 
 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA 
Comissão de Assistência Social 
 

10h00 
REUNIÃO ORDINÁRIA  
(V) 

Comissão de Infraestrutura 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM 

A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. 
Esta reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação 
dos recursos hídricos. 
 

12h20 MOSAICO ENTREVISTA 
Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte 
capixaba 
 

12h30 MP COM VOCÊ 
O promotor de justiça Antônio Carlos Gomes da Silva Junior, 
titular da Promotoria de Justiça de Colatina, expõe os aspectos 
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que caracterizam o chamado "Estado laico" e faz uma análise 
sobre o cenário de laicidade vivido no Brasil atualmente 
 

13h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA (V) 
Comissão de Assistência Social 
 

14h30 PANORAMA 
Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 
 

15h00 
TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ES 

Trabalhos do Tribunal de Contas do ES 

18h00 A GRANDE REPORTAGEM 

A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. 
Esta reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação 
dos recursos hídricos. 
 

18h30 DEDO DE PROSA 

Sara Passabom apresenta o livro "A Performance Bantu do 
Caxambu", resultado de sua pesquisa acadêmica. A obra analisa 
manifestações do caxambu nas comunidades tradicionais do sul 
do Espírito Santo e também registra as experiências da 
pesquisadora em Moçambique, na África 
 

19h00 SESSÃO SOLENE 
Homenagem ao Dia dos Patores 
 

21h00 STJ CIDADÃO 
O programa dessa semana aborda o seguinte tema: 
Responsabilidade Estado 
 

21h30 UNIDIVERSIDADE 
Profissão Artista 
 

22h00 PANORAMA 
Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 
 

22h15 SOM DA TERRA 

O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se 
revela no cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e 
um trabalho autoral que envolve MPB e POP 
 

22h45 MP COM VOCÊ 

O promotor de justiça Antônio Carlos Gomes da Silva Junior, 
titular da Promotoria de Justiça de Colatina, expõe os aspectos 
que caracterizam o chamado "Estado laico" e faz uma análise 
sobre o cenário de laicidade vivido no Brasil atualmente 
 

23h15 DEDO DE PROSA 

Sara Passabom apresenta o livro "A Performance Bantu do 
Caxambu", resultado de sua pesquisa acadêmica. A obra analisa 
manifestações do caxambu nas comunidades tradicionais do sul 
do Espírito Santo e também registra as experiências da 
pesquisadora em Moçambique, na África 
 

23h45 A GRANDE REPORTAGEM 

A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. 
Esta reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação 
dos recursos hídricos. 
 

 

Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 



Vitória-ES, quinta-feira, 04 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 13 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

VIGÉSIMA SESSÃO SOLENE, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 27 DE JUNHO DE 2019. 

 
  ÀS DEZENOVE HORAS E DEZ MINUTOS, 
O SENHOR DEPUTADO EUCLÉRIO SAMPAIO  
OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Senhoras e senhores, senhor 
deputado proponente Euclério Sampaio, 
senhores deputados e deputadas desta augusta 
Casa de Leis, ilustres autoridades e 
telespectadores da TV Assembleia, meu muito 
boa-noite.  

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe 
todos para a sessão solene em homenagem ao 
Dia do Advogado Trabalhista.  

Já se encontra no local de destaque o 
deputado proponente, senhor Euclério Sampaio.  

São convidados a compor a Mesa o 
senhor José Carlos Riszk Filho, presidente da 
OAB/ES; o senhor Edimário Araújo da Cunha, 
presidente da Aesat, Associação Espírito-
Santense dos Advogados Trabalhistas; senhor 
Luis Eduardo Soares Fontenelle, presidente da 
Associação dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da 7.ª Região, Amatra; e a senhora 
Maria Madalena Selvatici Baltazar, 
representante da Abrat. (Pausa) 

 
 (Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 
Esta sessão está sendo transmitida ao 

vivo pela TV Assembleia nos canais abertos e 
digitais, YouTube e Facebook. As fotos do 
evento estarão disponíveis a partir de amanhã, 
28, no site da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo. 

Neste momento, o proponente, senhor 
deputado Euclério Sampaio, procederá à 
abertura desta sessão solene, conforme é 
regimental. 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) – Invocando a 
proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos 
desta sessão e procederei à leitura de um 
versículo da Bíblia. 

 
 (O senhor deputado Euclério 

Sampaio lê Tiago, 1:25) 
 

Aproveitar e pedir para compor a Mesa o 
senhor João Batista de Oliveira, representando o 
Judiciário Federal Trabalhista do nosso Estado. 
(Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 
 

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) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – O Dia do Advogado 
Trabalhista é comemorado em 20 de junho. E 
para condecorar advogados, juristas, 
magistrados e outros notáveis da advocacia 
capixaba, foi criada neste ano, na Assembleia 
Legislativa, a comenda Rubens Musiello, de 
iniciativa do deputado Euclério Sampaio. 

Fará uso da palavra o proponente desta 
sessão solene, senhor deputado Euclério 
Sampaio. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO 
SAMPAIO – Sem partido) – Boa noite a todos e 
a todas! 
 Saúdo o nosso presidente da OAB-ES, 
doutor José Carlos Rizk Filho; o doutor João 
Batista de Oliveira, digníssimo magistrado da 
Justiça Federal do Trabalho; o doutor Edimário, 
presidente da nossa associação e a doutora 
Madalena.   

Saudando a eles, saúdo os demais 
homens e mulheres que lutam pela igualdade 
social no nosso estado e no nosso país. Para 
mim, para a gente, é uma honra muito grande 
esta Casa estar recebendo V. Ex.ªs. É uma 
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gratidão muito grande eu ser o proponente 
desta sessão.  

Vejo aqui diversos amigos em que a 
gente tropeça no nosso dia a dia.  Tem gente 
que acha é fácil ser advogado trabalhista, ou ser 
advogado, seja ele trabalhista ou não. Mas é 
uma luta no nosso dia a dia e não está fácil, não, 
e ainda querem acabar com a única justiça, 
querem dificultar a única justiça que realmente 
devolve ao cidadão a esperança de dias 
melhores.  

Eu quero aproveitar para considerar lida 
e aprovada a ata da sessão anterior.  

Então me sinto muito gratificado e peço 
a Deus que abençoe e derrame bênçãos sem 
limite sobre vossas vidas, como Ele disse em 
Gênesis, 12: 2-3 que abençoaria todo aquele que 
o abençoasse. Eu quero que Ele derrame 
bênçãos sobre as nossas vidas, a vida de cada 
um dos presentes aqui.  
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – É convidado a fazer uso da 
palavra o senhor José Carlos Rizk Filho, 
presidente da OAB do Espírito Santo.  
 

O SR. JOSÉ CARLOS RIZK FILHO – Boa 
noite a todos! Na verdade, como eu não sou 
muito alto, decidi falar aqui.  

Cumprimento os componentes da Mesa, 
o deputado Euclério, para falar ao deputado 
Euclério que me sentiria muito mal se a sessão 
de hoje não fosse apresentada por V. Ex.ª, 
exatamente na qualidade de advogado 
trabalhista que o é e o foi e será ainda e que por 
algum momento a gente empresta aqui a esta 
Casa.  

Cumprimento o doutor Edimário, 
presidente da Aesat; a minha querida amiga 
doutora Madalena, membro da Abrat; o doutor 
João, que hoje nesta Mesa representa o Poder 
Judiciário.  

Falar que eu tenho a honra de ser o 
primeiro presidente da OAB advogado 
trabalhista. Eu tenho uma honra muito grande 
disso. Primeiramente, em razão de que nesses 
vinte anos da minha advocacia precisamos ir às 
ruas praticamente três vezes; primeiramente no 
Dia do Fica. Eu lembro bem que no Dia do Fica 
eu segurei a faixa com seu irmão, Euclério.  

Eu tenho uma página em A Gazeta, um 
dia após o Dia do Fica,  eu, ainda estagiário, e 

tentando entender por que tentam terminar 
com uma Justiça que efetiva as suas decisões; 
por que, ainda estagiário, com os meus vinte 
anos, já necessitava ir às ruas entender por que 
o capital, eventualmente, quer, sim, exterminar 
uma Justiça que funciona; uma Justiça que 
inventou o BacenJud, um dos instrumentos mais 
básicos de uma execução; uma Justiça em que 
os índices de frustração são mínimos e uma 
Justiça que tem uma audiência em três meses, 
porque é uma Justiça que funciona. 
 O maior desafio que nós temos hoje é, 
exatamente, termos instrumento públicos, 
órgãos públicos, que deem efetividade às 
decisões. 
 Quero falar do orgulho de ser, ao lado de 
vocês, advogado trabalhista. Falo isso, com um 
orgulho tremendo, para o processualista civil, 
para o tributarista, porque somos uma classe 
unida e somos uma classe extremamente 
solidária. Atender um reclamante que, ao sofrer 
uma demissão, sequer a um seguro desemprego 
tem direito, precisa de tutela para saque de 
FGTS; ou até o empresário que, na sua empresa, 
microempresa, já não paga os seus salários.  

E falar que já fui, praticamente, três 
vezes às ruas, Madalena, ao seu lado também, 
pedir que a Justiça do Trabalho fique. E tenho 
certeza de que esse grupo de advogados, 
combativos que nós somos, e é importante que 
seja dito que o trabalhista é um dos poucos 
ramos da advocacia que se reúne. Porque, 
quando ameaçam exterminar a Justiça do 
Trabalho, seja advogado de empresa, seja 
advogado de empregado, nós sabemos, 
exatamente, nos unir e falar: fica, Justiça do 
Trabalho! E, se for necessário, falar mais uma 
vez, tenho certeza que estaremos juntos de 
novo. 
 Obrigado! Boa noite! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Gostaria de pedir a presença 
do senhor Edimário Araújo da Cunha, que 
também fará uso da palavra. 

 
O SR. EDIMÁRIO ARAÚJO DA CUNHA – 

Cumprimento, inicialmente, o deputado 
Euclério Sampaio, proponente desta sessão, a 
quem também agradeço por ter criado a 
medalha Rubens Musiello, como foi falado no 
início desta sessão. 
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O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) – Só um minuto. Eu 
queria convidar para compor a Mesa o doutor 
Rogério Musiello, representando, aqui, o doutor 
Rubens Musiello. 
 
 O SR. EDIMÁRIO ARAÚJO DA CUNHA – 
Muito bem! 
 Continuando, deputado Euclério, a lhe 
parabenizar por esta iniciativa de homenagear, 
anualmente, trinta advogados, juristas do 
Direito do Trabalho.  
 Doutor Rogério, pode vir compor; já está 
convidado. Quebro até aqui o protocolo, um 
pouco. 
 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

  
 Eu falo, Euclério, que eu tive a 
oportunidade de ouvir do doutor Rogério 
Musiello a história do pai dele, que todos nós 
conhecemos. O pai faleceu nos braços dele 
falando do amor ao Direito do Trabalho. Isso me 
emocionou muito. Nós trocamos um abraço 
caloroso e o faremos hoje, novamente. 
 O seu mandato, Euclério, não tem 
passado em branco aqui, não. Você muito tem 
nos honrado com a formação jurídica. Poderia 
citar aqui a cerca de contenção da Terceira 
Ponte que o Executivo vetou, mas esta Casa 
derrubou o veto e manteve em vigor a 
legislação que obriga a instalação na Terceira 
Ponte, que ficou conhecida como um símbolo 
do suicídio, e isso precisa, realmente, acabar.  
Parabéns! 
 Cumprimento o presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, doutor José Carlos 
Rizk; é um amigo. Eu sabia que ele ia dizer que 
era o primeiro presidente advogado trabalhista. 
Parabéns!  
 Cumprimento a doutora Madalena 
Baltazar, representante da Abrat no Espírito 
Santo, ex-presidente da Aesat, por dois 
mandatos; minha mentora. Costumo dizer isso, 
ela não gosta que fale, mas eu falo. 
 Cumprimento, também, o doutor João 
Batista, representando aqui os juízes do 
Trabalho, o Poder Judiciário como um todo. 
Muito obrigado, doutor João, pela presença.  

No último dia 20 de junho, se comemora 
o Dia do Advogado Trabalhista, e estamos aqui, 

nesta sessão solene, a homenagear essa classe 
tão importante, e alguns receberão 
individualmente aqui, em nome de toda a 
categoria, as suas homenagens individuais e 
estendo esses parabéns aos seus familiares e 
amigos que estão presentes, que acompanham, 
no dia a dia, o exercício dessa importante 
profissão.  
 Costumo dizer que o advogado 
trabalhista tem que ser dinâmico, o advogado 
trabalhista precisa estar atualizado para 
acompanhar as mudanças na legislação, 
adequação com a realidade social, que é muito 
forte, mas o advogado trabalhista consegue. 
 Por falar em mudança, recentemente, 
quase dois anos atrás, nós tivemos a reforma 
trabalhista. Não poderia deixar de falar. A 
reforma trabalhista, que, sem entrar no mérito 
do acerto ou desacerto dessa legislação, foi 
aprovada com o fundamento de que geraria 
emprego. Quase dois anos nós estamos 
acompanhando uma crescente no desemprego. 
Esse propósito não foi alcançado. A única coisa 
que se conseguiu foi reduzir em 
aproximadamente quarenta por cento o 
número das ações. E não é limitando o acesso à 
Justiça, criando restrições do acesso à Justiça, 
que se gera emprego e, muito menos, que se 
gera paz social. Esses conflitos estão represados 
e, em algum momento, isso vai desaguar.  

Mas o advogado trabalhista está atento. 
Está atento! Não foi a última reforma, nós 
acreditamos que terão mais. Nós já passamos 
por outras reformas importantes, como a de 67, 
que acabou com a estabilidade decenal e trouxe 
o FGTS. Nós sobrevivemos. A advocacia se 
reinventou. A advocacia trabalhista tem essa 
capacidade. A advocacia trabalhista lida com os 
valores sociais do trabalho, que é um dos 
fundamentos da República. A advocacia 
trabalhista lida com o trabalho humano 

E o que dizer do trabalho humano? O 
trabalho humano, em muitas vezes, está ligado 
à subsistência de muitos cidadãos. E por falar 
em subsistência, o trabalho está ligado 
diretamente à vida. Então, nós lidamos com os 
bens jurídicos mais importantes. Na avaliação 
que faço, com respeito a todas as outras 
categorias e especialidades, o advogado 
trabalhista lida com os bens jurídicos mais 
importantes. Justamente por trabalhar com a 
proteção ao trabalho humano, mas também 
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equilibrando com o desenvolvimento 
econômico, com o crescimento econômico do 
nosso país.  

Finalizo, para não me alongar ainda mais, 
desejando a todos os advogados e advogadas 
trabalhistas os meus parabéns. Muito orgulho 
estar com todos vocês. O meu muito obrigado. 
Darei um abraço em cada um. Obrigado, 
Euclério! (Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Convido, neste momento, à 
Mesa, a senhora Maria Madalena Selvatici 
Baltazar, representante da Abrat, a fazer uso da 
palavra. 

 
A SR.ª MARIA MADALENA SELVATICI 

BALTAZAR – Bom noite a todos. 
 Fui pega de surpresa, porque eu não 

sabia que teria voz, aliás, fala, porque voz eu 
sempre tive e confesso muito orgulhosa e muito 
feliz de estar com vocês, de olhar por uma 
plateia composta por advogados trabalhistas. 
Todos aqui sabem do meu orgulho de ser uma 
advogada trabalhista e sabem, também, o 
quanto está difícil a nossa lida, a nossa 
atividade, a nossa luta.  

Quero dizer que, por vezes, me 
emociona a distância que percebo que há dos 
antigos batalhadores pelo direito social, que se 
reuniam ali na Justiça do Trabalho, e isso tem 
me entristecido muito pela distância dos colegas 
e, também, por saber que menos advogados 
trabalhando é a sociedade menor na defesa dos 
direitos sociais.  
 Era isso o que eu queria dizer, tão 
somente, deixando um abraço da nossa 
Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, 
dizendo que eu tenho muito orgulho de 
encontrar com todos vocês, todos os dias, todos 
os tempos. Espero que esses encontros sejam 
por muito tempo, ainda. Deixo os meus 
parabéns e um abraço imenso.  

Não cumprimentei a Mesa, porque eu 
vou fazer diferente: eu vou cumprimentar todos 
vocês, primeiro, meus colegas. E, através de 
vocês, eu cumprimento a Mesa.  

Era só. Boa noite! Desculpa pela emoção 
que eu sempre carrego. Boa noite! (Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Dando continuidade, é 

convidado a fazer uso da palavra o senhor Luis 
Eduardo Soares Fontenelle. (Pausa)  

João Batista de Oliveira fará uso da 
palavra.  

 
O SR. JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA – 

Bom, boa noite para vocês.  
Agradeço aos componentes da Mesa 

esta oportunidade. É uma honraria muito 
grande para mim a importância de representar 
o Judiciário.  

Mas eu acho que a maioria já me 
conhece de longos anos. Eu estou completando 
a Justiça do Trabalho aqui, praticamente, há 
trinta e três anos, como servidor, como 
magistrado, posteriormente. 

Inclusive, queria lembrar o nome da 
comenda doutor Rubens. É uma saudade muito 
grande lembrar, quando eu vejo o Rogério 
também. Eu brincava com ele sobre o papai. 
Realmente, o doutor Rubens era muito bom! 
Muita saudade! Ele era advogado ativo, sempre 
da Codesa, fazendo a defesa.  

Agora, como eu fui pego de surpresa, o 
que eu posso falar é dar o meu testemunho em 
favor dos advogados trabalhistas. Eu conheço o 
valor do advogado, porque anos de convivência 
com uma. Então, eu sei as dificuldades, os 
problemas com os clientes, interpretar, trazer, 
fazer a petição, desenvolver o processo. Então, 
eu sempre dei muito valor.  

Eu acho, sempre achei isto: sem 
advogado, não há Justiça! A pessoa, apesar do 
jus postulandi ser liberado, até hoje, mas a 
maioria, acho, se lembra que, desde que eu 
comecei, como magistrado, eu sempre deferi 
honorário advocatícios, mesmo não havendo 
súmula, entendimentos contrários, porque eu 
sempre achei que isso é uma maneira de 
prestigiar o profissional, o trabalho do 
profissional. Se alguém tem que pagar os 
honorários, é a parte sucumbente. 

Hoje, infelizmente, com a reforma, 
surgiu esse problema da sucumbência recíproca, 
que a gente, bem ou mal, tenta contornar, mas, 
de qualquer forma, o que fica é o valor do 
profissional, tanto para aquele que apresenta a 
defesa, faz a defesa da empresa, do 
empregador, quanto daquele que está 
propondo a ação.  

Então, basicamente, o que eu quero 
deixar é isto: um testemunho do valor que eu 
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reconheço, eu sempre prestigiei, respeitei. 
Todos aqui me conhecem pela forma tranquila 
que eu me dirijo, controlo. Sempre com bom 
humor, procurando manter as coisas 
descontraídas, sem intenção. E eu desejo que o 
Judiciário mantenha essa mesma linha.  

Eu acho que, apesar das coisas, está 
havendo essa distensão. Eu acho que, com o 
tempo, as coisas vão melhorar. Agora, quanto à 
questão da Justiça do Trabalho, isso é cíclico: vai 
e volta, vai e volta. Mas a Justiça do Trabalho, 
acho que é a melhor Justiça do país! Quem dera 
a Justiça comum fosse assim ou, mesmo, a 
Federal: tivesse os mesmos projetos, PJE, os 
mesmos procedimentos, os mesmos critérios. O 
nosso Judiciário, aqui, seria outro. Não estaria o 
Brasil nessa insegurança que está hoje.  

Agradeço a oportunidade de estar aqui, 
relembrando todos vocês: só olha que nós 
estamos todos um pouquinho mais velhos. Só 
isso!  

É isso! Obrigado. (Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – É convidado a fazer uso da 
palavra o senhor Rogério Bermudes Musiello.  

 
 O SR. ROGÉRIO BERMUDES MUSIELLO – 
Não sei se vou conseguir chegar no final, mas 
confesso a vocês que eu estou extremamente 
emocionado. Há uns dias eu conversava com o 
nosso querido presidente da Esat e ele me 
perguntou algumas coisas sobre o doutor 
Rubens. Eu falei e acabei enchendo meus olhos 
de água. Eu ainda sinto, na minha pele, a água 
do suor dele quando ele me abraçava.  

Lembro-me de algumas pessoas que 
conviveram muito com o meu pai. Um deles é o 
doutor Robson Bortolini, que chegou a trabalhar 
no mesmo escritório que ele, a quem eu faço as 
minhas homenagens; doutor Carlos Alberto; 
doutor Madeira; doutora Célia. Enfim eu estou 
falando de algumas pessoas, não estou me 
esquecendo de ninguém, mas são pessoas que 
tiveram uma aproximação muito grande com 
doutor Rubens. Doutora Cléria, nosso querido 
George. E todas as vezes que eu encontro com 
esses colegas, temos alguma boa lembrança 
para falar dele. Fiquei, estou e sempre ficarei 
muito grato ao Euclério pela lembrança. A 
certeza de que todos os anos, com essas 

homenagens, o doutor Rubens será sempre 
lembrado.  

As pessoas que conviveram com ele, nas 
lides trabalhistas, tiveram sempre um carinho 
muito grande com ele porque ele nunca deixou 
de atender quando era questionado, quando 
era perguntado. Sempre procurou ser muito 
educado com as pessoas. Talvez seja por isso 
que Euclério sempre está honrando a pessoa 
dele com esta homenagem.  

Sabendo que eu ia ficar um tanto quanto 
emocionado, eu procurei escrever alguma coisa 
e gostaria de ler para vocês o que eu escrevi. 
Perdoem-me se estou um pouco nervoso.  

Pediria, inicialmente, permissão aos 
presentes, dentre os quais recebi o honroso 
convite de manifestar-me para fazer um 
agradecimento particular aos meus queridos 
amigos, que me surpreenderam positivamente 
conferindo-me tão valiosa honraria. E digo 
surpreso porque eu não esperava o 
reconhecimento com a outorga do mérito 
advocatício com o nome de Rubens Musiello, 
que falecido no ano de 2007 serviu por mais de 
cinquenta anos à Justiça do Trabalho. 

Nesse momento tão sublime, lembro-me 
de Cícero, orador romano que dizia: Nenhum 
dever é mais importante do que a gratidão. E 
assim dizer que o gesto das pessoas que criaram 
a Comenda Rubens Musiello ficará registrado de 
forma indelével em algo muito maior do que 
moldura de um quadro; ficará registrado na 
memória do coração, onde deve se recolher as 
sinceras manifestações de carinho que recebo 
hoje nesta Casa.  

Falando assim, lembro-me, saudoso, de 
Rubens Musiello, que dedicou mais de 
cinquenta anos ininterruptos de sua vida como 
advogado, preocupado em combater a injustiças 
sociais e lutar pela melhoria de trabalho da 
classe com uma singularidade que lhe 
destacava. Traduzindo seu trabalho em atitudes 
concretas, objetivando o fazimento da justiça, 
na acepção mais cristã da palavra, lembro-me 
de Tomaz de Aquino: Respeitar todos os direitos 
e fazer cumprir todos os deveres. 

Por isso é que recebo esta homenagem 
hoje, devendo muito dela ao meu pai e aos 
meus amigos aqui presentes, que junto com 
tantos outros companheiros, me ensinaram a 
lutar o bom combate e não desistir nunca dos 
meus sonhos. Por outro lado, muito maior do 
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que a condecoração, esta comenda traz consigo 
o peso da responsabilidade. E é nisso que 
conclamo a todos nós, agraciados, refletirmos. 
Isso significa dizer que devemos sempre 
preservar nossas condutas: a honra, a nobreza e 
a dignidade da profissão, com a consciência de 
que o Direto é um meio de mitigar as 
desigualdades para o encontro das soluções 
justas e que a lei é um instrumento para 
garantir a igualdade de todos. 
 Não podia esquecer de Ruy Barbosa: A 
justiça prospera e vive muito mais realmente da 
verdade e da moralidade com que se pratica do 
que das grandes inovações e das belas reformas 
que se lhe consagrem.  

É com esse espírito de fidelidade às 
nossas convicções que fomos agraciados e é 
com esse espírito que devemos continuar a 
irradiar, como estrelas da manhã, o exemplo e o 
caminho a ser seguido por nossos filhos e 
futuras gerações. 
 Muito Obrigado! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Neste momento, o senhor 
deputado proponente Euclério Sampaio fará a 
entrega de certificados aos homenageados. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO 
SAMPAIO –  Sem partido) –  Antes, porém, vou 
quebrar o protocolo e registrar aqui, dentre as 
diversas perdas que a Justiça do Trabalho teve, 
temos o doutor Rubens, que eu convivia 
diariamente, em lados opostos, mas era 
elegante, era leal; e também do doutor José 
Hildo Sarcinelli Garcia. Duas grandes figuras que 
nós perdemos e que tenho certeza, estão em 
lugares bons.  

Se estou aqui hoje, doutor Rizk tem certa 
responsabilidade também, porque no ano de 
2000 ele resolveu ser candidato a vereador e ele 
pediu a mim e a João para ajudá-lo. E fui para a 
rua pedir voto para ele e gostei. E no ano de 
2002 vim candidato a deputado e fui eleito.  

Então, ele tem uma parcela de 
responsabilidade. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS RIZK FILHO – Que 

bom que eu perdi para vereador e você ganhou 
para deputado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO 

SAMPAIO –  Sem partido) –  E, na advocacia, eu 

segui os passos do João, que foi o precursor da 
família na advocacia trabalhista. Tenho muito a 
agradecer. 

Queria que o Edimário e o doutor Rizk 
descessem com a gente. E a Madalena também. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – O advogado trabalhista lida 
com o mais social dos direitos, responsável pela 
representação de seus clientes na eterna luta 
em prol da justiça social e o equilíbrio entre o 
capital e o trabalho. 

Ser advogado trabalhista não é só ir a 
juízo como porta-voz dos seus clientes, mas 
arauto de transformação social e combate 
ideológico. É planejar estrategicamente o futuro 
do empregador e defender corajosamente os 
direitos vilipendiados dos empregados.  

É convidada a receber a primeira 
homenagem nesta noite, a senhora Maria 
Madalena Selvatici Baltazar. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Senhora Maria Helena Reinoso Rezende. 

(Pausa) 
 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Cléria Maria de Carvalho. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Lislie Rodrigues Bayer. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Álvaro José Gimenes Faria. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Christiano Dias Lopes Neto. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Célia Fernandes de Lima da Silva. (Pausa) 
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(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Helida Bragança Rosa Petri. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Ângela Maria Perini. (Pausa)   
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Augusto Carlos Lamêgo Junior. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Gustavo Angeli Storch. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
       Paula Wanessa Lopes Bastos. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Eliomar Silva de Freitas. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Neiliane Scalser. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Wiler Coelho Dias. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
José Carlos Rizk Filho. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Rogério Bermudes Musiello. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

Jayme Fernandes Júnior. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Robson Fortes Bortulini. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Patrick Nogueira. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Rafael Anchieta Pizza Pimentel. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Comendador senhor João Batista 

Dallapiccola Sampaio, já homenageado por esta 
Casa. (Pausa)  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
José Miranda Lima. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Carlos Alberto De Souza Rocha. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Fernando Madeira de Freitas. (Pausa)

  
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Rosemery Machado de Paula. (Pausa) 

 
 (Procede-se à entrega do 

certificado)  
 
 Carlos Augusto Alledi. (Pausa)  
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
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 Rosângela Cassimiro de Matos Santana. 
(Pausa)   
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado)   
 
 George Ellis Kilinsky Abib. (Pausa) 
  

 (Procede-se à entrega do 
certificado)   

 
Finalizadas as entregas, convidamos à 

recomposição da Mesa. E gostaríamos de 
convidar para falar em nome dos 
homenageados, nesta noite, o senhor advogado 
Fernando Madeira.   

 
 O SR. FERNANDO MADEIRA DE FREITAS 

– Boa noite a todas as advogadas trabalhistas. 
Boa noite, deputado Euclério. Boa noite, 
presidente da seccional, doutor José Carlos Rizk 
Filho, advogado trabalhista. Obrigado, Edimário, 
e obrigado a todos os presentes.  

Fui incumbido de falar em nome dos 
homenageados. Ao receber o convite, minha 
filha me perguntou: Pai, você não fica nervoso? 
Eu falei: Estou entre amigos. Não há motivo 
para nervosismo.  

Comecei há muitos anos, como o cabelo 
denuncia, e sou, de fato, Madalena, de um 
tempo em que a gente levantava da mesa e 
tínhamos, com os ex adverso, aquele contato 
que o deputado Euclério contou aqui, quando 
falava do homenageado maior, que é o doutor 
Rubens Musiello.  

Essa é a característica da advocacia 
trabalhista. A amizade que  transcende o 
prédio da Justiça do Trabalho. Essa amizade que 
nos une desde os tempos dos famosos 
congressos da Abrat, entidade nossa maior, a 
que nós tivemos o prazer de comparecer.  

Foi aqui em Vitória, em 1984, sob a 
presidência do doutor Joaquim Silva, advogado 
trabalhista, que o Lula, pela primeira vez, veio a 
Vitória, num embate com o então Joaquinzão. 
Isso era algo da advocacia trabalhista, que 
continua agora com esses novos advogados que 
vêm ocupando o posto e brigando pela 
manutenção da advocacia trabalhista, da Justiça 
do Trabalho. 

Eu tenho uma visão um pouco diferente, 
até, talvez, por causa da idade, já vi muito essa 

maré ir e voltar. A advocacia trabalhista da 
Justiça do Trabalho acaba no dia em que acabar 
o conflito. No dia em que acabar o conflito, a 
gente vai ter que falar: Puxa, que bacana! 
Chegamos lá. Enquanto não acabar o conflito, 
terá advocacia trabalhista.  

Tem advocacia trabalhista nos Estados 
Unidos. Vocês sabiam? Tem. Recentemente, no 
estado da Califórnia, a sexta economia do 
mundo, a Suprema Corte Estadual disse que 
empregado do Uber é empregado trabalhista 
porque trabalha na atividade-fim da Uber. Lá 
eles têm esse conceito de atividade-fim. Nova 
Iorque, a mesma coisa.  

Onde houver conflito, o advogado vai se 
habilitar a sua mediação. É o que nós estamos 
fazendo o tempo todo. Por isso que nós somos 
amigos, porque a gente traz essa mediação, essa 
conciliação, no nosso dia a dia. Era Junta de 
Conciliação e Julgamento. Não é verdade, 
doutor João Batista? Junta de Conciliação. Não é 
de vogais etc. Nós trazemos essa conciliação; 
por isso que nós somos a única associação que 
sobrevive. Não tem associação de advogado 
criminalista. Não tem associação de advogado 
de família, de civilista, de administrativista; nada 
disso. Temos nós. E nós estamos acostumados a 
essa lide, a essa situação. É lá que a mulher 
advogada foi primeiro recebida. Foi lá que foi 
primeiro tratada com igualdade, onde ela 
primeiro se sentiu mais à vontade. Lá na Justiça 
do Trabalho, onde está a maioria das juízas, 
magistradas etc. Então, a gente tem muito que 
se orgulhar. Muito que se orgulhar! Muito que 
olhar para frente! E muito que olhar para trás e 
falar: É fato. A gente vem num caminhar e nós 
estamos conseguindo passar o bastão para 
aquela geração que entra. Está aí a Neiliane, que 
foi minha estagiária. Olha que coisa. E está aqui 
sendo homenageada nesse rodar. Como é o 
ciclo da vida, que se completa e as coisas vão 
acontecendo! 

Nós, advogados trabalhistas, temos, de 
fato, deputado Euclério, muito que nos 
orgulhar. Nós somos diferentes. Nós somos de 
luta. Nós vamos para a rua. Nós brigamos com 
juiz. Nós brigamos com Ministério Público. A 
gente não aceita e é isso. A gente é assim 
mesmo. A gente faz cara feia. A gente briga. A 
gente tem sede. A gente tem a nossa 
associação. E a gente faz parte. E o presidente 
pede para ir à reunião, e a gente não vai. E a 
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coisa é assim mesmo. E a gente funciona. E a 
gente funciona.  

Eu me orgulho quando me falam: O que 
você faz? Sou advogado trabalhista.  Alguém 
fala: Sou advogado cível? Não. Ninguém fala 
isso. Mas nós falamos: Somos advogados 
trabalhistas. O presidente da OAB se intitula 
advogado trabalhista. Isso é muito bacana.  

Parabéns a vocês! Parabéns, advogadas! 
Eu acho que, inclusive, deveria ser Dia da 
Advogada Trabalhista.  Já está na hora de a 
gente pensar nessa sucinta mudança. 
 Parabéns, advogadas! Parabéns, 
advogados! Parabéns à família que está ali atrás. 
Parabéns à família. Muito obrigado por vocês 
estarem aqui, dando esta sustentação, né? Ver 
o doutor Jaime, a filha correndo: Cadê papai? 
Cadê papai? Dando essa sustentação 
indispensável ao nosso dia a dia. Parabéns a 
nós, advogados, parabéns a todos. Muito 
obrigado pela homenagem.  

Boa noite, doutor Rubens Musiello. Boa 
noite, doutor José Hildo Sarcinelli Garcia. Vivos 
aqui estariam. (Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) – Eu me sinto, 
confesso a vocês, muito gratificado por estar 
aqui hoje com todos vocês. É muito importante 
para mim. Eu convivo há quase trinta anos, 
acordo às cinco horas da manhã, quase todos os 
dias, vou para o escritório, depois venho para a 
Assembleia, volto para o escritório, chego em 
casa à noite. Nunca parei. É muito bom ter 
vocês, homens e mulheres, que defendem o 
Direito Trabalhista aqui nesta Casa. É uma honra 
para esta Casa de Leis. Como disse Madeira: Nós 
somos unidos!  Vejo sempre o Madeira no 
mesmo andar do Edifício Vitória Park, terceiro 
andar. Não é, Madeira? É o melhor andar ali, 
não é? 
 Mas, gente, deixando a brincadeira, eu 
quero agradecer a Deus pela vida de cada um de 
vocês, pelas nossas vidas. Que Deus abençoe 
muito as nossas vidas, entendeu? Para mim é 
uma honra, junto com diversas mãos, ter feito a 
lei que criou o Dia do Advogado Trabalhista, ter 
feito esta comenda. É uma lembrança simples, 
mas é para homenagear. Quisera eu 
homenagear todos vocês, mas, infelizmente, 
não pode. Mas, no ano que vem, vai ser melhor. 
Podem ter certeza. No ano que vem, a medalha 

vai estar pronta, vocês vão poder botar Rubens 
Musiello no peito. Eu convivi muito com ele. Eu 
gostava dele realmente. Era uma pessoa 
maravilhosa, como doutor José Hildo também. 
Mas eu convivia mais com doutor Rubens. Todo 
dia, ele de um lado da mesa e eu do outro lado, 
com o doutor João Batista, e nunca tivemos 
problemas. 
 Eu acho que o advogado inteligente, se 
levantou da mesa, é parceiro do outro 
advogado. Entendeu? Defende ao máximo o seu 
cliente, faz o que pode pelo sucesso do seu 
cliente, mas não pode envolver, não pode haver 
nenhum sentimento contrário, entendeu? É a 
classe mais unida, doutor João. Isso é 
importante. Tem que ser profissional. Ele era. Eu 
andava com ele. Ele passava em frente ao 
Edifício Portugal e eu ia caminhando com ele. E 
a gente na mesma audiência. Geralmente, era o 
horário perto da audiência.  
 Gente, que Deus abençoe as nossas 
vidas. 
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores e as senhoras deputadas 
para a próxima, ordinária, em dia e horário 
regimental. 
 Boa noite. Muito obrigado. Um beijo no 
coração de vocês. 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será especial, dia 28 de 
junho, às 13h, para debater 
sobre o enfrentamento à 
violência contra a pessoa idosa, 
conforme requerimento do 
senhor deputado Gandini. 
Expediente: o que ocorrer;  
solene, dia 28 de junho de 2019, 
em homenagem ao Dia do 
Imigrante Pomerano, conforme 
requerimento do deputado 
Adilson Espindula, aprovado em 
plenário; e ordinária dia 1.º de 
julho de 2019, cuja Ordem do Dia 
foi anunciada na quinquagésima 
sexta sessão ordinária, realizada 
dia 26 de junho de 2019) 
 

*Encerra-se a sessão às vinte horas e onze 
minutos. 
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*As inserções em negrito trata-se de previsões 
regimentais relativas às fases ou às ocorrências 
desta sessão. 
 

 
SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS 
LICENÇAS, REALIZADA EM 1.º DE JULHO DE 
2019. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da CPI, já registrando e 
agradecendo a presença dos membros desta 
comissão.  

Cumprimentar também o senhor Sérgio 
Fantini, muito obrigado pela presença; a 
imprensa; todos que nos assistem e todos os 
nossos colaboradores. 

Solicito à secretária que proceda à leitura 
da ata. (Pausa) 

 
(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da sexta reunião 
ordinária, realizada em 24 de 
junho de 2019) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Em discussão a ata. (Pausa) 

Não havendo quem queria discutir, como 
vota o deputado Enivaldo dos Anjos? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Na forma da leitura.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Aprovada como lida.  
Deputado Sergio Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Também. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Deputado Euclério? 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

partido) – Pela aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Deputado Xambinho? 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– Pela aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Ata aprovada como lida. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Pela ordem. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Presidente, nós encaminhamos quatro 
requerimentos que foram lidos e aqui tomados 
ciência, mas não foram deliberados. Eu gostaria 
que fossem deliberados hoje. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Tá. Vou avaliar aqui, mas vou colocar 
para avaliação dos colegas deputados, no tempo 
correto. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Mas já 

foram lidos aqui, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Sim, mas eu... 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – É só 

uma questão de a gente deliberar.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Sim. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Inclusive eu não entendi por que é que foi 
tomada ciência e não deliberado porque, eram 
requerimentos para serem deliberados aqui. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

partido) – Pela ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Pela ordem, deputado Euclério 
Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

partido) – Eu, nessa linha, queria sugerir... A 
assessoria me confirmou que dois dos 
convocados, indicados por convocação – sumiu 
até aqui da minha mão agora –, o senhor 
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Manfrini Delfino Amaro e a senhora Miriam 
Marques Gonçalves não compareceram. E para 
evitar a nulidade, se foram ou não intimados, eu 
gostaria que fosse feita a convocação 
pessoalmente, e, se for necessário, eu forneço o 
carro para os assessores da CPI, redesignando o 
dia 15 de julho. Esse é um dos requerimentos. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Tendo em vista a ausência, está 
deferido. 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
partido) – E o segundo, eu queria solicitar, 
tendo em vista o famoso acidente da lama e o 
crime em Mariana, eu queria que fosse aditada 
esta CPI, fazendo constar que possamos apurar 
essa questão da lama e as consequências que 
causou no Espírito Santo. 
  

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Isso aí está deferido, mas carece de um 
apoiamento de um documento. V. Ex.ª podia 
pegar as assinaturas hoje e protocolar para que 
nós pudéssemos fazer o aditamento. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
partido) – Perfeito. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente, eu gostaria de ler os requerimentos 
e que fosse feita a deliberação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Eu vou pedir ao senhor... 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eles 
estão aqui, eu posso ler.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Precisa ler não, só me entregar aqui, 
por favor. (Pausa) 
 Primeiro, Requerimento de n.º 132, do 
deputado Sergio Majeski. Convocação do doutor 
Marcelo Lemos, procurador, aliás, promotor do 
Ministério Público; e doutor André Pimentel, 
procurador da República. Ele solicita a 
convocação. 
 Eu antecipo o meu voto contrário. 
 Deputado Euclério, relator? 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
partido) – Eu não vejo necessidade, neste 

momento, não. Apesar de não vou votar contra 
nenhuma convocação, mas, neste momento, 
neste caso aqui, eu acho que poderia deixar 
para nós analisarmos no semestre que vem. 
Mas eu sou contrário. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Deputado Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– Acompanho o nobre deputado Euclério. Acho 
que o momento não é agora dessa convocação, 
a gente pode prosseguir um pouco mais à frente 
para estar convocando, no fechamento, até 
mesmo, da CPI. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Deputado Enivaldo? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Eu voto pela convocação. Ninguém é isento de 
ser ouvido pela comissão parlamentar de 
inquérito. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Deputado Majeski é o proponente. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu só 
gostaria de ponderar aqui, assim, o deputado 
Xambinho e o deputado Euclério, que, assim, 
esta CPI, o alvo principal dela são os 
licenciamentos da Vale e da Arcelor, o resto foi 
acoplado depois. Então, por exemplo, foi 
requisitada a presença aqui de pessoas ligadas a 
uma empresa de areia, que não tem relação 
nenhuma com a... 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
partido) – É licença ambiental, deputado 
Majeski.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Então, 
mas a nossa... 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
partido) – Como não tem relação? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Esta 
CPI... porque isso foi feito depois. Mas esta CPI... 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
partido) – Mas está na CPI, deputado Majeski. 
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 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Esta 
CPI, nós fizemos como alvo principal do 
licenciamento da Vale e da Arcelor. Então, 
assim, esses dois procuradores participaram 
ativamente da aprovação desses 
licenciamentos, então, como é que não é o 
momento agora? Se não é o momento agora, é 
o momento que horas? 
 É claro que a presença deles aqui, o 
questionamento aos dois que participaram 
ativamente da aprovação dos licenciamentos é 
fundamental. E se estamos aqui, então, falando 
de licença de forma geral, que eles se façam 
presentes para justificar a participação deles e a 
aprovação. 
 Então, assim, é fora de lógica não 
aprovar a convocação dos dois com o 
argumento de que não é o momento. Como não 
é o momento? São procuradores. O Marcelo 
Lemos, principalmente, esteve altamente 
envolvido em todas essas negociações. Então, a 
presença dele aqui para explicar muita coisa é 
fundamental. É fundamental. Até para que a 
presença do Ministério Público Estadual, o 
envolvimento dele, não fique sob suspeita de 
acobertar licenciamentos, no mínimo, suspeitos. 
É fundamental, sim. Principalmente, a do senhor 
Marcelo Lemos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Bom. Fica assim então, tendo em vista, 
inclusive, a manifestação do relator, deputado 
Euclério Sampaio, acompanhado por mais dois 
votos, três, fica assim rejeitado o Ofício n.º 132. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Sob os 
meus protestos, porque não há justificativa 
nenhuma para que não sejam convocados. Os 
dois. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Passamos, então ao... Deputado Sergio 
Majeski.  
 

Prerrogativa, considerando o 
relatório, encaminhar ofício a 
todos os respectivos órgãos 
públicos, respectivas empresas, 
para que apresentem relatórios 
oficiais contra todas as ações 
tomadas, objetivando o 
atendimento das recomendações 
encaminhadas e da situação atual 

dessas ações. Recomendação de 
número sete, anexo II. 

 

Defiro. Está deferido. 
Encaminhar ofício à Vale, solicitando à 

mesma que associe as respostas aos respectivos 
questionamentos realizados por este deputado. 
Defiro. 
 Também, do deputado Majeski, cópia 
integral dos processos que tratam dos autos de 
intimação relacionados aos anexos do Ofício n.º 
170 e processos conforme consta aqui nos 
pareceres, referentes aos autos, advertência, 
conforme relação em anexo. Também defiro. 
 Deferidos os requerimentos do deputado 
Sergio Majeski. 
 Assim, que sejam oficiados para que eu 
possa assiná-los ainda hoje. 
 Deliberações.  
 Deliberar a convocação de toda a 
diretoria da Renova. Acho que nós deliberamos 
isso, fazer a reunião conjunta na comissão. Isso 
já foi aprovado. 

Item quatro, comunicações. 
  

 O SR. SECRETÁRIO – (MIGUEL AMM) – O 
convocado presente hoje é o senhor Sérgio 
Fantini de Oliveira. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Convocado por solicitação do deputado 
Sergio Majesk. 
 Então, vamos lá, doutor Sérgio Fantini. A 
convocação foi feita porque V. S.ª foi diretor do 
Iema, por um período. Essa foi a motivação do 
deputado Sergio Majeski, que é o vice-
presidente desta CPI, para que pudesse ser feita 
a convocação, apoiado pelos membros desta 
comissão, que deliberaram por convocá-lo.  

Então, neste momento, eu passo a 
palavra ao proponente da convocação, o 
deputado Sergio Majeski, para que nós 
possamos iniciar os trabalhos da CPI. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Bom 
dia, senhor Sérgio.  

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 

Bom dia, deputado. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Quais 

foram as suas funções e área de atuação no 
Iema? 
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O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Inicialmente, bom dia a todos.  

Eu comecei no Iema como diretor-
técnico, passando, em seguida, após a 
exoneração do diretor-presidente, que na época 
atuava, fui convidado pelo secretário e pelo 
governador Paulo Hartung para assumir a 
presidência do Iema.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – E isso 

foi quando? 
 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – A 

diretoria-técnica teve início em fevereiro, a 
diretoria-presidente, apenas em junho, se não 
me engano, deputado. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – O 

senhor é funcionário de carreira do Iema? 
 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 

Não, senhor. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Existem 

algumas regulamentações para o caso, como o 
seu, de ex-diretor-presidente do Iema deixar o 
cargo de imediato e assumir cargo em empresa 
com processos junto ao Iema, de instalação de 
um terminal portuário em Aracruz? 

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 

Creio que não, deputado. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – O 

senhor acha que não tem. 
 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 

Acho que não. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Qual é a 

sua participação nos processos dos TCAs e da 
renovação da LO Vale, assinados no dia 21 de 
setembro de 2019? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Deputado, quando eu passei a atuar no Iema, 
esse processo era um processo que já vinha 
sendo desenvolvido pela área técnica do Iema, 
há bastante tempo já. A renovação da licença da 
empresa Vale, ela demorou mais de um ano 
para ser feita pelo corpo técnico. Então, essa 
licença, ela foi assinada no segundo semestre 

por mim, assinada por mim já como diretor-
presidente no segundo semestre de 2018, mas 
um processo de verificação de condicionante e 
análise da renovação já desde seguramente o 
primeiro semestre de 2017. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Então, o 
senhor basicamente só assinou, o senhor não 
participou da formulação, de nada, de nenhum 
debate, nenhuma discussão sobre isso? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Participei de algumas discussões técnicas com o 
corpo técnico obviamente, algumas discussões 
sobre condicionantes, mas sempre acatando os 
pareceres técnicos emitidos pela equipe do 
Iema. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – A 
assinatura registrada na LO GGE/COEI n.º 
123/2018, Classe 3 e que deu legalidade a esta 
licença de operação, e essa assinatura lhe 
responsabiliza pela legalidade e legitimidade de 
todos os atos que concorreram na elaboração e 
nos estabelecimentos da mesma? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – O 
senhor está me perguntando? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Eu estou 
te perguntando. Se o fato de o senhor ter 
assinado, se isso diretamente responsabiliza o 
senhor pela legalidade e legitimidade de todos 
os atos que concorreram para a finalização do 
processo. 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Deputado, eu creio que, como presidente do 
Iema, sou também responsável pela conclusão 
do processo de renovação sim. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – 
Entendo. 
 O senhor conhece o senhor Rodrigo 
Furlan, da Vale? Caso afirmativo, como, quando 
e onde o senhor o conheceu, e qual o seu grau 
de relacionamento com o mesmo? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Meu grau de relacionamento com o Rodrigo 
Furlan foi tão somente profissional em reuniões 
que ocorreram, reuniões todas oficiais que 
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ocorreram tanto no Iema quanto em alguns 
outros lugares, como Ministério Público. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Mas o 
senhor conheceu ele só então a partir do 
momento que o senhor assumiu a função de 
diretor-presidente do Iema ou o senhor já o 
conhecia antes? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Não, somente quando passei a trabalhar no 
Iema. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – 
Entendo. 
 E hoje o senhor tem algum grau de 
relacionamento com ele? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Com o Rodrigo Furlan? Não. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – O 
senhor intercedeu pelo aumento do prazo de 
validade da LO 123/2018? Caso afirmativo, 
como foi essa ação? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Aumento da validade, deputado? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – É. É 
porque o... 
 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – O 
senhor está falando da questão dos oito anos? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Isso, 

porque o parecer técnico... Aqui, esteve semana 
passada, a pessoa que esteve à frente da equipe 
técnica e tal, e que a recomendação deles era 
para seis anos. Então, de onde é que apareceu 
esse prazo? O que eu quero saber é se o senhor 
teve alguma relação com isso, se o senhor 
orientou, se o senhor de alguma forma 
participou dessa mudança do prazo, que os 
técnicos tinham recomendado. 

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – Na 

verdade, não houve uma recomendação para 
seis anos; houve uma recomendação para que a 
licença fosse concedida, a renovação fosse 
concedida. O prazo, segundo a lei, ele varia, ele 
pode variar entre seis e dez anos de validade. 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – 
Desculpe. Não houve uma recomendação 
técnica para isso? Para que o prazo fosse de seis 
anos? 

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 

Fossem seis, oito ou dez? Não. Houve a 
recomendação pela... Deputado, eu acredito até 
que possa ter havido. Aí, temos que voltar ao 
parecer técnico que subsidiou a licença. Não 
tenho ele, mas podemos verificar. De toda 
forma, o prazo de oito anos, ele foi sim 
estabelecido em função de uma solicitação 
feita, uma solicitação de análise da possibilidade 
de, ao invés de seis, ser feito por oito anos, e 
entendemos, junto com a diretoria técnica, 
junto com a própria assessoria jurídica do Iema, 
a possibilidade de assinar por oito anos, uma 
vez que havia e há respaldo legal para isso. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Tá. 
Houve o requerimento de quem para isso? 

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA - 

Da própria empresa. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Da 

Vale? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 

Solicitou-nos a avaliação da possibilidade. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Isso foi 

avaliado por quem? 

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA - Foi 

avaliado por mim, pela diretoria técnica, como 
acabei de dizer. O corpo técnico teve ciência 
disso o tempo todo, não houve nenhuma 
manifestação da equipe técnica contrária essa 
deliberação. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – O 

senhor conhece o senhor Takahiko?  

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA - 

Claro. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Conhece? Então o senhor sabe qual a 
participação dele nesse processo? 
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O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA - O 
Takahiko trabalhava, não sei atualmente, mas 
naquele momento ele era coordenador da 
equipe de emissões atmosféricas. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Então 
ele participou desse processo de elaboração? 

 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Sem dúvida. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Ele 
esteve aqui na semana passada, e ele disse que 
o parecer técnico recomendava seis anos, e que 
eles não participaram, que ele não tinha a 
menor ideia por que que tinha sido esses oito 
anos. Não é estranho o senhor  dizer que houve 
uma consulta também aos técnicos, se uma 
pessoa que participou ativamente disso, disse 
aqui, na semana passada, que não sabia de 
onde é que tinha surgido o prazo de oito anos, e 
que a equipe que ele participou não sabia 
explicar isso. 

 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Deputado, a equipe que analisou as 
condicionantes da empresa, antes da 
renovação, uma equipe formada por integrantes 
de diversas equipes do Iema, como o senhor 
deve bem saber são diversas equipes focadas 
em diferentes temas.  Então temos equipes da 
parte de Engenharia, temos equipes da parte 
Biologia, temos equipes de emissões 
atmosféricas, como a que o Takahiko liderava 
naquele momento, equipe de Educação 
Ambiental, socioeconomia. 

 

  O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Então, 
provavelmente, a equipe dele ficou fora disso, 
porque ele não sabia explicar porque tinha sido 
de oito anos se o parecer recomendava seis.  
 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Então, talvez ele não tenha tido ciência 
deputado, se ele está dizendo, não me cabe 
desmenti-lo.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Então, 
vocês atenderam, na verdade, um requerimento 
feito pela própria empresa, para que se fosse de 
oito anos ao invés de seis. 

 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA - 
Atendemos a solicitação de avaliação da 
empresa, entendemos ser possível, sim senhor. 

  O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Que 
também é estranho uma empresa que já não 
vinha assumindo e cumprindo as condicionantes 
anteriores, de mais de dez anos atrás, ainda 
assim com um pleito desse, se estique os 
prazos. O senhor não acha que deveria haver 
um rigor maior em vez de uma elasticidade 
maior, para uma empresa que já não cumpria os 
acordos anteriores? 
 
  O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Deputado, eu... assim... eu não sei com base em 
que o senhor afirma que a empresa não cumpria 
condicionantes. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Tinha 
condicionantes não cumpridas de dez anos 
anteriores.  

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 

Isso. Existiam condicionantes que foram 
reiteradas na nova licença; algumas 
condicionantes – aí teremos que voltar ao 
parecer para verificá-las especificamente – 
perderam no decorrer desses dez anos – não 
vou dizer o seu sentido, mas estariam fora de 
contexto no decorrer daqueles dez anos - e 
novas condicionantes foram elaboradas. 

Quando há renovação da licença, claro 
que os senhores conhecem esse rito, todas as 
condicionantes são avaliadas, e a equipe técnica 
do Iema não encontrou nenhuma condicionante 
não atendida, que trouxesse impedimento à 
renovação da licença.   

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Então, 

para ser bem objetivo, o senhor foi favorável 
que fosse aprovado um licenciamento para oito 
anos?  

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA - Fui 

favorável. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Foi 

favorável. O senhor intercedeu pela empresa? 

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 

Não sei o que o senhor considera interceder 
pela empresa. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Porque 

foi um requerimento da empresa, então o 
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senhor deixou isso a cargo dos outros e só 
assinou, ou o senhor foi imediatamente 
favorável a que houvesse uma ampliação do 
prazo? 

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA - 

Não deputado, como já respondi anteriormente, 
eu conversei com a diretoria técnica, conversei 
com outros técnicos responsáveis. Há todo um 
grupo envolvido. O senhor sabe quantas 
pessoas tiveram envolvidas na área técnica, na 
avaliação dessa renovação?  
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Quantas? 
 

 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – Eu 
não sei. Eu estou perguntando se o senhor sabe.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – O 
senhor que era diretor do Iema. Eu não 
participei.  
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Facilmente em torno de quinze técnicos de 
diferentes, assim... 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – O 
senhor que foi o presidente é quem tem que 
responder; não eu. O questionado aqui é o 
senhor.  
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Não. Eu só estou perguntando porque o senhor 
entrevistou já o Takahiko e, talvez, ele tivesse 
falado isso aqui. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Pois é. E 
eu estou tentando entender, como ele me disse, 
e que ele participou ativamente de uma equipe 
que foi fundamental nesse processo e que 
desconhece as informações que o senhor está 
dizendo, que houve toda uma consulta com os 
técnicos e tal para que ao invés de seis fossem 
oito.  

Ele disse exatamente o oposto: que eles 
recomendaram seis e ele não tinha a menor 
noção de porque tinham sido oito anos e de 
onde tinha vindo essa orientação. Os que 
estavam aqui na semana passada devem se 
lembrar.  

Ele disse claramente: Eu não sei de onde 
é que veio essa orientação e de onde tiraram o 

prazo de oito anos. Foi o que ele disse. Isso está 
registrado em ata.  
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Está ok, deputado.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Como 
ex-diretor-presidente, ex-diretor-técnico do 
Iema, o senhor tem domínio da legislação em 
vigor no estado do Espírito Santo sobre a 
regulamentação e a legalidade dos prazos de 
renovação de LOs?  
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Claro, deputado.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Tem?  
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Não sou especialista jurídico. Não é minha 
formação, não sou advogado, mas a gente conta 
no Iema, contava no Iema naquele momento 
com assessoria jurídica, o Estado também tem 
uma Procuradoria-Geral para aqueles assuntos 
que se julga dentro do órgão ambiental 
importante consultar.   
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – O prazo 
da LO n.º 123/2018, de oito anos, está de 
acordo com todas as determinações do Silcap?  
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Creio que sim.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – O 
senhor crê ou o senhor tem dúvida se está?  
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Acredito que sim, deputado. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – O 
senhor acredita, mas não tem certeza?  
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Isso é relevante? 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – É.  

 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – É?  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – É. 

Senão, não estaria perguntando.  
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 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – Eu 
acredito que a assessoria jurídica e a PGE, de 
forma alguma deixariam que nós assumíssemos 
uma responsabilidade dessa, se fosse contraria 
a legislação.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Entendo. Diante disso, que é legal, de acordo 
com as determinações do Silcap, considerando 
que consta no art. 25, do Decreto 4.039, de 
07/12/2016, que dispõem do Sistema de 
Licenciamento Ambiental e Controle das 
Atividades Poluidoras e Degradadoras do Meio 
Ambiente, o Silcap, o art. 25 diz:   

 

Art. 25. A Licença Ambiental de 
Adesão e Compromisso (LAC), a 
Licença Ambiental Única (LAU) e a 
Licença de Operação (LO) poderá 
ser expedida pelo máximo de 10 
(dez) anos, mediante decisão 
motivada da autoridade 
licenciadora competente, 
devendo cumprir os seguintes 
requisitos: 
I - atendimento das 
condicionantes estabelecidas na 
licença ambiental anteriormente 
concedida; 
II - apresentação de plano de 
correção das não conformidades, 
decorrente da última auditoria 
ambiental realizada, quando 
aplicável; 
III - apresentação da Certidão 
Negativa de Débito Ambiental - 
CNDA; 
IV - garantia de manutenção do 
projeto original e das condições 
ambientais existentes quando da 
concessão da licença; (...) 
 

Eu questiono: o senhor acha ético, moral 
e transparente atender ao pedido respeitoso do 
senhor Rodrigo Furlan, da Vale, ao invés de um 
pedido devidamente fundamentado para a 
concessão de extensão de vigência da LO da 
Vale por dois anos adicionais aos seis anos, que 
foi informado ao Rodrigo Furlan, fazendo com 
que a mesma vigore pelo período de oito anos?  

 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Sim. 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – O 
senhor acha que sim?  
 

 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Sim.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Não há 
problema nenhum nisso?  
 

 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Dados os controles ambientais que foram 
solicitados na licença, dado o tempo que esse 
tipo de licença leva para ser avaliado na sua 
renovação, dado todos os outros compromissos 
assumidos pela empresa num processo paralelo 
que os senhores também estão debatendo aqui 
nas CPIs referente ao termo de compromisso, 
dada as condições do Iema que teve que, eu 
diria, entregar uma força de trabalho 
extremamente importante, mas dedicada, única 
e exclusivamente, a essa licença, então, entendo 
que sim. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – De 
certa forma, o senhor já respondeu a próxima 
pergunta que eu ia dizer: qual foi o fator 
motivador para o senhor ter atendido ao pedido 
respeitoso do senhor Rodrigo Furlan, da Vale, 
para conceder LO com validade de oito anos, 
mesmo sabendo da sua ilegalidade pela falta de 
regulamentação? Mas o senhor alega, então, 
que tudo estava devidamente fundamentado, 
regulamentado, embora o art. 25 diga o 
contrário disso, não é? Porque a decisão de 
ampliar isso para dez anos deve ser motivada 
pela própria autoridade licenciadora e não para 
atender pedido da empresa que será licenciada. 

Outra questão: o senhor deu ciência ao 
governador Paulo Hartung e ao secretário de 
Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, para atender 
ao pedido respeitoso do senhor Rodrigo Furlan, 
da Vale, para conceder LO com validade de oito 
anos, mesmo sabendo da sua ilegalidade pela 
falta de regulamentação? 
 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Bom, primeiro, deputado, há que se fazer um 
esclarecimento, que esse mesmo sabendo da 
sua ilegalidade não partiu de mim, isso é uma 
opinião que o senhor está dando, então... 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Não, eu 
estou me fundamentando no que diz a 
legislação. 
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O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – Eu 
não vi, realmente, onde que está escrita a forma 
como o senhor colocou agora. Então, não 
concordo com ela. 

Respondendo à segunda pergunta: sim, o 
secretário Aladim teve ciência...  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – E o 
governador também. 
 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Embora não seja... A obrigação de informar ao 
governador é do secretário. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Mas o 
senhor sabe se ele foi informado ou não? 
 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Não sei. O senhor teria que perguntar para o 
Aladim Cerqueira. E, de toda forma, não é uma 
decisão do secretário Aladim Cerqueira a 
concessão ou não de renovação da licença. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Tá. A 
minha questão também não foi essa. Eu queria 
saber se o senhor comunicou. Não perguntei se 
ele autorizou ou não. 
 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Sim. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – A Vale 
pediu e o diretor-presidente do Iema, senhor 
Sérgio Fantini de Oliveira, atendeu, de forma... 
independente de ser legal ou ilegal, e por quê? 
 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Deputado, eu creio que a gente já falou sobre 
isso anteriormente, não é? 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Aham, 
tá. 

E, só para frisar bem, o senhor diz que, 
no parecer, não havia recomendação técnica 
para seis anos. 
 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Deputado, pode ser que exista, então, se o 
senhor quiser, acho que seria interessante 
solicitar o parecer técnico, caso ainda não o 
tenha. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Nós já 
solicitamos. 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – Já 
foi entregue aqui para o senhor? 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Ainda 
não, mas já foi solicitado. 
 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Então, quando o parecer chegar... Eu vou 
procurar também consultar o parecer, ele é 
público, está lá à disposição de todos, vou 
procurar consultar o parecer e verificar. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – O 
senhor já disse que o senhor não vê nada de 
ilegal.  

Eu vou fazer a última pergunta, mas, 
provavelmente, o senhor vai responder que o 
senhor já disse que o senhor não concorda com 
isso. 

Senhor Sérgio Fantini, esse tipo de 
procedimento não conforme, por parte dos 
gestores ambientais do estado do Espírito 
Santo, é fruto da certeza da impunidade por 
parte dos órgãos fiscalizadores estaduais e dos 
Ministérios Públicos? 
 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Deputado, eu não vou responder a essa 
pergunta. O senhor tem razão. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Ok. 
Eu tenho ainda as questões que a gente 

vai entregar para o senhor para que elas sejam 
respondidas por escrito e assinadas. E, assim, 
gostaria de pedir que cada questão fosse 
respondida separadamente, porque nós tivemos 
casos aqui já de questões que nós enviamos e as 
pessoas responderam com um texto corrido. 
Isso aqui é um questionamento e cada questão 
deve ser respondida independente da outra, ok? 
 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Pois não. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Pergunto ao deputado Enivaldo dos 
Anjos se quer fazer manifestação. 

Com a palavra o deputado Enivaldo. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente, eu queria que o convocado 
me explicasse de que trata essa licença que foi 
concedida. Ela é especificamente sobre o quê? 
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O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – O 
senhor está falando a renovação da licença de 
operação da Vale, deputado? 

Ela é uma licença que as condicionantes 
ambientais dessa licença determinam como a 
empresa deve atuar  no sentido de que 
controles ambientais, que atuações devem ser 
realizadas, monitoramentos ambientais, 
controles ambientais, tanto na área de biologia, 
na área de engenharia, na área de 
socioeconomia. No geral, é isso, deputado. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Nessa licença, você disse aí monitoramento. 
Esse monitoramento é, especificamente, o quê?  
 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
São diversos. Não há um monitoramento 
específico, deputado. Há monitoramento 
marinho na área frontal às operações da 
empresa, há monitoramento de emissões 
atmosféricas, há monitoramento de fauna, 
monitoramento de ruído, monitoramento da 
incidência de impactos no entorno, na 
vizinhança, inclusive, reforçado por um Estudo 
de Impacto de Vizinhança, que é conduzido 
junto à prefeitura, poder municipal, entre 
outros, deputado. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Esse monitoramento atmosférico, ele cuida de 
quê, especificamente? 

 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – O 
monitoramento atmosférico determina quais 
são os componentes físico-químicos emitidos 
nas chaminés durante as operações, quais são 
os particulados que são transferidos para a 
atmosfera em função das operações, entre 
outros. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – E 
esse trabalho verificou o quê? Que não existe 
nada na atmosfera com relação a esse quesito 
aí. 

 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – O 
senhor está perguntando quais os resultados do 
monitoramento, não é isso? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – É. 
 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – Os 
monitoramentos, deputado, são contínuos... 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Estou falando esse específico. 

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 

Das emissões atmosféricas que o senhor está 
perguntando? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – É. 
 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – Os 

monitoramentos são contínuos e eles visam 
demonstrar qual é a variação desses 
componentes que são emitidos pelas chaminés, 
qual é a quantidade de particulados na 
atmosfera emitidos pelas empresas. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Pois é. Então, vou te falar objetivamente, 
porque já que você está querendo levar o 
negócio muito para o lado técnico: esse 
segmento aí observa o negócio do pó preto?  

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 

Sem dúvida. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – E 

vocês, quando deram a licença, vocês disseram 
que não tem pó preto nenhum na Grande 
Vitória? 

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – De 

forma alguma. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – E 

como é que vocês deram a licença, então, se 
vocês verificaram que existe pó preto? 

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 

Porque existem medidas para o controle do pó 
preto, deputado. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – E 

você acha que a medida está de acordo? 
 Você mora onde aqui em Vitória? Você 
mora aqui em Vitória? 

 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – Só 
podem ser executadas medidas que só podem 
ser executadas... 

 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Você mora aqui na Grande Vitória? 
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 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Moro, deputado. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Lá 
na sua casa não tem pó preto, não? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Tem pó preto. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Pois é, como é que você considerou como, 
presidente do Iema, que essa licença poderia ser 
dada se essa é uma das condicionantes para não 
dar a licença? Ou você acha que a quantidade 
de pó que está na sua casa é pouca ainda? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Não haver pó preto... O senhor está dizendo que 
não haver pó preto é uma condição para que a 
licença seja renovada? 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Não é, não? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Não é, deputado. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Ah é? Então, o Iema não está preocupado com 
isso? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Não foi isso que eu disse.  
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Você acabou de falar que é uma condicionante. 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – Eu 
disse que a condicionante não exige que não 
haja pó preto. O pó preto, assim como outras 
emissões, ele tem que estar em níveis 
controlados. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – E 
você acha que está controlado com a 
quantidade que tem? 
 

 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Não, deputado. Eu acho que existem diversas 
iniciativas para que ele seja controlado. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Você está trabalhando onde agora, por favor? 

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Trabalho numa empresa em Aracruz. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – E 

é ligada a qual sistema? 
 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 

Qual...? 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Qual sistema que essa empresa é ligada? Ela é 
do presidente da Assembleia, que mora lá? Do 
Rafael, procurador, que também tem...? Ou é 
empresa de quem, essa empresa? 

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 

Essa empresa chama-se Imetame, Grupo 
Imetame, e é um grupo que tem diversas 
empresas em diversos segmentos, entre eles o 
petróleo e gás em área terrestre, um 
empreendimento portuário. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Quer dizer... Quem é o dono lá? 

 
O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 

Seu Etore. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Pois é. E durante o período que você estava no 
Iema, quantas licenças essa Imetame tirou lá no 
Iema? 

Aqui, no Espírito Santo, é um estado, 
rapaz, gozado. Esse pessoal tudo que trabalha 
nas empresas poluidoras, eles vão tudo 
trabalhar no Iema depois. Entra Governo, sai 
Governo e eles estão tudo lá. Eles vão para o 
Iema e dão um monte de licença, essa licença 
fajuta tudo em que os técnicos fazem o estudo, 
apresentam a proposta, o diretor, esse diretor 
vai lá e dá: Não, vou dar mais dois anos para 
vocês, para a Vale aí. Não manda a sugestão 
nem voltar para os técnicos. Eles fazem o 
negócio tudo assim. Agora, já está na Imetame, 
que é outra poluidora do Espírito Santo 
também, que fica aí procurando...  

Senhor presidente, eu não vou fazer 
mais pergunta, não, porque eu acho o depoente 
suspeito em todas as suas palavras, em suas 
observações. Então, eu agradeço e acho que nós 
temos que começar não é fazer CPI aqui não, é 
mexer com negócio de polícia, porque está 
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muito claro que as poluidoras daqui dominam 
todos os segmentos de fiscalização, porque é 
igual à raposa dentro do galinheiro.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Com a palavra o deputado Alexandre 
Xambinho.  
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– Obrigado, senhor presidente!  
 Sérgio, primeiramente, qual que era a 
relação do hoje atual presidente do Iema, 
senhor Alaimar Fiuza, com o Iema no período do 
licenciamento? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Deputado, eu não sei responder essa pergunta. 
Eu me lembro de ter visto Alaimar, vagamente 
me lembro de ter visto Alaimar em uma ocasião, 
eu acho, talvez num evento no primeiro 
semestre do ano de 2018.  
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– O senhor sabe dizer se ele participou 
ativamente do processo de licenciamento?  
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Não sei dizer.  
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– No momento ele era diretor do setor de meio 
ambiente da Vale. 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Nunca esteve à frente desse processo 
representando a empresa em reuniões, que eu 
tenha lembrança. Inclusive... 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– O senhor sabe me dizer... 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Perdão. Desculpe interrompe-lo. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– Pode falar. 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Inclusive, eu fui realmente conhece-lo já nas 
ultimas duas semanas da gestão passada, 
quando trabalhávamos na equipe de transição 
de Governo.  

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– Quem que conduziu esse processo de 
licenciamento pela Vale, coordenou pela Vale? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Algumas pessoas estiveram envolvidas, 
deputado. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– Senhor Alaimar não participou ativamente.  
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Não que eu me lembre. Não! Ativamente afirmo 
que não. Agora, pela empresa, internamente, eu 
não posso responder para o senhor. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– O senhor sabe me dizer se a Vale contratou 
alguma empresa para fazer um estudo sobre 
essa questão da poluição atmosférica na Grande 
Vitória? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Não sei dizer. Pela Vale eu não posso responder, 
deputado. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– Ok! Obrigado, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Sérgio, a pergunta que o deputado 
Xambinho lhe fez é a seguinte: o Iema solicitou à 
Vale que pudesse patrocinar algum estudo, 
através da Universidade Federal do Espírito 
Santo, para fazer monitoramento a emissão de 
partículas e outros efeitos parecidos a esse? 
  

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Sim, senhor.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Foi na sua época que foi solicitado? 
  

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Não. Isso é bem anterior a mim. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – É anterior, né. 
 O senhor conheceu esse processo de 
solicitação à Vale para que ela pudesse 
contratar? Saberia me falar, por exemplo, o 
montante que foi? 
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O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Não sei lhe dizer o montante. Mas a Vale tem, 
por costume, não sei se é bem essa palavra, 
utilizar o conhecimento técnico da Ufes, que é 
grande nessa área. A gente tem professores 
doutores que são altamente especializados no 
estudo dessas questões de emissões 
atmosféricas, por exemplo, uma delas. Então, 
certamente que existe, ainda, eu acho, 
convênios entre a Vale, a Ufes, inclusive para o 
atendimento de condicionantes, a exemplo 
dessa que o deputado Enivaldo me perguntou 
aqui, anteriormente, sobre o monitoramento de 
particulados na atmosfera.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – No período em que o senhor esteve à 
frente do Iema não houve nenhuma solicitação 
do Iema, então, junto à Vale, para que pudesse 
fazer um estudo mais profundo, que pudesse, 
inclusive, balizar, talvez, esse licenciamento ou 
coisa nesse sentido? 
  

O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA – 
Não. Existem, sim, diversas iniciativas nesse 
sentido, deputado. As condicionantes 
ambientais exigem, como dissemos antes aqui, 
o senhor me perdoe repetir, monitoramentos 
atmosféricos de amplo espectro, em todas as 
questões relacionadas a esse tipo de 
monitoramento. O Iema, também, na época em 
que estive lá, já vinha, de longa data, com um 
convênio junto à Cetesb, que hoje é o órgão 
mais especializado do Brasil na questão de 
emissões atmosféricas. Então, além disso, existe 
uma rede de monitoramento que já funciona há 
muito anos na Grande Vitória. É uma rede que 
vem sendo ampliada, ela vem sendo 
aperfeiçoada, e existem os monitoramentos de 
rotina que a empresa tem que fazer e, 
regularmente, enviar relatórios para o Iema. 
 Existe uma equipe dentro do Iema 
focada em emissões atmosféricas que faz o 
controle desses monitoramentos, da situação da 
poluição atmosférica. Inclusive, isso é 
disponibilizado online, no site do Iema, 
diariamente, quase que diariamente, acredito, e 
existe lá uma atualização das informações. 
 Então, há bastante aprofundamento 
técnico na questão das emissões atmosféricas 
para que se chegue, a equipe técnica chegue à 

decisão de que é possível uma renovação de 
licença. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Na verdade, a pergunta, além de saber 
sobre o trabalho científico que a universidade 
faz, é saber também o valor que foi 
disponibilizado pela Vale para patrocinar esse 
estudo, porque a universidade, através da sua 
fundação, é que, em tese, recebe. A última 
informação que nós tivemos aqui, do último 
convocado do Iema, de que a estimativa era de 
que seriam vinte e três milhões de reais, depois 
foi reduzido para dezoito e hoje está se 
avaliando em doze milhões para fazer esse 
estudo para a Vale. O senhor tem conhecimento 
disso? 
 
 O SR. SÉRGIO FANTINI DE OLIVEIRA - 
Dos valores, atualmente, não tenho 
conhecimento, deputado, mas certamente o 
profissional do Iema que esteve aqui deve ter 
um conhecimento aprofundado, porque os 
profissionais do Iema, além de fazerem o seu 
trabalho técnico, acompanham também esse 
tipo de convênio.  Se o convênio entre a Vale 
e a Ufes é solicitado por meio de condicionante, 
que a Vale busque uma instituição de ensino ou 
o que quer que seja, um órgão especializado 
para fazer os monitoramentos, aí a Vale presta 
contas desse monitoramento, desse estudo que 
foi contratado junto à Ufes, ao Iema. Mas a 
empresa também tem a prerrogativa de 
contratar estudos independentes. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok. 
 Deputado Enivaldo, alguma 
consideração? 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Presidente, eu gostaria de fazer um 
requerimento para ser apreciado na próxima, 
que a gente transformasse a averiguação dessa 
licença junto a uma das delegacias 
especializadas do estado, para apurar 
exatamente o que eu acho que acontece, que é 
o conluio de pessoas do Iema com a Vale para o 
fornecimento dessa licença, diante de tudo que 
a população da Grande Vitória assiste e vê 
permanentemente, que é o excesso de pó e de 
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poluição, e que mesmo assim essa licença foi 
renovada e ainda com gratificação de dois anos.    
 É preciso que se averigue, porque o 
prazo era no máximo seis meses, levaram quase 
vinte e dois meses para fazerem a licença, com a 
empresa funcionando sem a licença dentro do 
prazo. E esse excesso de prazo não é porque 
tem muito serviço, é exatamente porque eles 
querem que continue funcionando, dizendo que 
está avaliando a licença. 
 Então, acho que isso é uma questão de 
polícia para apurar. E inclusive apurar por que 
essas diretoras, essas pessoas que dão essa 
licença saem do Iema e vão para outras empresas. 
Se existe relação de compromisso nisso; essas 
empresas particulares, quais as licenças que 
conseguiram nesse período desse pessoal 
trabalhando no Iema; para que a gente possa 
realmente   definir o que acontece, porque está 
mais do que na cara que tem um conluio, porque 
como que a Vale consegue licença de partículas, 
principalmente essa que atesta que está dentro... 
Diz ele que está dentro dos limites. Aliás, o 
Espírito Santo, a Grande Vitória, é o único estado 
do Brasil em que o povo cheira pó. Não é branco, 
mas cheira pó preto. E Aqui não há nenhuma 
lógica nessa liberação de licença.  

Então, vou apresentar um requerimento, 
para que na próxima seja encaminhada e colocar a 
Polícia, a Delegacia Especializada de Proteção ao 
Meio Ambiente, para apurar, diante do 
depoimento dele aqui de que a licença foi dada 
porque ela estava dentro do limite, e 
principalmente para apurar essa questão dos dois 
anos, porque vejo que a área técnica levou vinte 
meses para dar uma licença, recomendou seis 
anos; a diretoria passou para oito, sem voltar esse 
requerimento, essa opinião dela à área técnica. 
Então, quero saber que confusão é essa, que o 
sujeito pode dar dois anos a mais de licença a uma 
empresa que todo mundo sabe que vive 
conquistando os espaços dela através de conluio 
com as autoridades que os fiscalizam.  

Então, gostaria só de me manifestar.   
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Com a aquiescência de V. Ex.ª, é claro, 
na ausência do relator, que pudéssemos colocar 
em deliberação isso, na próxima reunião, que 
será conjunta, inclusive, com a presença dele.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Vou apresentar o requerimento para a comissão 
aprovar, para encaminhar à Polícia.  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Ok. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 

Para fazer a apuração disso.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – A próxima reunião será conjunta, 
aprovada a deliberação das duas comissões: a 
CPI das Licenças e a CPI da Sonegação.   

 
O SR. SÉRGIO FANTINI OLIVEIRA – 

Deputado, posso fazer uma manifestação? 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) – A manifestação que o senhor vai fazer, 
para encaminhar ao final da CPI. 

Por favor.  
 
O SR. SÉRGIO FANTINI OLIVEIRA – Não, 

queria fazer uma correção. Eu, de forma 
alguma, afirmei, aqui, que os níveis de emissão 
de particulados estão... 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 

Senhor presidente, não me interesso pela 
manifestação da parte porque...  

 
O SR. SÉRGIO FANTINI OLIVEIRA – Ah, é 

assim? Então, tudo bem. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 

Porque eu não estou querendo que ele conserte 
nada. Ele vai ter que consertar isso na Polícia. 

  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Está cessada, então, a manifestação do 
senhor Sérgio.  

Deputado Xambinho? (Pausa) 

 
O SR. SÉRGIO FANTINI OLIVEIRA – 

Obrigado, deputado.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Nenhuma manifestação. Então, 
nenhum assunto, mais, a ser tratado. 

Obrigado pela presença, senhor Sérgio 
Fantini.   

E comunico às senhoras e senhores 
deputados que a próxima reunião será conjunta, 
com a CPI da Sonegação e a CPI das Licenças, 
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com relação à convocação da Diretoria do 
Instituto Renova.  

 
(Encerra-se a reunião às 
11h01min) 
 

 
NONA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO, REALIZADA EM 1.º DE 
JULHO DE 2019. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Senhoras e senhores 
deputados, demais autoridades presentes, 
líderes, representantes de classe, sociedade civil 
organizada, servidores da Assembleia 
Legislativa, você que nos assiste pela TV 
Assembleia e povo capixaba, meu bom-dia. 
 Declaro abertos os trabalhos da nona 
reunião ordinária da primeira sessão legislativa 
ordinária da décima nona legislatura.  

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da comissão. 
 Considerando que nós temos apenas 
quatro deputados, não há quorum para 
deliberação, nós deixaremos a leitura da ata 
para que seja feita posteriormente. 
 Eu agradeço a presença do nosso 
subsecretário Sandro Locutor, a quem eu 
concedo a palavra agora para um 
pronunciamento com relação à demanda desta 
comissão em face dos concursados. 
 Eu agradeço também a presença do 
Capovilla, vice-presidente da Adesg; agradeço 
também à Milena e ao Cabo Fonseca, da 
Comissão dos Concursados, do concurso; 
agradeço Eris Clemente, do Fórum Capixaba de 
Segurança Pública e passo a palavra ao Sandro 
Locutor. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – Muito bom 
dia a todos e a todas, eu gostaria de 
cumprimentar a Comissão de Segurança, nosso 
presidente, doutor Danilo Bahiense, o nosso 
deputado Capitão Assumção, o nosso deputado 
Pazolini, que acaba de chegar, nosso querido 
deputado Emílio Mameri e também o nosso 
querido deputado Luciano Machado. 
Cumprimentar todos os assessores da comissão, 

que sempre fazem um bom trabalho, agradecer 
a oportunidade ao presidente desta comissão e 
dos demais membros para que a gente possa 
fazer uma fala institucional em virtude de uma 
demanda que chegou aqui à Comissão de 
Segurança e também ao Governo do Estado. 
 Estou aqui matando a saudade, não é, 
doutor Danilo? Agradecê-lo pela gentileza. Estou 
matando a saudade, os oito anos que estive 
nesta Casa, eu fui membro efetivo da Comissão 
de Segurança também. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Prazer muito grande estar 
com V. Ex.ª aqui hoje, um orgulho para a gente. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – Satisfação 
minha e agradecido de fato. 
 Também chegando ali os nossos outros 
membros da comissão, deputado Marcelo 
Santos, deputado Xambinho. Eu estou aqui 
como mestre de cerimônia também. 
 Mas é importante informar aos membros 
da comissão que nós recebemos a demanda, na 
Casa Civil, e já havia passado pela Comissão de 
Segurança. A Comissão de Segurança fez uma 
indicação ao senhor governador Renato 
Casagrande para que atendessem o pleito 
apresentado pelos concursandos da Polícia 
Militar e dos Bombeiros tanto de praças como 
oficiais no sentido de que o edital não 
preservava a questão do cadastro de reserva em 
virtude até mesmo do custo da contenção de 
gastos, da movimentação econômico-financeira 
do Estado. Seria interessante que dentro do 
preceito jurídico se concretizasse a alteração do 
edital no sentido de preservar os excedentes. E, 
em virtude disso, a comissão fez uma indicação 
ao senhor governador, outro deputado, se não 
me engano o deputado Sergio Majeski também 
fez uma indicação ao Governo. Esses membros 
de uma comissão formada, senhores deputados, 
estiveram percorrendo alguns órgãos do 
Governo, estiveram com a vice-governadora 
Jacqueline, estiveram com a Procuradoria-Geral 
do Estado do Espírito Santo, e estiveram comigo 
na Casa Civil na última semana, enquanto 
relações institucionais, e nós encaminhamos o 
pleito ao senhor governador que, atento à 
questão jurídica, esteve simpático à situação e 
estará cobrando da procuradoria um estudo da 
parte jurídica, fazendo um estudo também 
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relacionado à questão orçamentária e 
financeira. 

 Em atenção à Comissão de Segurança, 
por isso estou aqui, hoje, estivemos agora a 
pouco em reunião com o presidente da Casa, 
deputado Erick Musso, que delegou à comissão 
para oficiá-lo, no sentido de um pleito de uma 
reunião com o senhor governador para discutir 
essa demanda.  

Sinto-me feliz. A vontade política e a 
necessidade da equação no quadro existe, 
temos apenas os dois problemas, orçamentário 
e jurídico, que ainda precisam ser sanados, mas 
a ideia é bem-vista pelo Governo, o canal de 
diálogo está  literalmente aberto, para que a 
gente possa, assim como têm os pleitos, 
também, da Polícia Civil, que vocês tanto 
defendem; assim como ainda tem os 
concursados da Polícia Militar de 96, que o 
Governo também pleiteia, o  Governo tem essa 
vontade política e aguarda apenas esses estudos 
e o comparecimento, naturalmente, de vocês 
que já demandaram o Governo numa reunião 
profícua para tratar desse assunto. 

Eu agradeço a gentileza, a oportunidade 
da fala, e estamos à disposição de V. Ex.as.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) – Muito obrigado 
subsecretário, estamos aqui também na 
comissão à disposição do Governo, no que for 
possível e estiver ao nosso alcance. 
  Iniciei a minha fala hoje agradecendo aos 
senhores deputados, membros desta comissão, 
em particular aos deputados que estiveram 
presentes na última reunião extraordinária da 
comissão, que contava com uma pauta 
extremamente grande, cujas deliberações fez 
com que liberássemos uma pauta 
importantíssima, com muitas demandas que 
foram apresentadas como resultado de 
audiências públicas ocorridas em Colatina e 
Cachoeiro de Itapemirim, além de visitas 
técnicas a presídios.  

Nesta reunião trataremos de pautas 
relativas a audiências públicas realizadas em Vila 
Velha, Aracruz e suas demandas. Destaco que o 
trabalho desta comissão tem sido acompanhado 
pela sociedade capixaba e pelo Governo do 
Estado. 

Em recente encontro com o 
excelentíssimo senhor governador do Estado, 

Renato Casagrande, este sinalizou 
positivamente em relação a duas demandas 
trazidas e discutidas por essa comissão. A 
possibilidade, obviamente, quando houver os 
recursos de aproveitar os candidatos 
excedentes, aprovados no concurso da Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros Militar, no ano de 
2018, e as novas instalações para DP Regional 
de Aracruz.  

Valendo lembrar que o governador fez 
contato diretamente com o excelentíssimo 
senhor delegado-chefe da Polícia Civil do Estado 
do Espírito Santo, e solicitou empenho já para 
construção daquela delegacia de Aracruz.  

Louvamos o senhor governador pela 
sensibilidade em relação à Segurança Pública, 
cremos que ainda há muitos temas importantes, 
que já foram deliberados e que, certamente, 
serão objetos de indicações por parte desta 
comissão, que também chegará ao radar do 
Governo do Estado. 

 Que Deus nos conceda uma reunião 
profícua e extremamente produtiva. 

Solicito à senhora secretária que faça a 
leitura das duas atas.  
 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da décima reunião 
extraordinária, realizada em 11 
de junho de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Em 
discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Como vota o deputado Xambinho? 

(Pausa) 
Pela aprovação.  
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa)  
Pela aprovação.  
Deputado Capitão Assumção?  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Pela aprovação da ata como lida, senhor 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Mameri?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Pela aprovação da ata.  
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O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Luciano? 
(Pausa) 

Pela aprovação.  
Deputado Lorenzo?  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Pela aprovação da ata como 
lida, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Ata aprovada.  
A próxima, por favor.  
 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da décima segunda 
reunião extraordinária, realizada 
em 25 de junho de 2019)  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa) 

Pela aprovação.  
Deputado Enivaldo?  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor presidente, descobri a forma de ser 
ouvido primeiro: é vindo pela direita, porque eu 
estava à esquerda e V. Ex.ª nunca me 
consultava.  

Então estou pela aprovação.  
Deputado Pazolini, o jeito é à direita.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Vou me reposicionar 
geograficamente aqui em plenário para poder 
ser ouvido.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Podemos inverter, 
deputado.  

Deputado Capitão Assumção?  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Pela aprovação, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Mameri?  

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Pela aprovação da ata.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Luciano? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 

estou no centro esquerdo.  
Sou pela aprovação também.   
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Pela aprovação.  
Deputado Lorenzo?  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Senhor presidente, só uma 
dúvida: a senhora leu o início, por favor, qual foi 
o horário?  

 
 A SR.ª SECRETÁRIA – (ANA CLÉRIA 

BARCELLOS DE SETÚBAL) –  11h.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Não. Tem que retificar, por 
gentileza, senhor presidente, pois foi 19h. Aí 
está às 11, foi 19. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Exatamente. Com a 
retificação do doutor Lorenzo.  

Muito boa lembrança, doutor Lorenzo!  
Aprovada a ata.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ok. Agradeço, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Agradecer ao senhor 
Sidney Ferreira, do Fórum Capixaba de 
Segurança. Muito obrigado pela presença.  

Solicito à secretária, agora, que faça a 
leitura do Expediente.  

 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
EXPEDIENTE:  

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício n.º 482/2019, encaminhado pelo 
Delegado de Polícia Civil – Nuroc/Sesp, 
doutor Alexandre Del’Santo Falcão, 
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informando que em resposta do OF/n.º 
280/2019/Comseg, foi instaurado 
inquérito policial para apuração do caso 
apresentado cuja investigação encontra-
se sob sigilo.  
 
Denúncia feita pelo preso Gevanildo 
Mateus Maxmiano informando que a 
existência de um plano contra a vida da 
doutora Graciela de Rezende Henriques, 
juíza titular da Vara de Execuções Penais 
de Vila Velha.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Nós esclarecemos 
aos nossos pares que esse ofício foi em resposta 
ao encaminhamento que fizemos após uma 
visita ao sistema prisional, onde um preso disse 
que haveria um plano para execução de uma 
juíza.  
 Então, eu sugiro o arquivamento do 
feito. 

Os senhores deputados que queiram ter 
acesso a esse documento, ele está na Secretaria, 
mas só informando que todas as providências 
foram adotadas. 
 As proposições, por favor. 
 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

 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. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Por gentileza, a 
Ordem do Dia. Eu gostaria que a senhora 
secretária lesse o item 4, com todas as 
indicações, para que a gente possa votar em 
conjunto. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
 ORDEM DO DIA: 

1. RELATÓRIO DA 10.ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA – AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
realizada no Município de Vila Velha, Espírito 
Santo, no dia 30 de maio do corrente ano, para 
tratar do tema Segurança Pública: Direito e 
Prioridades. Foram apresentadas as seguintes 
sugestões:  

 
A. INDICAÇÃO AO 

GOVERNO DO ESTADO para a 
criação do primeiro Centro 
Integrado de Segurança Pública, 
onde operariam PC, PM, Corpo 
de Bombeiros, Guarda Municipal 
e Sejus, na Região 5, e, na 
impossibilidade, que fosse pelo 
menos implantada uma delegacia 
na citada região conhecida como 
Grande Terra Vermelha; 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – B, por favor, e 
seguintes. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

B. INDICAÇÃO AO GOVERNO DO 
ESTADO para a necessidade de investimentos 
nas áreas de segurança pública, saúde e 
infraestrutura na Região 5;  
 

C. INDICAÇÃO AO GOVERNO DE ESTADO 
para a realização de melhorias na 13.ª 
Companhia Independente da PM, Região 5;  
 

D. INDICAÇÃO AO GOVERNO DO 
ESTADO para a criação de uma unidade de 
pronto atendimento na Região 5, em Vila Velha; 
 

E. INDICAÇÃO AO GOVERNO DO 
ESTADO para a criação de um colégio militar na 
Região 5, em virtude de tratar-se de área de 
risco social, o que poderá ocorrer através de 
convênio entre o Governo do Estado e 
Município;  
 

F. OFICIAR À SESP, PM e PREFEITURA, 
solicitando presença maior da ação ostensiva e 
preventiva por parte da Polícia Militar e Guarda 
Municipal, com abordagens;  

 
G. INDICAÇÃO À PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VILA VELHA em relação ao 
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cumprimento da Lei 13.022/2014, Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para a aprovação 
da lei de cargos e salários.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Vale ressaltar que o 
salário hoje de um guarda municipal de Vila 
Velha está em torno de mil, cento e cinquenta 
reais.  

Letra H, por favor. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

H. INDICAÇÃO À PREFEITURA 
MUNICIPAL para reequipamento da Guarda 
Municipal em relação a viaturas e câmeras de 
videomonitoramento.  

 
I. INDICAÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO 

para a criação de escolas em tempo integral, na 
Região 5, em Santa Rita e em São Torquato.  

 
J. INDICAÇÃO DA REATIVAÇÃO das 

delegacias de São Torquato e Centro de Vila 
Velha.  
 

K. OFICIAR À SESP, solicitando o estudo 
de viabilidade do aumento da cota de 
combustível para as viaturas; 
 
  O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Senhores 
deputados, nós já fizemos algumas dessas 
solicitações para outros municípios onde 
ocorreram audiências públicas. Todas essas 
reivindicações foram fruto da nossa audiência 
pública que ocorreu na Câmara Municipal de 
Vila Velha, onde se faziam presentes, naquela 
data, o deputado Capitão Assumção, o 
deputado Torino Marques e o deputado Lorenzo 
Pazolini.  
  Eu coloco em discussão as indicações. 
(Pausa)  
  Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa)  
  Pela aprovação. 
  Deputado Capitão Assumção? 
 

  O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Pela aprovação, senhor presidente. 
 

  O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Mameri? 

  O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Pela aprovação. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Luciano 
Machado? 
 
  O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Senhor presidente, eu voto pela aprovação. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Lorenzo 
Pazolini? 
 
  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Também acompanho, 
presidente. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Aprovado. 
  Item 5, por favor, referente à audiência 
realizada em Aracruz. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
  

ITEM 5. RELATÓRIO DA 10.ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA – AUDIÊNCIA 
PÚBLICA, realizada no município de 
Aracruz, no dia 25 de junho do corrente, 
para tratar do tema Segurança Pública: 
Direito e Prioridades. Foram 
apresentadas as seguintes sugestões: 

 
A. INDICAÇÃO AO GOVERNO DO 

ESTADO para a criação do Serviço de 
Verificação de Óbito em Aracruz. 

 

B. INDICAÇÃO AO GOVERNO DO 
ESTADO para a construção de novas 
instalações para a DP Regional de 
Aracruz cujo terreno já foi doado 
pela municipalidade. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE - PSL) – Só fazendo  um 
registro. Com relação ao item B, o 
excelentíssimo senhor governador do Estado, 
inclusive, já se pronunciou, em uma reunião que 
estivemos lá presentes com a solicitação dele, 
onde ele já fez contato com o delegado chefe da 
Polícia Civil até mesmo pelo fato de que o 
terreno foi doado. Então, ele pediu para que 
fosse utilizado o projeto padrão. 
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Por gentileza, o item C. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
C. INDICAÇÃO AO GOVERNO DO 

ESTADO para a criação de um SML 
em Aracruz. 

 
D. OFICIAR AO COMANDO DA POLÍCIA 

CIVIL DO ESPÍRITO SANTO estudo de 
viabilidade, aumento da cota de 
combustível para as viaturas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) – Somente um registro 
aí para os nobres colegas, porque eu já falei 
anteriormente que nós já fizemos essa sugestão 
em outras audiências pública, é porque a cota 
de combustível das viaturas, hoje, está em 
quinhentos reais. Essa cota está desde quando a 
gasolina custava menos de dois reais. Só para 
registro, nós tivemos a Guarda Municipal de Vila 
Velha e a cota de uma viatura lá para andar 
somente dentro do município é de dois mil reais 
por mês.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
E. OFICIAR AO IASES reportando as 

falhas denunciadas em relação ao 
acompanhamento do adolescente 
após liberação, em especial a 
ocorrida em Aracruz, em decorrência 
da decisão recente do Supremo 
Tribunal Federal.  

 
F. INDICAÇÃO AO GOVERNO DO 

ESTADO no sentido em que seja 
disponibilizado pátio para 
armazenamento de veículos 
apreendidos, além de serviço de 
guincho. 

 
G. INDICAÇÃO AO GOVERNO DO 

ESTADO para ampliação da 
quantidade de vagas nos concursos 
existentes em andamento das 
Polícias Civil e Militar. Relatoria do 
deputado Luciano Machado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) –  Eu pergunto ao 

deputado Luciano Machado se ele gostaria de se 
pronunciar com relação a esse item. 
   

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Senhor presidente, deputado Delegado Danilo 
Bahiense, todos os nossos colegas deputados, 
todos que estão aqui presentes, o relatório está 
pronto e pode ser lido para ser colocado em 
votação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) –  Vamos ler no final? 
Ou o senhor quer ler agora? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Não, 

eu fico por sua conta, meu querido presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) –  Se o senhor quiser 
ler agora, nós estamos à disposição para ouvi-lo. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) - Pode 

ser no final, para dar o andamento na leitura 
dos itens. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) –  Então, está ok.  
Pode prosseguir, por favor. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
H. OFICIAR AO COMANDO DA PM E 

POLÍCIA CIVIL, responsáveis pelo 
policiamento do município de 
Aracruz, solicitando ações pontuais 
em relação à população flutuante, 
resultado da expansão da indústria 
naval. 

 
I. OFICIAR À SEJUS solicitando análise e 

estudo de viabilidade no sentido de 
buscar cooperação e integração com 
as ações de segurança pública do 
município, fato solicitado pelo 
delegado regional, doutor João 
Francisco, no sentido de que o CDP 
de Aracruz passasse a receber todos 
os presos de Aracruz, fazendo, 
posteriormente, triagem e realizando 
as movimentações necessárias, pois, 
por vezes, a Polícia Civil tem que 
deslocar equipes para conduzir 
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presos até Viana, Linhares, Colatina e 
Cachoeiro. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) – Uma observação só 
com relação aos itens H e I. Com relação ao item 
H, a preocupação e as reivindicações sugiram 
em virtude do grande volume de ocorrências de 
furto, roubos e até os homicídios que 
aumentaram em noventa por cento em Aracruz.  

Com relação ao item I, realmente, 
segundo a portaria que foi já autorizada pela 
Sejus, seria inicialmente a Portaria n.º 240-R, os 
presos entrariam direto nos presídios das 
regiões onde ocorressem os flagrantes. Ocorre 
que os presos, por exemplo, que são autuados 
em crimes contra os costumes, são transferidos 
para Vitória, como também as mulheres. Então, 
isso causa um problema muito grande para a 
administração, tendo em vista o reduzido 
número de servidores naquela regional e, 
também, até a baixa disponibilização de 
combustível para abastecimento das viaturas.  
 Por gentileza, a letra J.  
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

J . Indicação para disponibilização de um 
perito criminal a fim de que cumpra       
expediente na delegacia regional de 
Aracruz, evitando-se diariamente 
deslocamento de equipes de perícia de 
Linhares até aquela cidade.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Esta solicitação, 
senhores deputados, a letra J aí, é uma 
reivindicação antiga, porque ocorre um grande 
volume de ocorrências lá de furtos, roubos e até 
homicídios que dependem de perícias e essas 
perícias têm que ser acionadas de Linhares ou, 
na impossibilidade, de Vitória. Então, foi uma 
solicitação deles para que a gente tivesse, no 
local ali, pelo menos um perito que trabalhasse 
de segunda à sexta, até mesmo porque nos 
casos de crimes contra o patrimônio, essas 
perícias não são realizadas durante a noite. 
Então, um perito durante o dia já desafogaria 
bastante.  
 Antes de colocar em discussão, eu passo 
a palavra ao deputado Luciano para que leia o 
seu relatório.  

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Senhor presidente, nossos nobres deputados, 
todos que estão aqui acompanhando esta 
sessão, todos que estão na galeria; nós vamos 
fazer a leitura do relatório e pelo que acho 
todos já sentiram e foi de bom grado a fala do 
senhor subsecretário da Casa Civil, Sandro 
Locutor, que passou por aqui.  

Vou fazer a leitura do nosso relatório 
para que seja apreciado.  
 Dispõe sobre a ampliação do número de 
vagas dos cargos ofertados no concurso 
referente ao edital 01 e 03, da Polícia Militar, e 
edital 04 e 05, de 2018, do Corpo de Bombeiros.  
 O relatório: 
 A Comissão de Segurança e Combate ao 
Crime Organizado foi demandada pela Comissão 
de Candidatos Excedentes dos concursos 
públicos abertos em 2018, tanto do Corpo de 
Bombeiros Militar quanto da Polícia Militar, 
fundamentados em que a vagas ofertadas nos 
editais supramencionados na ementa não 
correspondem nem de longe às reais 
necessidades da sociedade capixaba, 
oportunidade em que pleiteiam a convocação 
dos candidatos aprovados e excedentes desses 
concursos. 

Analisando acuradamente a matéria e 
tendo em vista os documentos apresentados, 
entendo ser razoável e legal a convocação dos 
candidatos excedentes, afastando, assim, o 
gasto público que existirá no caso de abertura 
de um novo concurso, visto que além do retorno 
social e econômico natural que existe com a 
presença de um maior contingente policial nas 
ruas, sabendo, também, da carência de efetivo 
em face da demanda social existente.  Em 
suma, aponta-nos como sendo extremamente 
viável e importante a medida de ampliar o 
número de vagas em favor da sociedade 
capixaba.  
 Por cautela e necessidade de uma 
melhor aferição das razões e fundamentos do 
pleito, a Presidência da Comissão de Segurança, 
sob a deliberação de seus pares, opinou pela 
realização deste parecer que se justifica e 
fundamenta com análise dos documentos 
apresentados e das informações colhidas na 
reunião realizada com os membros da Comissão 
de Aprovados Excedentes. Destacamos, por fim, 
a observância de três princípios importantes 
que nortearam este parecer, quais sejam: 
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Economicidade, viabilidade e necessidade. A 
economicidade dá-se em virtude da existência 
de um concurso em andamento. Com isso, 
havendo a necessidade de se colocar mais 
policiais nas ruas, tão logo se conclua este 
concurso, aproveitaríamos os aprovados 
excedentes ao número de vagas ofertado, 
gerando imediata economia ao erário público. 
Em relação ao aproveitamento de candidatos 
aprovados e excedentes ao número de vagas, 
concluímos pela viabilidade tanto formal quanto 
juridicamente, havendo, por fim, clara 
necessidade, visto que as unidades policiais 
operam com um percentual muito abaixo do 
efetivo necessário.  

Segue em anexo documentos 
apresentados por integrantes da Comissão de 
Candidatos Excedentes, destacando que já há 
parecer anterior oriundo da Procuradoria Geral 
do Estado do Espírito Santo, que opinou pela 
viabilidade jurídica, favorável à convocação de 
excedente. 

Opinamos favoravelmente pela 
convocação de candidatos excedentes, criando-
se assim um banco de dados de cadastro 
reserva de aprovados. 

Por fim, destaco que os autos foram 
remetidos a esta Comissão de Segurança e 
Combate ao Crime Organizado, acompanhado 
deste Parecer, da lavra deste subscritor para 
análise e parecer conforme emana o art. 90 do 
Regimento Interno.  

É o relatório. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Gostaria de parabenizar o 
deputado Luciano Machado pelo brilhante 
relatório.  
 Está em discussão. (Pausa) 

 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, pela ordem! Quero fazer 
uma manifestação pela exposição do deputado 
Luciano, que compreendeu a essência da 
importância da viabilidade da inclusão dos 
excedentes. 
 V. Ex.ª tem a nossa estima, tem a nossa 
consideração. E relatou o sentimento que há em 
aproveitar o excedente, principalmente na 
questão que V. Ex.ª deixou bem claro, aí, na 
economia para a máquina pública e, 

principalmente, para o projeto do Governo, que 
é o Estado presente. 
 Parabéns, nobre deputado! 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Muito 
bem. Só corroborando com as falas tanto do 
deputado Danilo Bahiense quanto do Capitão 
Assumção, seria contrassenso nosso não darmos 
essa opinião no nosso relatório, por todas as 
questões já apontadas. E destacar também o 
bom senso do Governo e, já de antemão, em 
várias conversas, já deixar muito à vontade de 
que já está de acordo com a condução dessa 
matéria. 
 Então, quero parabenizar o presidente 
Delegado Danilo Bahiense e todos os membros 
pela forma de conduzir essa comissão. E me 
sinto muito honrado de fazer parte da mesma. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, deputado  
Luciano Machado. 
 Algum outro deputado deseja fazer uso 
da palavra? 
 Não havendo, em votação. 
 Como vota o deputado Enivaldo com 
relação às indicações do item 05 da audiência 
pública realizada em Aracruz, bem como com o 
relatório do deputado Luciano Machado? 
(Pausa) 
 Pela aprovação. 
 Deputado Capitão Assumção? 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Presidente, voto pela aprovação dos dois 
relatórios. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
 Deputado Coronel Alexandre Quintino?  
 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente, vou me abster do 
voto porque tive um compromisso e cheguei 
agora e não tive oportunidade de participar do 
relatório. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Voto pela aprovação dos dois relatórios. 
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 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Luciano Machado, 
com relação às indicações? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Gostaria, então, já que admiro muito o 
deputado Coronel Alexandre Quintino, de pedir 
a ele para me dar a procuração para votar por 
ele, para dar unanimidade. Votar duas vezes. 
 Pela aprovação, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
 Deputado Lorenzo Pazolini? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Presidente, parabenizo nosso 
colega, amigo e relator Luciano Machado, pelo 
relatório, pela sensibilidade e por ter 
colaborado para que esta comissão possa, junto 
ao Governo do Estado, superar essa questão, 
pacificar e resolver não só o problema, a 
celeuma envolvendo a nomeação, mas 
fortalecer a segurança pública do estado do 
Espírito Santo. Também tenho a satisfação de 
acompanhar, senhor presidente. 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) -  Pois não. 
  
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Tenho acompanhado o caminhar dessa 
peregrinação dos excedentes. Tenho caminhado 
desde o início, então, logo, quero afirmar que 
também sigo o voto do relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) -  Aprovado à unanimidade. 

Muito obrigado.  
Eu passo, agora, a palavra, ao cabo Fábio 

Fonseca, para que a use, por cinco minutos, a 
tribuna, por gentileza.  

Agradecer a audiência dos 
telespectadores da TV Assembleia.  

 
O SR. FÁBIO FONSECA – Bom dia a 

todos! Bom dia, presidente! Quero agradecer a 
V. Ex.ª por ter nos dado voz neste pleito. 
Agradecer, também, ao deputado Luciano 

Machado, que fez esse brilhante relatório; 
agradecer aos demais que compõem a Mesa e 
que votaram por unanimidade este relatório; 
agradecer, também, aqui, aos meus amigos 
excedentes do concurso, que estão aqui 
acompanhando este processo. Estão 
acompanhando desde o início, sofrendo essas 
agruras.  

Agradecer, também – não está mais aqui 
– ao subsecretário da Casa Civil, Sandro Locutor, 
que já deixou uma palavra aqui, que já disse que 
o Governo está atento a essa demanda, que o 
Governo está analisando essa demanda. E nós 
só temos que agradecer aos deputados que 
compõem esta Comissão de Segurança, que nos 
deram voz e que, desde o início, nos 
acompanharam em todas as reuniões que 
tivemos. Sempre fomos bem ouvidos.  

À Comissão dos Excedentes, composta 
pelos meus colegas que estão aqui, à frente, 
que realizaram um trabalho brilhante. Sem eles, 
nada seria possível.  

Iniciei esse processo junto aos 
deputados, mas quero agradecer, aqui, à 
comissão porque, sem eles, nada disso teria sido 
possível e não teríamos chegado até aqui.  

E a questão da segurança pública, meus 
amados, temos que ver com muito carinho, 
porque todos dependemos da segurança 
pública.  

Sou policial militar. Vou completar dez 
anos, senhor coronel. Este ano completo dez 
anos de policial militar, na atividade-fim da 
Polícia Militar. E o último concurso que teve da 
Polícia Militar, Capitão, foi em 2014. Desde 2014 
- você, que nos assiste - não tem outro 
concurso. E vários foram os colegas que se 
aposentaram; os colegas que, infelizmente, por 
um motivo ou outro morreram; os colegas que 
pediram baixa da instituição. Então, esse quadro 
só foi ficando defasado ao longo do tempo. E, 
com isso, o antigo Governo do Estado abriu 
essas duzentas e cinquenta vagas, no final do 
seu Governo, para a Polícia Militar; cento e vinte 
vagas para o bombeiro; trinta vagas para 
oficiais; e sete para oficiais bombeiros. Isso não 
supre a demanda! Isso não supre nem as 
pessoas que saíram! 

A sociedade clama por segurança. Vários 
foram os candidatos eleitos com essa bandeira 
de segurança e, hoje, compõem, também, esta 
Mesa, e sabem da dificuldade que é promover a 
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segurança pública. Então, o efetivo policial está 
defasado. É preciso – entendeu? – recompor 
esse efetivo. E de que forma vamos recompor 
esse efetivo? 

Foi dada, aqui, pelo relatório do nosso 
deputado, a forma de economizar dinheiro 
público: ao invés de fazer outro concurso, 
vamos aproveitar todos os excedentes desse 
concurso! 

Tem também os colegas, aqui, da PC, da 
Polícia Civil. E tive oportunidade, até, de dar 
aula para alguns deles. E a gente sabe da 
defasagem que está, também, a instituição 
Polícia Civil. Então, a minha fala é nesse aspecto.  

Hoje, só tenho que agradecer: por todas 
as barreiras que vencemos, pelo relatório que 
foi aprovado... Quero agradecer por tudo isso e 
demonstrar, mais uma vez, que precisamos 
muito, senhor presidente, que o Governo do 
Estado se sensibilize.  

Estamos contando com o Governador 
Renato Casagrande, que se sensibilize nesse 
pleito. Que convoque todos os excedentes, não 
só os da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar, mas os excedentes, também, da Polícia 
Civil. É nesse aspecto, é nisso que acredito e é 
nisso que vou deixar a minha palavra.  

Agradeço todos.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) – Muito obrigado, cabo 
Fonseca.    

Passo a palavra, agora, ao Sidney, do 
Fórum Capixaba, por cinco minutos. 

Por favor, Sidney.   
Muito obrigado, senhores 

telespectadores da TV Assembleia, pela 
audiência de vocês. É muito importante para 
esta Casa de Leis.  

   
O SR. SIDNEY FERREIRA – Bom dia a 

todos. Bom dia ao presidente, deputado Danilo 
Bahiense, aos deputados presentes. Mais uma 
vez, agradecer a oportunidade desta Casa ouvir 
essas pessoas, esses concursados... 
Concursandos, em buscar trazer a segurança 
pública para o nosso estado.  

Quando nós iniciamos, presidente, no 
Fórum Capixaba, a falar em relação à segurança, 
como eu sou comerciante de Vitória – falando 
em relação à Grande Vitória – em nenhum 
momento pensamos em Grande Vitória. 

Deputado Luciano, a gente pensou em falar de 
segurança do estado do Espírito Santo. Não 
adianta nada eu, como presidente, líder de 
algumas instituições, pensar só no comércio da 
Grande Vitória.   

O reflexo que está acontecendo em 
nosso estado nada mais é do que um reflexo de 
2014 para cá. A gente não tem concurso, não 
tem reposição do efetivo da Polícia Militar, da 
Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e de outras 
instituições, também, da segurança pública. 
Essa falta de efetivo é um dos problemas que 
nós estamos tendo na Fonte Grande, onde se 
encontra, nos jornais aí, o tráfico crescendo; a 
quantidade de furtos e roubos crescendo na 
nossa cidade, no nosso estado.  

Esse relatório que o senhor acabou de 
colocar, eu acho... Eu acho, não: eu tenho 
certeza de que o Espírito Santo está clamando 
uma vontade que o Governo se posicione no 
que ele falou em campanha! A gente tem o 
concurso aí, a gente já tem os candidatos aqui. E 
nós, como comerciante e sociedade civil, 
precisamos de segurança!  

Deputado Enivaldo dos Anjos, eu peço ao 
senhor, como líder do Governo, aos seus 
candidatos, aos seus eleitores, que o senhor se 
manifeste, ao Governo, em relação à nossa 
sociedade, ao comércio.  

O comércio está morrendo, toda a hora a 
gente está sendo arrombado, a gente está 
tendo problema. Aí, quando você pede uma 
viatura, demora! Quando você pede um apoio à 
Polícia Civil, demora! Porque as delegacias estão 
fechadas, ou fechando, pela falta de efetivo.  

Então, a manifestação dos senhores 
deputados em apoiar o concurso da Polícia 
Militar, e da Polícia Civil, em colocar os 
excedentes para dentro, isso é o mínimo que o 
Estado do Espírito Santo pode fazer pelo 
comércio e pela sociedade civil do Espírito 
Santo.  

Mais uma vez, agradeço o trabalho que 
os senhores têm feito nesta comissão: 
presidente, Coronel Quintino, Capitão 
Assumção, deputado Enivaldo dos Anjos, os 
outros deputados, Delegado Lorenzo Pazolini. É 
muito importante a manifestação de vocês! Não 
desistam de colocar o efetivo da segurança 
pública a funcionar.  

A cada dia a população tem sofrido mais! 
Quem vai sofrer não só somos nós. Os familiares 
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dos senhores com certeza vão sentir na pele, 
como nós estamos sentindo, aqui fora.   

Muito obrigado, mais uma vez.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Muito obrigado, 
Sidney.  

Passo a palavra, agora, ao Norberto, da 
comissão da Polícia Civil, para que use a palavra 
por cinco minutos.  

Sidney! Só fazer um registro, aqui: nós já 
fizemos indicações para a reativação das 
delegacias de Serra Sede, Novo Horizonte, 
André Carloni, Centro de Vitória, São Pedro, São 
Torquato e Vila Velha, Centro de Vila Velha. 
Estivemos lá, pessoalmente, com o prefeito da 
Serra. E o prefeito, inclusive, se prontificou a 
custear, lá, para a reabertura das três delegacias 
daquele município. Então, esta comissão está 
atenta. Eu agradeço, muito, as palavras de V. 
S.ª.    

 
O SR. SIDNEY FERREIRA – É, presidente. 

Assim... Eu fico muito satisfeito pelo trabalho, 
mais uma vez, de vocês. Agora, depende de o 
nosso Governo colocar efetivo nessas delegacias 
e nessas companhias da Polícia Militar.  

Obrigado. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Pela ordem, senhor presidente!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Pois não? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Gostaria de, também, aproveitar este momento 
para convidar o senhor Sidney, do Fórum 
Capixaba de Segurança, para nos acompanhar 
na audiência pública que faremos, na próxima 
semana, em Linhares. É importante essa... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Dia 10, às 19h, na 
Câmara Municipal de Linhares. 
 
 O SR. SIDNEY FERREIRA – Deputado 
Capitão Assumção, presidente: convite feito, 
convite aceito. 
 
 O SR. NORBERTO CUNHA LOUVEM –  
Bom dia a todos.  

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Bom dia. 

 
 O SR. NORBERTO CUNHA LOUVEM –  

Bom dia a todos. Deputado Danilo, bom dia, 
nobres deputados, bom dia a todos aqui. 
Representado a comissão dos aprovados no 
concurso da Polícia Civil de 2018, gostaria de 
dizer que apoiamos esse relatório de efetivar 
um cadastro de reserva para convocar os 
demais aprovados na Polícia Militar e Bombeiros 
porque sabemos da importância e da urgência 
desses futuros profissionais atuando na 
segurança pública capixaba. 

Também gostaríamos de reforçar a 
importância de chamar todos os convocados da 
Polícia Civil – para isso é a nossa comissão –, 
porque chamando todos os aprovados do 
cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil, 
não cumpre, não preenche todas as vagas 
existentes hoje, na Polícia Civil do Espírito Santo.  

Por exemplo, como perito, existem 
duzentos e cinquenta aprovados só que existem 
aproximadamente duzentas e cinquenta vagas 
disponíveis, assim como outros cargos. 

Também ressalto que é muito 
importante ter o efetivo da Polícia Civil 
completo para que os policiais militares, ao 
realizar a sua atividade, levando pessoas, 
levando detidos para as delegacias, possam 
prestar os seus serviços o mais rápido possível, 
com efetivos nas duas polícias voltando para a 
sua atividade-fim que é patrulhar as ruas, 
garantir a segurança pública. 

Então, reforçamos o nosso apoio e 
também pedimos uma especial atenção a nossa 
causa. Queremos o mais rápido possível estar 
nas ruas defendendo a segurança pública do 
Espírito Santo. 

É isso, deputados. Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Muito obrigado, 
Norberto, pelas suas palavras. 

Gostaria, agora, de passar a palavra ao 
Capovilla, delegado da Adesg, que gostaria de 
fazer um convite aqui aos nobres deputados. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Senhor presidente, quero pedir licença e propor 
que o Edital n.º 1/2018, da Polícia Civil, seja 
também incluído nesse relatório nosso, 
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aproveitamento de excedentes. Então gostaria 
que V. Ex.ª colocasse em votação e depois 
reformamos, na verdade, o nosso relatório. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Só acrescentaria, 
deputado, esse item, não é? 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Em discussão, os 
nossos pares. (Pausa) 

Como vota o Coronel Quintino? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Mais uma vez pela aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Enivaldo 
dos Anjos, por favor. (Pausa) 

Pela aprovação. 
Deputado Assumção? 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Pela aprovação, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Mameri? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Pela aprovação. É um tema muito sensível, 
realmente precisamos melhorar o nosso serviço 
e nada mais justo que contratar aqueles que já 
fizeram concurso e são os excedentes. Isso não 
vai resolver totalmente o nosso problema; vai 
diminuir no momento em que esses 
profissionais estiverem trabalhando. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Lorenzo? 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, também vou 
acompanhar pela aprovação.  

Só fazer um registro que o vereador de 
Cariacica Amarildo Araújo está aqui nos 
acompanhando, nesta manhã. Agradecer a 
presença de V. Ex.ª. Seja bem-vindo a esta Casa! 
Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Aprovado por 
unanimidade.  

Vereador Amarildo, um abraço muito 
grande. Leve o nosso abraço ao presidente da 
Câmara, por favor. 

Com a palavra, Capovilla. 

 
O SR. SÉRGIO LUIZ BRAGA CAPOVILLA – 

Obrigado, deputado Bahiense, em nome de 
quem cumprimento todos os deputados 
presentes e todos os senhores e as senhoras.  

O motivo da minha presença aqui, como 
vice-delegado da Adesg, da Associação dos 
Diplomados da Escola Superior de Guerra, é 
fazer um convite a esta comissão, porque no dia 
12, o CPO/Sul, com o comandante Marins, e a 
representante da Adesg Cachoeiro, a doutora 
Renata Fiori, estão fazendo uma comemoração 
do décimo oitavo ano do CPO Sul e fazendo um 
seminário de segurança. Eles começam no dia 
12, sexta-feira, às 9h, e, ao final do dia, 16h, vai 
ter uma mesa redonda. E nessa mesa redonda 
seria muito importante que a Comissão de 
Segurança estivesse lá presente. 
 Eu agradeço. O convite está à disposição 
de todos. Já escrevi, inclusive, no e-mail dos 
senhores, encaminhando. O CPO Sul ficou de 
mandar o convite formal.  

Obrigado a todos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Muito obrigado, 
Capovilla.  

Eu gostaria de passar agora a palavra aos 
nossos deputados, para que façam suas 
considerações. Antes, porém, o deputado 
Mameri quer fazer uma proposição. Nós 
estamos aguardando a representante da Guarda 
Municipal, que está estacionando o carro. Se 
der tempo, nós daremos a palavra também por 
cinco minutos.   

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Bom dia a todos! Eu sou desta comissão. Tenho 
maior orgulho de ser desta comissão, 
trabalhando aqui com nosso presidente, 
Delegado Bahiense, nossos companheiros, 
Enivaldo, Coronel Quintino; Torino Marques, 
que não está aqui conosco hoje; o nosso amigo, 
o chefão que está todo bonitão, Capitão 
Assumção, que nos representa e tem defendido 
muito a causa da Polícia Militar, da Polícia Civil; 
o nosso deputado Luciano, que fez o relatório; 
Delegado Lorenzo Pazolini. 
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Eu vejo com otimismo esse trabalho que 
está sedo desenvolvido. São muitas audiências 
públicas. É um trabalho duro, mas esta comissão 
tem dado conta e inovando, no momento que 
discute o problema da segurança de uma 
maneira transparente, ética, para que as 
pessoas saibam do nosso trabalho e também 
saibam do esforço que está sendo feito para que 
a gente possa diminuir esses dados que são 
alarmantes. 

Em cima disso, eu gostaria de pedir à 
Comissão de Segurança um estudo de 
viabilidade de uma audiência pública em Rio 
Novo do Sul. Rio novo do Sul é um município da 
Região Litorânea Sul. Essa população passa por 
uma situação de grande dificuldade com 
aumento de roubos e incremento do tráfico de 
drogas. Isso não é exclusivo de Rio Novo do Sul, 
também está em Iconha, que faz parte da 
Litorânea Sul, Alfredo Chaves, Anchieta, Piúma, 
Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.  

Então, nós gostaríamos que essa 
audiência pública fosse em Rio novo do Sul, mas 
com a participação de todas as pessoas que 
compõem a Região Litorânea Sul, uma região 
que nós sabemos que o tráfico de drogas é 
pesado, principalmente no verão.   

Eu acho que nós precisamos discutir para 
propor ao nosso governador medidas que 
possam diminuir o impacto dessa situação nessa 
população. 

Então, eu queria agradecer a presença 
de todos vocês; às pessoas que estão aí nos 
acompanhando, aos funcionários da 
Assembleia. Agradecer quem está nos assistindo 
e dizer a vocês que esta comissão vai continuar 
trabalhando até o seu final da maneira como 
começou. Nós temos um compromisso com o 
Espírito Santo e a segurança pública é 
fundamental para que o desenvolvimento 
aconteça, para que a gente tenha mais 
tranquilidade no comércio. 

E diferentes situações no campo, nós 
estamos encontrando uma série de problemas 
com relação à segurança no interior, nas 
pequenas propriedades, onde as pessoas não 
têm como se defender e uma série de outras 
situações. 

A segurança pública é fundamental. Sem 
segurança pública nós não temos 
desenvolvimento, não temos condições de 
avançar. 

Muito obrigado a todos vocês. Um 
abraço! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Mameri, 
muito importante a sua indicação. Nós tivemos 
oportunidade de trabalhar como delegado de 
Piúma, respondendo por Rio Novo do Sul, 
Iconha, Anchieta, Alfredo Chaves, Itapemirim e 
Rio Novo do Sul, obviamente. E conhecemos 
bastante a realidade daquele município, um 
município com alto índice de criminalidade. O 
volume de furtos e roubos é muito grande. 
Tivemos muitos casos de estupro naquela 
região, até mesmo porque o tráfico também é 
intenso em Rio Novo do Sul. 

Nós já Fizemos audiência pública em 
Cachoeiro, mas entendo que seria muito 
importante realizar essa audiência pública.  

Vou colocar em votação aqui. A gente 
depois teria que decidir, em caso de aprovação, 
somente a data, porque já temos duas outras 
audiências, a de Linhares e a de Fundão, que já 
estão deliberadas pela comissão. 

Eu pergunto como vota o Coronel 
Quintino.  

 
O SR. CORONEL ALEXADRE QUINTINO – 

(PSL) – Senhor presidente, quero parabenizar a 
proposição do nobre amigo deputado Emilinho, 
Emílio Mameri, como é conhecido lá em Rio 
Novo do Sul, Emilinho. Quero parabenizar.  

Nós somos também daquela região e a 
gente sente na pele. Nós temos aqui o amigo 
Jorge Ferreira de Souza, que também é de lá e 
sabe o que está acontecendo naquela região.  

Então, Dr. Emílio, quero parabenizar V. 
Ex.ª pela proposição e voto favorável, com 
certeza.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Enivaldo? 
(Pausa) 

Deputado Enivaldo favorável.  
Coronel... Capitão Assumção?  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Voto favorável, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Subindo sua 
patente. 
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Inclusive, presidente, quero lembrar aqui que, 
obviamente, foi iniciativa de V. Ex.ª. Mas, 
inicialmente, o líder do Governo já tinha nos 
falado, logo no começo do nosso mandato, da 
importância de nós decentralizarmos essas 
audiências públicas da Comissão de Segurança 
nos seus municípios. Então, quero enaltecer 
essa posição do líder do Governo que já tinha 
feito essa opinião desde o começo.  

Mas eu voto favorável.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Isso facilita muito, 
porque a comissão vai ao encontro da 
população, ao invés de a população se deslocar 
por uma distância tão longa. 

Como vota o deputado Luciano 
Machado? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – A 

favor. Vamos lá para a audiência pública e ainda 
almoçar por conta do Dr. Emílio Mameri. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Isso é importante.  
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Ou 

jantar, tanto faz. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Como vota o 
deputado Lorenzo? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Eu acompanho, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) – Aprovada à 
unanimidade.  

Solicito à nossa Secretaria que agende 
depois a data, posterior a de Fundão, para que a 
gente possa realizar essa audiência pública. 

Eu gostaria de passar agora a palavra à 
Elisangela Fraga Nogueira, comandante da 
Guarda Municipal de Vila Velha e subsecretária 
de Vila Velha. A senhora tem cinco minutos para 
fazer uso da palavra.  
 Sexta-feira, fizemos uma visita à Guarda 
Municipal, vendo as dificuldades que estão 
encontrando até com falta de recurso para 
manutenção de viaturas, de motos, mais para 

manutenção eles estão com problema. Tem 
combustível, mas não tem dinheiro para 
manutenção. Inclusive, as câmeras quebradas. 
Está uma luta lá para manutenção.  

Com a palavra, Elisangela.  
 
A SR.ª ELISANGELA FRAGA NOGUEIRA – 

Já é boa tarde, não é? Boa tarde a todos. Boa 
tarde, doutor deputado Danilo Bahiense, 
Capitão Assumção, demais componentes da 
Mesa Diretora. 

É uma oportunidade muito grande estar 
aqui e um honra. Há exatamente dois meses e 
vinte e cinco dias, nós assumimos o comando da 
Guarda Municipal de Vila Velha. A primeira 
mulher à frente dessa árdua missão. Desistir não 
era opção, então não vou desistir da missão. 
Alguns avanços estamos alcançando em tão 
pouco tempo, porque eu só não tenho 
tamanho, mas vontade eu tenho muita.  

Então, quero agradecer a oportunidade, 
doutor Danilo, de expor para vocês que hoje a 
gente percebe que a segurança pública não se 
faz sozinha. A Polícia Militar não faz segurança 
pública sozinha, a Polícia Civil e a Guarda 
Municipal, nós precisamos trabalhar em 
parceria de forma integrada. E precisamos 
também contar com o apoio da sociedade para 
somar com as forças de segurança, para apontar 
para que a gente possa identificar, com mais 
rapidez, os pontos mais vulneráveis das nossas 
cidades.  

E eu venho solicitar aos nossos 
parlamentares uma ajuda para as Guardas 
Municipais, não só de Vila Velha. De Vila Velha, 
graças a Deus, nos tornamos uma referência 
não só estadual, mas em nível nacional, devido a 
uma crise que ocorreu. Todos puderam 
acompanhar em fevereiro de 2017. E, com isso, 
as demandas da Guarda Municipal de Vila Velha 
têm aumentado muito. E nós precisamos de 
apoio dos nossos parlamentares, com possíveis 
emendas, porque a gente precisa de estruturar 
melhor, já estamos avançando. Novas viaturas 
já estão chegando, quinze novas viaturas, 
coletes, em fase de aquisição. Graças a Deus 
estamos avançando. Conquistamos um terreno 
anexo à nossa base lá na Darly Santos, próximo 
ao trevo de Novo México. Tudo porque não 
adianta você ficar no seu gabinete, no ar 
condicionado, esperando as coisas caírem do 
céu, tem que correr atrás. 
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 Semana passada, eu tive uma 
oportunidade de estar com o deputado Adilson 
Espindula, que nos ouviu, já concedeu um 
benefício para a nossa guarda, uma viatura de 
alto porte, para a Região 5, por termos uma 
zona rural bastante extensa até, muitos nem 
sabem que Vila Velha possui uma área rural.  
 E a gente vem aqui agradecer essa 
oportunidade, pedir para que vocês possam 
lutar. As Guardas Municipais do estado inteiro 
clamam por força. E muitos almejam uma 
guarda metropolitana. Eu não sei qual é a visão 
dos senhores para estarem somando com a 
gente nesse pleito, mas eu acho que seria um 
grande avanço.  

Há uns sete anos, antes do Governo 
anterior, eu participei, eu estava à frente do 
Sindicato das Guardas Municipais do Estado do 
Espírito Santo, por três mandatos eu participei 
desse sindicato, e a gente teve uma conversa 
prévia com o atual governador, que era da outra 
gestão, e ele demonstrou interesse. 
 Então, contamos com vocês, venho só 
agradecer a oportunidade. Vila Velha está à 
disposição.  

Doutor Danilo, o senhor falou que tinha 
solicitado ofício por muito tempo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Já ia te cobrar. 
 
 A SR.ª ELISANGELA FRAGA NOGUEIRA – 
E que não tinha chegado. Eu falei, não tinha 
chegado, mas agora a mulher que está à frente, 
está aqui o ofício. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Muito obrigado. 
Gostaria que você protocolasse para a gente te 
dirigir aqueles recursos da, obviamente, da 
justiça de Vila Velha, diretamente para a Guarda 
Municipal. 
 
 A SR.ª ELISANGELA FRAGA NOGUEIRA – 
Queremos agradecer a oportunidade, a Guarda 
Municipal de Vila Velha está em QAPQRV para 
qualquer QTC sem QSJ. QSL? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – QSL total. 
 E, com certeza, não haverá QRM. 
 Muito obrigado, Elisangela.  

 Eu gostaria de informá-la, você chegou 
agora, no final da reunião, de que a comissão já 
fez alguns encaminhamentos, inclusive com 
relação a guinchos e com relação ao pátio. Foi 
deliberado aqui, hoje, nós vamos fazer os 
encaminhamentos e nós sabemos das 
dificuldades que vocês enfrentam lá em Vila 
Velha.  
 Ontem mesmo, na porta do condomínio 
onde resido, Capitão Assumção, o cidadão 
estacionou o carro fechando duas garagens e foi 
para um bar beber, e a guarda ficou ali por, 
aproximadamente, uma hora, para conseguir 
que aquele carro fosse retirado, porque não tem 
guincho. Aplicaram as multas, mas não tem 
guincho para tirar. 
 Há uns dias, outro cidadão estacionou o 
veículo ali e ficou por mais de uma hora e meia 
fechando as três entradas de um condomínio, 
com mais de quinhentos habitantes. É uma 
coisa, realmente, lamentável. 
 Eu passo a palavra, agora, aos nossos 
deputados, nossos pares, para quem queira 
fazer as suas comunicações finais ou 
agradecimentos, para que a gente possa 
concluir. 
 Coronel Quintino, deseja fazer uso da 
palavra? 
  
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, senhores 
deputados, senhoras e senhores que estão aqui 
presentes neste plenário, nossos amigos que 
estão nos assistindo pela TV Assembleia, eu 
quero parabenizar a subsecretária pelas 
palavras e quero dizer que, não só este 
deputado estadual, mas eu sei que a Comissão 
de Segurança irá trabalhar alinhada com as 
expectativas e as demandas das Guardas Civis 
Municipais. Então, parabenizar pela fala e me 
colocar à disposição para qualquer demanda. 
Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Enivaldo? 
(Pausa) 

Capitão Assumção? 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Quero ser breve, senhor presidente. 
 Quero deixar registrada a nossa luta em 
favor desse pleito de todo mundo, dos que 
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fizeram o concurso da Polícia Militar, tanto 
concurso de soldado quanto de oficiais, 
bombeiros, os policiais civis. Principalmente o 
Capitão Assumção que está empenhado, toda a 
Comissão de Segurança está empenhada.  
 Acredito, senhor presidente, que 
principalmente depois desse relatório do 
deputado Luciano, possamos chegar ao 
entendimento de que é fundamental a vinda 
desses excedentes para melhorar a qualidade da 
nossa segurança pública.  
 Registrar esse empenho nosso, de todos 
os componentes da Comissão de Segurança e 
também deixar até um registro, Elisangela, não 
somente fui eu, mas também o... Hoje eu estava 
comentando sobre a prisão que o doutor Danilo 
fez de um homicida, mas um dia desses, eu 
estava na Praia da Costa, saindo de uma 
reunião, e eu presenciei um bandido furtando 
um objeto, e nós conseguimos colocar a mão no 
bandido e enquanto, rapidamente, nós o 
colocamos dentro do carro da Assembleia 
Legislativa, aos costumes, que bandido não 
pode ter vez, e rapidamente chegou a guarda 
para nos prestar auxílio, juntamente com o 
efetivo da 1.ª Companhia, mas quero só 
parabenizar a agilidade da guarda. Está sendo 
de fundamental importância, com certeza, nós 
vamos brigar pela questão da Guarda 
Metropolitana. Esse é o meu registro, senhor 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – (PSL) – Deputado Mameri. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Vou ser rápido. 

Eu queria, mais uma vez, cumprimentar 
aqui todos os nossos deputados, na figura do 
nosso Delegado Bahiense, que preside tão bem 
esta comissão. 

E dizer para vocês que nós estamos 
atentos às demandas da área da Segurança, 
estamos aqui para apoiar. Apoiar a Polícia 
Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal de 
uma maneira geral. Estou me colocando à 
disposição de vocês todos. 

E agradecer, agradecer a presença, a 
participação de uma maneira ordeira, discutindo 
como tem que ser discutido, e com isso, nós, 
certamente, vamos continuar avançando. 

Um abraço a todos vocês. 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – (PSL) – Deputado Lorenzo 
Pazolini. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Senhor presidente, parabenizar 
todos os integrantes da Guarda Municipal de 
Vila Velha. 

Nós tivemos oportunidade, 
recentemente estivemos na guarda, fizemos 
uma visita técnica numa tarde de quinta-feira. 
Fomos extremamente bem recebidos pela 
Elisangela, por toda a equipe. Conhecemos mais 
profundamente todo o trabalho que é 
desempenhado. Tivemos oportunidade, 
também, de parabenizar e de entregar alguns 
diplomas de congratulação com agentes da 
Guarda Municipal que têm desempenhado 
relevantes trabalhos, principalmente, na 
recuperação de veículos furtados, roubados, 
subtraídos em Vila Velha, que são um exemplo, 
hoje, para o Brasil. São ações, hoje, que são 
divulgadas nas redes sociais, que têm grande 
audiência, que são visualizadas em todo o Brasil, 
em todo o mundo.  

Então, parabenizar Elisangela pela gestão 
profícua, competente, proba, ética, e que dá 
resultado para o cidadão. É um orgulho muito 
grande a Guarda Municipal de Vila Velha para 
todo o estado do Espírito Santo, que é 
referência hoje, não só no estado, nos setenta e 
oito municípios, mas também para os nossos 
municípios do Brasil, porque dá resultado com 
pouco recurso e ainda realiza um trabalho 
social.  

Eu, inclusive, presenciei o atendimento a 
crianças, até crianças do município de Cariacica, 
naquela data, que estavam recebendo 
atendimento social no contraturno escolar para 
que não ficassem pelas ruas sendo aliciadas por 
traficantes, por pessoas que estão ali 
desocupadas, criminosos da pior estirpe, mas 
essas crianças são recebidas na guarda e tem 
um atendimento extremamente produtivo e 
que é de fundamental importância para a nossa 
sociedade, porque nós temos também que 
trabalhar a prevenção.  

Em relação à questão dos excedentes, a 
nossa opinião já está aqui, através do voto. 
Parabenizo, novamente, o deputado Luciano 
Machado, e pode ter certeza que esta Casa 
estará ombreada lado a lado com vocês nessa 
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luta, nessa batalha, para que nós tenhamos, 
efetivamente, a nomeação, que não é favor 
nenhum, nem para vocês, porque já foram 
aprovados no concurso público, mas é um 
benefício para a sociedade, hoje, que clama, 
necessita, precisa de efetividade no campo da 
Segurança Pública.  

Esse é o nosso registro, presidente. Eu 
agradeço pela atenção e desejo uma boa tarde a 
todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Muito obrigado, 
deputado Lorenzo, só para corroborar com a 
sua fala e a do Capitão Assumção, na última 
sexta-feira, também estivemos ali na Guarda 
Municipal e fomos, também, muito bem 
recebidos. E também presenciamos o trabalho 
deles recapturando um foragido da Justiça. 
Acompanhamos todo aquele trabalho, muito 
bacana, a guarda é muito competente, 
realmente. 

Deputado Luciano Machado, por favor. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu só 

vou deixar um abraço a todos os deputados e a 
todos que estão aqui, as partes interessadas que 
estavam lutando por esse parecer do Governo 
do Estado, da Comissão de Segurança, da 
Assembleia Legislativa. É uma luta, como foi 
colocado no parecer, é um luta de vocês, mas é 
também uma luta nossa, é uma luta da 
sociedade capixaba. É um interesse de todos e 
que está muito bem-vindo pelo Governo do 
Estado. 

Então, é um passo bom que foi dado 
hoje, criando a legalidade para que o Governo 
possa tomar as atitudes necessárias e 
pertinentes.  

Um abraço. Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Muito obrigado, 
senhor deputado. Muito obrigado nossos pares 
aqui pela presença à nossa audiência pública; 
obrigado a todos os presentes; obrigado aos 
telespectadores da TV Assembleia. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão, e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será extraordinária, audiência pública no 

dia 10 de julho, quarta-feira, do corrente mês e 
ano, às 19h, na Câmara Municipal de Linhares. 

Que Deus continue nos abençoando a 
todos. 

 
 (Encerra-se a reunião às 

12h18min) 
 

 
SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DOS 
CRIMES CIBERNÉTICOS E SEXTA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E 
DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 
02 DE JULHO DE 2019. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Bom dia a todos; bom dia aos 
servidores da Casa; bom dia aos deputados 
Lorenzo Pazolini e Dary Pagung; bom dia, 
delegado doutor Brenno Andrade, delegado da 
Delegacia de Repressão aos Crimes 
Cibernéticos. 
 Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta comissão parlamentar de 
inquérito, em uma reunião conjunta com a 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, que tem como presidente o 
deputado Lorenzo Pazolini. 

Solicito à secretária, neste momento, 
que proceda à leitura resumida das atas das 
reuniões anteriores. (Pausa) 
 

(A senhora secretária procede à 
leitura das atas da sexta reunião 
ordinária, realizada em 18 de 
junho de 2019; e da terceira 
reunião extraordinária, realizada 
em 26 de junho de 2019). 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Em discussão as atas. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Como vota o deputado Lorenzo Pazolini? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Bom dia! Bom dia, senhor 
presidente, servidores desta Casa e público que 
nos acompanha pela TV Assembleia.  

Pela aprovação das atas como lidas, 
presidente. 



Vitória-ES, quinta-feira, 04 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 53 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Como vota o deputado Dary Pagung? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (Sem partido) – 

Senhor presidente, quero cumprimentar o 
delegado doutor Brenno, o deputado Pazolini e 
V. Ex.ª.  

Acompanho o voto do deputado Pazolini. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Passamos para a leitura do expediente. 
Correspondências recebidas. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Denúncia contra professor da rede 
estadual de ensino no município da 
Serra. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ciente. Já foi deliberada a convocação.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Documento dos advogados do senhor 
Wesley Siqueira Ribeiro, solicitando 
reagendamento para sua oitiva e 
apresentando atestado médico, para 
justificativa da ausência na data de hoje. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ciente. Reconvocado para ao dia 
16/07/2019. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA – (KARINA EUZÉBIO 

CERQUEIRA) - Expediente lido, deputado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Desde já, vou entrar na fase de 
apuração das denúncias recebidas nesta CPI, 
que também chegaram à Comissão de Proteção 
à Criança e ao Adolescente. Como eu disse 
anteriormente, uma reunião em conjunto.  

Está aqui ao meu lado o presidente da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, deputado Lorenzo Pazolini.  

Antes até de chamar os convocados, 
gostaria de passar a palavra para o deputado 
Lorenzo, para que ele possa, se tiver algum ato 
formal da Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, pra que ele possa proceder, neste 
momento.  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Só fazer os registros nas atas 
taquigráficas e ressaltar que esta reunião é uma 
sessão conjunta da CPI do Crimes Cibernéticos e 
da Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, conforme o ato convocatório, só 
para não haver alegação de nulidades 
posteriores.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Agradeço, deputado Lorenzo.  
Neste momento, gostaria que fosse 

chamada para estar neste momento aqui, 
participando desta reunião da CPI, um dos 
convocados, que é a diretora da Escola Clóvis 
Borges Miguel, Elaíse Carla Soneghetti. 

Desde já gostaria de pedir, como é uma 
prática da TV Assembleia transmitir ao vivo a CPI 
dos Crimes Cibernéticos, eu gostaria que a 
imagem da servidora não fosse colocada neste 
momento.  

Nós não vamos utilizar filmagem, no 
caso, da diretora.  

Diretora Elaíse, bom dia! 
 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Bom 

dia! 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Seja bem-vinda, bom dia, a esta 
comissão. 

Eu, neste momento, só gostaria de pedir 
à senhora que fizesse um juramento de 
somente dizer a verdade neste momento.  

Assim eu prometo, é a resposta.  
 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Lorenzo Pazolini, neste 
momento, antes até de fazer as minhas 
perguntas, V. Ex.ª que ouviu duas famílias e 
recebeu ou fez os termos de recebimento 
dessas denúncias, desde já, gostaria de passar a 
V. Ex.ª, para que pudesse explicar, neste 
momento, as denúncias que chegaram a esta 
Casa, das famílias dos envolvidos. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Obrigado, presidente. Reitero 
os cumprimentos, Dary Pagung, doutor Brenno 
e V. Ex.ª. Os cumprimentos à senhora Elaíse 
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Carla Soneghetti; todos os causídicos que 
acompanham, sejam bem-vindos e bem 
recebidos nesta Casa; ao Doutor Raphael 
Câmara, nosso colega, dileto amigo, causídico, 
presidente da Comissão da Infância e da 
Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil, 
que nos dá a honra da presença, muito 
obrigado. 

Senhor presidente, vou fazer uma 
pequena narrativa, como esta sessão e esse fato 
é a primeira vez que estamos tratando 
diretamente em sessão conjunta, nós 
recebemos, então, algumas denúncias graves, 
nesta Casa, de familiares de jovens que vieram 
nos procurar relatando violação de direitos, que 
são extremamente relevantes e que marcam 
negativamente, marcam de forma bastante 
contundente a história desta recente comissão. 

A partir daí passamos a nos debruçar 
sobre o assunto, na forma do Regimento Interno 
desta Casa, Resolução 2700, que prevê a 
atribuição desta comissão e da CPI, para apurar 
essas condutas, ou supostas condutas, que 
constituem, em tese, ilícitos administrativos, 
ilícitos penais. O relato inicial é bastante 
substancioso. As três ou quatro vítimas de 
maneira uníssona, de maneira bastante 
semelhante narram fatos extremamente graves, 
e que, infelizmente, não receberam a devida 
apuração à época, ou seja, foi uma omissão 
reiterada, omissão que veio ao longo do tempo 
agravando esta situação, e que trouxe 
consequências na vida desses jovens. E nós 
temos até vítimas que hoje são maiores de 
idade e que carregam e trazem consigo esse 
trauma na vida familiar até hoje e que volta, e 
repito aqui e afirmo, de forma categórica que, 
infelizmente, não receberam a devida apuração 
na época correta e que se essa apuração tivesse 
ocorrido, certamente, os fatos não teriam se 
reiterado, a conduta não teria reiterado ao 
longo do tempo. 
 Imediatamente, nós determinamos, 
então, que todos os jovens ou as jovens fossem 
ouvidos e fosse reduzida a termo na presença 
de familiares, na forma do Código de Processo 
Penal para receber a apuração. 
 Vou fazer uma leitura aqui e peço 
licença, senhor presidente, de alguns relatos 
dessa vítima, que são bem contundentes, para 
que nós possamos iniciar os trabalhos desta 
manhã, visando sempre à apuração dos fatos e 

que efetivamente nós chegamos à verdade real. 
E temos certeza que o faremos aqui, que é o 
local e o foro adequado. Peço licença, então, 
para iniciar a leitura. 
 

 A declarante 
espontaneamente 
compareceu afirmando 
que é aluna da escola 
estadual Clóvis Borges 
Miguel, na Serra-Sede, e 
que em 2018, era aluna do 
senhor Wesley, professor 
de matemática; que 
assistia aulas com ele uma 
vez por semana; que ele 
começou afirmar que ela 
era muito bonita, linda e 
que depois esses elogios 
passaram a ser 
frequentes; que o 
denunciado passou a falar 
que ela estava muito 
gotosa, que a calça 
deixava ela com o corpo 
muito bonito, que todas as 
vezes que ela cruzava no 
corredor com ele, o 
denunciado fazia esse tipo 
de comentário, e ela 
ignorava. Que, às vezes, 
ele falava para ela ir 
encontrar com ele fora da 
escola, que ele pediu uma 
chance para ela... 

 
Que ela o convidou para ela ir a casa 

dele... 
Que ele a convidou... Olha a gravidade 

dos fatos. 
 

Que ele a convidou 
para ir na casa dele, que 
ela sempre ignorava todas 
as investidas dele, que 
teve um dia que ela estava 
sentada à mesa e ele 
passou e esbarrou a mão 
na perna dela, 
possivelmente de 
propósito; que nesse ano, 
como ela estava em outra 
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série, deixou de ser aluna 
dele e com isso conseguia 
evitar de encontrá-lo; que 
na escola evitava de ir aos 
locais que ele estava 
presente; que no segundo 
trimestre precisou trocar o 
turno da escola e com isso 
ele passou a ser o 
coordenador dela, não 
sendo possível evitar mais 
os contatos diários. 

 
 Senhor presidente, fica claro aqui que a 
aluna tentava evitar os contatos, mas por uma 
questão pessoal, ela teve, então, que trocar o 
turno e aí, infelizmente, veio a conviver 
novamente com o seu algoz.  
 

 Que um dia 
precisou resolver uma 
questão na coordenação e 
ela procurou pela outra 
coordenadora, para evitá-
lo; que no início do mês, 
cruzou com ele no 
corredor e ele perguntou 
se ela tinha cansado das 
brincadeiras e piadinhas 
dele, justo agora que ela 
era dele. Que nessa hora, 
ela ignorou a fala dele, 
que nesse dia, ela e a 
amiga decidiram que 
precisavam tomar alguma 
atitude e a sua amiga teve 
a ideia de escrever uma 
carta para o professor 
falando o quanto ele era 
nojento e relatando todo o 
constrangimento que elas 
passavam. Que depois, 
elas pensaram que 
escrever a carta somente 
para ele não iria dar em 
nada, e decidiram escrever 
a carta relatando os fatos 
para todos os funcionários 
da escola. Que essas 
cartas foram colocadas 
em uma urna num projeto 
que estava acontecendo 

na escola. Que no dia 19 
de junho os professores 
receberam as cartas e 
nada foi feito, que até 
segunda-feira, dia 24 de 
junho, a escola não havia 
se manifestado, que neste 
mesmo dia, à noite, ela a 
amiga conversaram que a 
escola não estava fazendo 
nada, e que para a história 
não se perder, elas 
decidiram colocar no 
twitter a 
“#suaalunanãoéumanovin
ha”. E com isso surgiram 
vários relatos de alunas e 
ex-alunas da escola sobre 
o mesmo professor.  
 Que na terça-feira, 
dia 25, ao acordar, ela foi 
verificar o twitter e viu que 
essa era # mais 
comentada no estado. 
Que, apesar de tudo, ela 
foi normalmente para a 
escola. Que na hora do 
recreio, ela recebeu um 
telefonema da mãe 
informando que havia sido 
chamada na escola. Que 
neste mesmo dia teve uma 
reunião na escola entre 
ela, a mãe, a pedagoga, a 
diretora e a coordenadora, 
onde ela relatou todos os 
fatos. Que após o relato 
dela, o professor foi 
convidado para participar 
da reunião e confirmou 
todos os fatos, mas disse 
que falava em tom de 
brincadeira e pediu 
desculpas. Que a diretora 
pediu para ela apagar a 
publicação no twitter, 
porque ela não conseguia 
resolver isso fora da 
escola; que a diretora e a 
coordenadora falaram 
para ela ficar tranquila, 
porque elas tinham 
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certeza que ele não faria 
nada com ela fora de 
escola e encerram a 
reunião. E que para ela a 
escola queria que o fato 
terminasse assim, sem 
nenhuma punição para o 
professor. Que ontem, dia 
26, estava na aula de 
português, da professora 
Janína Alencar, e recebeu 
um telefonema da sua 
mãe e a professora fez 
ignorância e começou a 
gritar com a aluna atitude 
que ela nunca tinha tido 
antes, deste um ano e 
meio que ela estuda na 
escola. Que a professora 
disse que se ela não 
poderia atender o celular e 
que era para a mãe dela 
ligar para a escola, e não 
para o celular dela. 

  
Esse é o relato da primeira vítima. Vou 

passar à leitura do relato da segunda vítima:  
 

que: é aluna da escola 
estadual Clóvis Borges 
Miguel, na Serra Sede, que 
em 2018 era aluna do Sr. 
WESLEY SIQUEIRA, 
professor de matemática; 
Que sentava nas cadeiras 
da frente da sala por ter 
dificuldade de enxergar; 
Que um dia colocou uma 
régua na mesa e se virou 
para falar com uma 
amiga, e quando olhou, a 
régua não estava mais na 
mesa; Que ao procurar a 
régua o professor falou 
que ela estava com ele e 
ela pediu para ele 
devolver; Que ao solicitar 
a devolução o professor 
(que estava sentado) 
colocou a régua sobre o 
órgão genital e pediu para 
ela pegar; Que na hora 

que ele falou isso ela disse 
que não precisava mais da 
régua e que ele poderia 
ficar com ela; Que ela 
pediu uma régua 
emprestada e que só 
pegou a dela novamente 
quando a aula acabou e o 
professor saiu da sala, 
deixando-a sobre a mesa; 
Que nesse ano, dia 24 de 
junho, ela estava 
assistindo aula de 
Filosofia, do professor 
VANDERSON CONCEIÇÃO; 
Que estava sentada em 
dupla com um colega, 
fazendo atividade em sala 
de aula; Que chamou o 
professor e pediu para ir 
ao banheiro, e ele veio 
com elogios, a chamando 
de princesa e linda; Que 
ela ignorou os elogios e 
repetiu a pergunta e ele 
disse pode minha linda; 
Que ela levantou e disse: 
“tá bom professor, menos” 
e nisso ele respondeu: 
“porque, você não se acha 
bonita? Você tem um 
corpo bonito!”; Que após 
isso ela se retirou da sala 
de aula; Que no dia 26 de 
junho ela foi conversar 
com a coordenadora, 
Genilza, relatando os 
fatos, e a coordenadora 
disse que a escola não 
esta apoiando os 
professores e que por mais 
que demore a justiça 
precisa ser feita e os 
professores punidos; Que 
na hora ficou sem reação, 
que foi para casa 
chorando e conversou com 
a mãe e com o padrasto 
sobre os fatos; Que sua 
mãe resolveu tomar 
providências; Que se 
juntou com a outra vitima 
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e resolveram denunciar 
por medo de acontecer 
novamente com ela ou 
com outra pessoa; Que 
ficou com medo de relatar 
os fatos antes, porque 
achava que seria mais fácil 
a direção da escola 
acreditar no corpo 
docente do que nela. 

 

Terceira vítima: 
 

Que estudou na escola Clóvis 
Borges Miguel no período de 2009 
a 2011 e teve  aula de 
matemática com o professor 
WESLEY PACHECO no ano de 
2009, no primeiro ano do Ensino 
Médio, e que ela era uma aluna 
muito ruim na matéria e que o 
professor se prontificou em ajudá-
la, começando a conversar pelo 
MSN e pelo Orkut; Que desde o 
início das conversas nas redes 
sociais ele falava que ela era 
muito bonita e tinha uma boca 
muito sedutora; Que inclusive 
quando ela estava online de 
madrugada ele entrava em 
contato para conversas e que nas 
conversas não ensinava a 
matéria, fazia convites para que 
ela saísse com ele; Que na escola 
sempre a assediava e teve um 
período que ela parou até de se 
arrumar para fugir das investidas 
do professor; Que ele fazia elogios 
e piadas no corredor, na sala e 
onde a encontrava, como por 
exemplo “que batom bonito” 
sempre enaltecendo a parte do 
corpo que ele achava bonito; Que 
no final do ano quando ela 
fraturou o cotovelo teve que ficar 
15 dias sem ir à escola. Quando 
voltou descobriu que estava de 
prova final e que no dia da prova 
final enquanto ela fazia a prova e 
estava sozinha com o professor, 
porque era a última aluna a 
entregar a prova, o professor 
chegou perto e disse não precisa 

fazer a prova e que se ela ficasse 
com ele passaria de ano; Que 
como se recusou a ficar com ele 
acabou ficando reprovada nessa 
matéria de Matemática; Que se 
recorda que na época teve uma 
amiga que perdeu os pais e o tio 
em um acidente de carro e como 
ela estava fragilizada o professor 
se aproveitou disso e passou a 
assediá-la na escola e nas redes 
sociais; Que ela procurou a 
direção da escola e que nada foi 
feito; Que escutava os rumores 
das coisas que ele fazia com ela; 
Que um dia o irmão mais velho de 
Erika viu as conversas que a irmã 
mantinha com o professor, foi à 
escola e ameaçou o professor e a 
escola, e a escola somente a 
mudou de turma e de professor 
sem nenhuma outra providência; 
Que um dia presenciou o 
professor falar com uma aluna no 
corredor da escola “nossa que 
bunda grande”; Que a menina 
ficou constrangida; Que na época 
era comum os alunos escutarem 
relatos de alunas que ficavam 
com ele; Que muitas delas 
ficavam pela ameaça de 
reprovação da matéria; Que o 
professor costumava colocar 
apelido somente nas alunas; Que 
teve uma aluna que ele chamava 
de bunda de tanajura e que a 
partir disso toda a escola 
começava também a chamar pelo 
apelido e  fazer chacotas; Que na 
época não contou aos pais sobre 
a situação que estava passando, 
porque sentia medo de que os 
pais fossem à escola e fizessem 
um barraco e ela fosse exposta; 
Que na época a diretora (...) e a 
coordenadora não tomaram 
nenhuma providência. 

 
Senhor presidente, esses são os três 

relatos. Nós temos também os relatos das mães, 
temos relatos de reuniões, e eu devolvo a 
palavra a V. Ex.ª para continuarmos a inquirição. 
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O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Só conferindo, deputado Lorenzo 
Pazolini, as três denúncias são de dois 
professores. Professor de Matemática... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Exatamente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – E professor de? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Matemática e Filosofia. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Ok.  
Diretora, já começando aqui o nosso 

processo de oitivas, como a senhora teve acesso 
a essas denúncias?  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – O 

meu conhecimento se deu no dia 19 de junho, 
uma quarta-feira, como foi falado nós 
estávamos realizando um projeto que é feito 
todo ano... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – 19 de junho, agora. 
 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 19 

de junho, quarta-feira, véspera de feriado. 
Então, a escola realiza essa atividade, e esse 
momento foi de culminância. Uma atividade 
que é realizada para trabalhar a relação 
interpessoal dos alunos, trabalhar a afetividade, 
então, nesse dia todos os alunos, tanto do turno 
da manhã quanto do turno da tarde, estavam 
todos reunidos nas quadras escolares, onde 
estava havendo apresentações musicais, 
artísticas, poéticas, com foco nesta temática. 

Essas urnas são parte desse momento, 
dessa culminância, onde estão dispostas urnas 
em cada sala. Cada turma tem sua urna, em 
vários outros espaços dos funcionários da 
escola. 

As urnas dos estudantes haviam sido 
abertas no dia anterior, e a da equipe técnica 
estava sendo aberta na quarta-feira, no 
vespertino, e essas cartinhas foram entregues. A 
maioria não teve acesso naquele momento, 
porque estavam todos envolvidos na atividade 
que estava acontecendo.  

O meu conhecimento se deu no final já 
da tarde de quarta-feira, quando a 
coordenadora foi procurada pelas funcionárias 
da cozinha, no momento em que elas estavam 
tratando sobre organização dos registros de 
alimentação, e as funcionárias da cozinha 
mostraram uma cartinha, anônima, sem 
identificação, onde fazia referência de situação 
de assédio por parte de professor. Nessa 
cartinha, nesse bilhetinho não tinha 
identificação de quem se tratava. E, aí quando a 
coordenadora trouxe até a mim, nós sentamos e 
começamos a pensar - caso sério, que vamos 
fazer? E, aí, logo eu peguei minha urna, fui ver 
se tinha alguma coisa, localizei uma cartinha; a 
coordenadora também tinha ido buscar as dela, 
para ver se tinha alguma coisa, e as da pedagoga 
que estava no nosso acesso também, que eram 
as pessoas que estavam ali, naquele momento, 
onde todos os demais estavam envolvidos na 
atividade lá na quadra. 

E aí nós verificamos que a cartinha da 
pedagoga era igual à minha; na minha 
identificava o nome do professor e na da 
coordenadora não vinha referenciando quem 
era a pessoa, vinha só falando da possível 
situação de assédio na escola.  

Aí nós também fomos às salas de aulas, 
porque as cartinhas são lidas na sala de aula, 
são fixadas no mural. Lá nós identificamos 
também que havia, na grande maioria das salas, 
uma cartinha que também não identificava o 
nome do professor. Fazia uma chamada de que 
se alguém tivesse vivenciado alguma situação de 
assédio, por parte de algum professor na escola, 
que se manifestasse, que pedisse ajuda, que 
buscasse alguém para conversar. Foi dessa 
forma que a gente teve conhecimento da 
situação no dia 19 de junho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Quando a senhora apurou, eram 
denúncias desses professores de Filosofia e 
Matemática? 

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Não, só referenciava o professor Wesley. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Só o professor de Matemática? 
 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Isso.  
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O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – A senhora não recebeu nenhum tipo de 
denúncia, em relação a outro professor, de 
assédio?  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Não, que referenciava ali era em relação ao 
professor Wesley, no dia 19. A situação do outro 
professor foi posterior. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mas diretora, eu recebi ontem, outra 
denúncia, inclusive tem prints da mãe 
encaminhando a denúncia à senhora, no dia 5 
de maio, ou seja, dia anterior a esse dia em que 
a senhora fala que teve acesso às denúncias que 
foi o dia 19 de maio, em que um professor 
mantém conversas na rede social – um dos 
motivos de estarmos aqui na CPI de Crimes 
Cibernéticos - falando o seguinte - pedi para 
fazer os prints e tirar os nomes das pessoas, não 
sei se tiraram. Não é nem essa parte, vou um 
pouco mais para frente, mas a parte mais crítica 
aqui diz o seguinte - professor de Química. 
Diretora, professor de Química, dizendo o 
seguinte:  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Sim. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok? Professor de Química. Professor de 
Química dizendo o seguinte para um aluno que 
me deixou estarrecido, um aluno que tem 
deficiência intelectual.  Ele diz o seguinte: Tô 
saindo de casa agora, o aluno com deficiência 
intelectual. O professor: Por quê? Você vai 
chegar aqui que horas? Isso tudo via WhatsApp. 
Eu tô chegando muito atrasado. E o professor 
disse: Aff. Vou te dar um abraço por trás. O 
professor com o menino com deficiência 
intelectual.  O menino diz: Eu acho que vou sair 
daqui meio-dia e vinte. Ah, falei que horas chega 
aqui? Aí ele riu, o rapaz riu e disse que estava 
indo de bermuda. O professor respondeu: Mais 
fácil. Vem, uai, para eu te dar o abraço por trás 
porque você gosta. Não vou continuar, não. Ler 
esse tipo de coisa é algo deprimente.  

Mas o que mais me chamou a atenção é 
que essa professora, essa mãe, perdão, que 
inclusive pediu troca do aluno de escola... E eu 
vou ligar, a posteriori a esta sessão, para o 
secretário Vitor para ele providenciar mesmo a 

troca, mas esse aluno diz, a mãe desse aluno 
nos passou a informação, inclusive com prints, 
que tinha te informado, diretora, no dia 5 de 
maio.  

Então o que nós estamos questionando 
aqui não é o crime em si, até porque a senhora 
não fez nada disso. O que fica o questionamento 
é a omissão.     

 
O SR. PEDRO AUGUSTO AZEREDO 

CARVALHO – Deputado, pela ordem! O 
deputado estava narrando os fatos...  Deputado, 
Pazolini estava relatando os fatos...   

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Primeiro, quem é V. Ex.ª ? E vou dizer 
se eu vou conceder a palavra ou não.  

 
O SR. PEDRO AUGUSTO AZEREDO 

CARVALHO – Pois bem, meu nome é Pedro, sou 
advogado e estou acompanhando a 
testemunha.  

Eu gostaria de fazer uma observação que 
o deputado estava colocando os fatos ocorridos 
por essas testemunhas... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Absolutamente. Eu perguntei se 
ela tem conhecimento dos fatos em relação a 
abusos sexuais. Fui bastante claro! Bastante 
claro! Mais claro impossível. Está gravado aqui.  

 

O SR. PEDRO AUGUSTO AZEREDO 
CARVALHO – O senhor colocou...  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Por favor, por favor, a 
intervenção do senhor é para garantia de 
direitos, resguardar direitos. Por favor.  

Desliga o microfone, por gentileza. Nós 
vamos prosseguir. Havendo alguma autorização 
minha ou do deputado Vandinho, o senhor se 
manifesta.  

Está claro aqui que a senhora faltou com 
a verdade. A senhora faltou com a verdade. A 
senhora mentiu porque eu perguntei aqui 
exatamente quando a senhora tomou 
conhecimento dos fatos relacionados a abusos 
sexuais na Escola Clóvis Miguel e a senhora 
relatou e afirmou...   

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Em 

relação ao professor Wesley. 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Por favor, por favor, a senhora 
afirmou que somente no dia 19/06.  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Em 

relação à situação que vocês estavam...   
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Não. Não venha com 
subterfúgios.  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Estávamos falando em relação ao professor 
Wesley. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Não. Absolutamente. Eu fui... 
Genericamente, perguntei quando a senhora 
tomou conhecimento. E é o mesmo autor. Ou 
seja, a senhora faltou com a verdade.  

   
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Não 

são as mesmas pessoas.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Não é o mesmo autor, mas eu 
perguntei à senhora. Eu fiz uma pergunta e está 
nas notas taquigráficas, diretora. Daqui a pouco 
vou te perguntar novamente. Não é objetivo 
meu...  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Não 

são as mesmas pessoas.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Vou te dar... Só um minutinho. Vou te 
dar todo o direito ao contraditório.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Lembra que a senhora está sob 
juramento. A senhora jurou falar a verdade.  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Sim. 

Com certeza.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eu perguntei à senhora se a senhora 
tinha acesso a outras denúncias ou se teve e 
recebeu outras denúncias por parte da escola.  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Em 

relação aos professores citados.  

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Isso a senhora está falando agora. Eu 
estava falando no contexto amplo, tanto é que 
as denúncias que já estão aqui nesse sentido... 
Já falamos de dois professores e essa mais 
específica, eu tenho os prints, inclusive, da mãe 
com a senhora relatando e pedindo 
providências desde o dia 05 de maio.  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Sim. 

Nós já havíamos feito todos os... Cumprido 
todos os protocolos internos e é uma situação 
que estava em andamento, estava sendo 
agendado, estava sendo encaminhado junto à 
família para dar sequência aos procedimentos 
internos que cabe à escola fazer.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – A senhora tomou 
conhecimento, então, desses fatos no dia 5 de 
maio?  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Eu 

não me recordo a data.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – É 6 de maio, para ser mais específico.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Nós temos prova documental. 
Foi instaurada alguma investigação?  
 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Foi 

sim. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Qual a data?  
 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – No 

mesmo dia que a mãe esteve...  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Qual o número desse procedimento 
administrativo?  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – A 

escola não faz registro de número de 
procedimento.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – A senhora comunicou à 
Corregedoria da Sedu?  
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A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
Não. A gente estava apurando...  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Então, a senhora demorou mais 
de um mês... 

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Fazendo levantamento das informações. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Só um minutinho.  
A senhora demorou mais de um mês 

para comunicar à Corregedoria?  
 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Não. Nós estávamos em processo de protocolo 
interno onde se faz a escuta das partes... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Só um minutinho, por favor. 
A resposta é simples: sim ou não.  
  
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Para 

levantamento da informação.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – A senhora comunicou à 
Corregedoria da Sedu?  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – À 

Corregedoria, não. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Até a presente data a senhora 
não comunicou?  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Não. A gente ainda estava em atendimento à 
mãe no dia de ontem.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ah, claro! Depois que a CPI 
tomou conhecimento, obviamente. 

 
 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
Não. A gente já vinha num processo de 
atendimento à mãe.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Eu peço, por favor, que faça o 
registro aí nas atas taquigráficas: fica patente e 

clara a omissão, diante da ausência de 
comunicação, o que, em tese, caracteriza o 
crime de prevaricação, porque a senhora deixou 
de tomar...  
 
 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Isso 
é o seu entendimento. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhora, por favor, por favor, 
por favor! Aqui, a senhora só responde. 
 

 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Sim. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Quem pergunta sou eu, ok? A 
senhora só responde. 

 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Sim. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E não manifesta opinião, ok? 

Então está claro, aqui, patente a omissão 
pelo fato de não ter tomado a providência 
administrativa que a Lei 46 exige, o Estatuto do 
Servidor Público do Estado do Espírito Santo. A 
senhora se omitiu, tomou conhecimento de 
fatos absolutamente graves e não adotou 
nenhuma providência legal, que seria comunicar 
à Corregedoria da Sedu. E que, até a presente 
data, não foi comunicada, lamentavelmente. 
Lamentavelmente! 
 

 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – A 
escola, assim como qualquer outra situação... 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – A atribuição para investigar é da 
Corregedoria da Sedu, não é da senhora. 
 

 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Sim. 
Mas a gente precisa fazer... 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Por favor, presidente, pode 
prosseguir. 

 

 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – O 
levantamento de informações e de fatos. Para 
eu ter alguma coisa para encaminhar, eu preciso 
ter.... 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – O relato da mãe já é mais do 
que suficiente. 
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 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Os 
relatos e a escuta também das outras partes. E, 
inclusive, a mãe ficou de retornar à escola para 
a gente continuar os encaminhamentos a partir 
da intervenção da escuta feita ao professor, do 
material que ela ficou de me encaminhar, 
posteriormente, e da escuta do aluno também. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então, nenhuma providência foi 
adotada? 

 
A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 

VIEIRA – Pela ordem, excelência! 
 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Sim, 

foram adotados os procedimentos internos da 
escola. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – O que foi feito, então? 

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – É o 

que eu estou te falando, nós fizemos a escuta da 
mãe num primeiro momento, depois, nós 
partimos para a escuta... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Qual a data da escuta da mãe? 
 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Acredito que próximo à data que vocês 
colocaram. Eu não... 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – A senhora não trouxe esse 
procedimento? 

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Não, eu vim aqui para ser escutada, não foi 
solicitado trazer nenhum documento. 

 
A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 

VIEIRA – Pela ordem, excelência! 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Pois não! 
 
A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 

VIEIRA – Bom dia, senhor presidente, demais 
membros e todos os presentes. Meu nome é 
Tatiana, sou advogada, estou afônica, peço 

desculpa. Eu sou assessora jurídica da Secretaria 
de Educação. E o protocolo interno: primeiro o 
diretor da escola faz o levantamento de todos 
os dados, para, depois, fazer o 
encaminhamento... 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – No prazo de? 

 
A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 

VIEIRA – Excelência, não há um prazo pré-
fixado, como o senhor bem sabe. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Há um prazo! Há um prazo! A 
Lei 46 prevê. Claro que há um prazo! 

 

A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 
VIEIRA – Não, a Lei 46 não prevê o prazo de 
encaminhamento, a Lei 46... 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Prevê o prazo de apuração, 
inclusive com prorrogação. 

 

A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 
VIEIRA – Excelência, pela ordem! Mas a Lei 
Complementar 46 vê o prazo da sindicância, que 
é de trinta dias, prorrogável por igual período, e 
o prazo do procedimento, mas quem abre o 
procedimento administrativo e a sindicância é a 
Sedu. A escola, que é a diretora...  

Por favor, excelência... 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Ok. 
 

A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 
VIEIRA – A escola não abre procedimento 
administrativo, a escola faz apuração anterior. E, 
com esta... E foi o que a diretora estava fazendo, 
era isso que ela estava falando, ela estava 
fazendo essa apuração anterior para poder fazer 
o encaminhamento. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Ok. Eu agradeço o 
esclarecimento. 

 

A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 
VIEIRA – Só mais uma coisa, excelência. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Pois não. Vinte segundos. 
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A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 
VIEIRA – Com relação à documentação, a 
documentação não pode ser trazida porque ela 
envolve menores. Inclusive, já protocolizamos 
hoje aqui um parecer da Procuradoria-Geral do 
Estado que nos impede do fornecimento de 
qualquer dado atinente a dados internos dos 
professores, como dos alunos menores. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Eu agradeço pela intervenção 
de V. Ex.ª. 

 
A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 

VIEIRA – Obrigada. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Eu lamento, volto a dizer, pela 
omissão da senhora, pela omissão que gerou 
consequências sérias na vida dessas crianças e 
desses adolescentes, por tentar abafar e tentar 
gerar impunidade, que tanto a população 
capixaba sofre diante desse cenário caótico de 
impunidade que nós temos hoje, por ausência 
de responsabilidade de servidores públicos, 
infelizmente. 

Pode prosseguir, presidente, por favor.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Senhora diretora, continuando aqui a 
minha fase de perguntas, gostaria de deixar 
bem claro aqui que o nosso total objetivo é em 
defesa de quem sofreu as penas, para todos que 
estão nos acompanhando neste momento. 

No atendimento à mãe de uma das 
alunas, a mãe disse que a senhora afirmou que 
o professor também estava abalado e que ele 
não entendia o porquê dessa denuncia. Falou 
que o professor estava na escola há quatorze 
anos, entre aspas, como se a senhora tivesse 
falado para ela e que era um excelente 
profissional. A senhora confirma essa afirmação 
da mãe? 

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Eu 

confirmo que eu falei, dentro do contexto que 
nós estávamos conversando, que o professor 
estava abalado, assim como toda a escola, 
inclusive eu, também, e que ele era um 
profissional que trabalhava há quatorze anos, 
aproximadamente, na escola, e que era um bom 
profissional. 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – A mãe se sentiu, nesse momento, como 
se a senhora quisesse desqualificar a denúncia. 
Como a senhora...? 

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Não 

foi esse o intuito, tampouco ela demonstrou 
naquele momento. Nós estávamos conversando 
sobre como nós havíamos ficado impactados 
pela forma como foi veiculado nas redes sociais, 
não só nós, professores, todos os alunos, 
porque isso causou um impacto emocional 
muito grande. A gente está com meninos e 
profissionais que choram, onde um olhar para o 
outro já começa a chorar. Então, o fato relatado 
foi de que, naquele momento da conversa, nós 
estávamos falando que toda a escola estava 
abalada e que, segundo o relato que o professor 
deu no dia 19, pois no dia 19 de junho, quando 
nós tomamos ciência das cartas anônimas, nós 
já chamamos o professor, eu e a coordenadora 
que estava junto comigo, para perguntar o que 
ele tinha a dizer a respeito daquilo, para a gente 
começar a ter alguma informação mais concreta 
para fazer... 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – O professor de matemática, devido ao 
caso... 
 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI - De 
matemática. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Que teve uma grande visibilidade na 
imprensa. É isso? 
 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI - 
Como? 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – A senhora chamou o professor de 
matemática para dialogar. 

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI - Isso. 

O professor de matemática. Não foi devido à 
grande visibilidade, foi no momento em que nós 
recebemos e tomamos ciência, na quarta-feira 
do dia 19, a respeito das cartas anônimas. Como 
a minha carta e a da pedagoga identificava o 
nome do professor, antes de começar a buscar 
outras informações com mais professores e com 
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mais alunos ainda, dentro daquilo que a gente 
tinha, a gente já chamou o professor e mostrou 
para ele e falou assim: Olha, nós recebemos isso 
aqui e gostaríamos de ouvir o que você tem a 
dizer a respeito disso aqui. Enfim, o que ele 
tinha de informação para nos dar. Então, nesse 
momento, ele fez um relato sucinto da situação.  

Então, no atendimento à mãe, quando 
nós falamos da questão do contexto geral, já 
havia sido veiculado daquela forma nas redes 
sociais. Então, por isso que nós falamos, o 
professor não tinha conhecimento do fato 
específico porque a única informação que nós 
tínhamos é o que a aluna estava prestando ali, 
naquele momento. O restante, só no dia 19, as 
cartas anônimas, e na segunda-feira à noite é 
que, no dia 24, é que nós fomos acompanhar, 
na verdade, do dia 24 para o 25, porque as 
postagens no Twitter começaram tarde da 
noite. Eu, particularmente, não tenho Twitter. 
Eu fui recebendo algumas coisas enviadas por 
alunos, por professores na madrugada de 
segunda para terça. E aí, na terça-feira, foi 
quando nós fomos tratar junto às famílias, 
porque a rede social nos auxiliou nisso. Até 
então, nós só tínhamos a informação do que 
estava na cartinha anônima, nós não tínhamos 
mais informação nenhuma, não referenciava 
mais ninguém, só referenciava o professor 
Wesley, e nós chamamos ele para tratar. E aí, na 
segunda-feira, à noite, após veicular essas 
informações pelo Twitter, assim que nós 
chegamos à escola, nós fomos buscar, pelas 
redes sociais nós conseguimos localizar o nome 
de duas alunas, onde elas citavam, que tipo, 
vivenciaram situação de assédio, e aí nós fomos 
trazer essas meninas para conversar. Claro que 
primeiro chamamos os pais. E aí nós tivemos 
ciência do relato dessas alunas juntamente com 
os pais, no dia 25. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – OK.  
Vou voltar à denúncia do professor de 

química, do dia 6, que chegou nesta CPI no dia 
de ontem. E com relação ao professor de 
química, a senhora conversou com o professor 
de química? 

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI - Sim. 

Fizemos... 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Afastou o professor de química? 
 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI - Uma 
conversa.  

Não. Nós fizemos o registro, uma 
advertência funcional, e ficamos no aguardo 
porque a mãe ficou de retornar na escola para a 
gente conversar e dar os encaminhamentos 
seguintes. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Mas, diretora, no caso do professor de 
química, está claro. Por mais que nas outras 
coisas pudessem ser apuradas, mas nesse caso 
está claro. A denúncia que foi encaminhada 
para a senhora e o que a mãe passou para mim, 
para esta CPI ontem, é que a solução que a 
senhora deu foi a transferência de turno. Eu li 
aqui e não vou continuar lendo o que está 
escrito aqui, mas neste caso específico, está 
mais que claro. Tem que tomar providência!  
 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI - Não 
foi esse o encaminhamento dado. Nós fizemos a 
intervenção e a escuta do professor, onde nós 
relatamos os fatos que nós tomamos 
conhecimento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mas ele desmentiu? Não tem como 
desmentir isso aqui.  

 
 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
Não. Ele não desmentiu.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Ele confessou? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – É o WhatsApp dele, deputado Lorenzo. 
 

 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Ele 
falou que era um teor de brincadeira, era um 
teor de brincadeira. E nesse momento eu estava 
apurando. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, olha a 
gravidade da questão. Nós estamos diante de 
prova material, de prova material, ou seja, 
irrefutável, prova pré-constituída, e a senhora 
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puniu a vítima transferindo ela de turno. Ao 
invés de adotar providência administrativa, a 
senhora puniu a vítima.  
 Olha aqui o que reza a Lei 46, o artigo 
247: 
 

Art. 247 - A autoridade que tiver 
ciência de irregularidade no 
serviço público é obrigada (...) 

 
Não é uma faculdade, é uma obrigação. 

 
(...) a promover a sua apuração 
imediata, mediante sindicância 
ou processo administrativo-
disciplinar, assegurada ao 
denunciado ampla defesa. 
Art. 248 - As denúncias sobre 
irregularidades serão objeto de 
apuração, mesmo que não 
contenham a identificação do 
denunciante, devendo ser 
formuladas por escrito. 

 
 Escrito! E qual... 

 
 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
Então. Foi o procedimento que a escola fez.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Por favor, aguarde o momento 
de a senhora se manifestar.  
 E qual foi a providência que a senhora 
adotou? A senhora transferiu o aluno, mesmo 
diante de uma prova material, uma prova 
irrefutável.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Lorenzo, deixa eu só tentar 
mediar. 

Diretora, só um minutinho. Vamos cada 
um esperar o outro falar, tá certo? Então, 
espere...  

 
 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – É 
que ele pergunta e eu fico na expectativa da 
resposta e depois ele diz que eu não devo 
responder.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Mas, acalme-se, acalme-se, estou 
mediando aqui. Acalme-se, espere o momento 

da senhora. Deixe ele  perguntar e vamos 
transcorrer na maior normalidade.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, fica claro o 
quê? A escola tomou conhecimento dos fatos, a 
mãe do aluno apresentou uma prova material 
de fatos absolutamente graves, lamentáveis, 
que jamais poderiam ocorrer num ambiente 
escolar, e qual foi a providência adotada? A 
transferência do aluno, a transferência da 
vítima. A vítima foi duplamente punida: foi 
punida por ter um servidor público 
inescrupuloso, criminoso; e por uma direção 
omissa, que como solução dos fatos, para jogar 
para debaixo do tapete o problema, qual é a 
resolução? Transfere a vítima, diante de uma 
prova material, uma prova irrefutável. 
 Eu pergunto à senhora: esse professor 
continua lecionando em sala de aula?  
 
 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
Posso responder agora? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Sim. 
 
 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
Posso? 

Então. Esse estudante não foi 
transferido, nem de turno e nem de sala, em 
entendimento a...  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – A mãe disse que foi a proposta da 
senhora. Ela não aceita e quer que - eu vou ligar 
para o secretário Vitor, eu já falei isso aqui -, 
agora, que o aluno seja transferido de escola. 
Ela não quer o aluno mais lá porque essa 
proposta de transferência ela não acata.  
 
 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Sim. 
Essa demanda é dela. Em momento algum a 
gente fez proposta de transferência de turno, 
até porque ficou encaminhado com a mãe que 
nós iríamos pensar o encaminhamento dentro 
daquilo que no entendimento dela ficasse 
melhor, o que atendesse ao filho dela na melhor 
forma possível. No momento, a escola foi clara 
com ela de que o que nós encaminharíamos 
posteriormente, a gente traria ela na escuta 
para dar ciência. Ela ficou de me encaminhar. 
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Porque ela me mostrou, essas conversas ela me 
mostrou, num dia, no WhatsApp dela, e depois 
ficou de encaminhar o que foi feito. A mãe 
encaminhou. E a proposição, a escola em 
momento algum fez proposição de transferir o 
aluno de turno. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Isso foi a mãe que disse aqui, tá. A mãe 
relatou isso para mim na denúncia. 
 
 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Eu 
não fiz essa proposição de transferir de turno. 
Perguntei da possibilidade de transferir o 
professor de sala, de forma imediata. Ela ficou 
preocupada que não queria que o filho tivesse 
alguma situação de tratativa diferente, que o 
menino sentisse o impacto de algum tipo de 
tratamento diferente, de afastamento. E nós 
estaríamos, então, voltando a conversar e pedi 
que ela conversasse com o filho e que eu 
também estaria conversando com o filho, para a 
gente ter um olhar pedagógico do que o menino 
estava colocando.  
  
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Esse aluno continua tendo aula 
com o mesmo professor? 
 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Sim.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Sim. 
 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Nós 

ainda não havíamos afastado porque nós 
estávamos nesse processo de escuta, de 
conversa com a mãe, para fazer os 
encaminhamentos conforme os procedimentos 
internos da escola.  

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Presidente, quem sabe o ano 
que vem esse aluno receba o atendimento 
devido. Talvez, no ano que vem, se ele tiver 
oportunidade, com outra direção, ele vai 
receber uma chance, uma oportunidade de se 
manifestar e de ser efetivamente protegido 
como criança. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Vou continuar aqui minhas perguntas.  

 Diretora, o que me chamou mais 
atenção, assim... Conheço muitos diretores, sei 
como a maioria age. Não sei se foi por falta de 
experiência, mas a minha pergunta é a seguinte: 
por que, ao receber uma denúncia como essa, a 
senhora não procurou os órgãos competentes, 
como, por exemplo, pegar essa mãe com o 
adolescente e irem juntos à Delegacia de 
Proteção à Criança e ao Adolescente, levar essa 
denúncia até a Superintendência, ao juizado? E 
conheço vários diretores que agem exatamente 
dessa forma. Por que ao chegar uma denúncia 
como esta - e aí, estou em uma que está 
materializado, aqui na minha frente, o crime, e 
não tem como ninguém me dizer que não 
existiu - não foi essa a providência? 

Fico tentando imaginar, e sei que a 
posição do diretor não é tarefa simples... Mas 
ao chegar uma denúncia como essa, tem que 
pegar a mãe e o aluno, na hora, e ir à delegacia. 
Eu faria isso. Eu queria entender o porquê não 
foi feito esse procedimento pela direção da 
escola. 
 
  A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI - No 
atendimento que foi feito à mãe, a gente deixou 
claro que essa tomada de ciência da escola era 
uma instância, dentre as várias possíveis de 
serem encaminhadas. E foi colocada para a mãe, 
sim, a possibilidade. Toda a situação que a gente 
verifica a gente coloca a possibilidade, sim, de 
fazer o encaminhamento onde as instâncias que 
competem. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Mas por que não foi feito, diretora? 
 
 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI - Aí é 
com a mãe. É desejo dela. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Não... 
 
 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI - O 
desejo dela neste momento... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - A senhora, como diretora da escola, 
tinha que pegar um fato como esse... Não só 
como esse, mas de pedofilia e como qualquer 
outro crime que possa acontecer aos alunos que 
estão sob a direção...  
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 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI - Sim, 
mas, eu preciso... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) -  Só um minutinho. A senhora não 
espera. Estou tentando levar no maior respeito, 
dando à senhora o contraditório... 
 
 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI - Sim. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Estou pedindo para a senhora se 
acalmar. Espera, que vou passar a fala para a 
senhora, certo? 
 
 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI - 
Perfeito.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Então, vamos lá. Vamos voltar. 
 Acredito que a providência normal - a 
qualquer um dos alunos que fazem parte da 
gestão escolar da senhora - é defender o aluno, 
diretora. Não tem como, neste caso específico, 
defender - e é isso que acho que está 
transmitindo a indignação do deputado Lorenzo 
- o acusado, até porque são provas que estão 
aqui formalizadas na nossa frente. 
 Então, neste caso específico, na minha 
opinião e pelo que acompanho ao longo dos 
anos - é a segunda vez que sou da Comissão de 
Educação desta Casa -, a direção da escola tem 
que pegar a mãe e o aluno na hora e ir à Polícia 
mesmo, ir à Delegacia de Proteção da Criança e 
do Adolescente, não tem outra forma. Ah, pode 
levar para a superintendência. Mas isso aqui é 
caso de Polícia. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Até porque o Estatuto da 
Criança e do Adolescente exige a notificação 
compulsória. Existe a notificação compulsória, 
que V. S.ª não procedeu - a notificação 
compulsória -, lamentavelmente. 
 
  O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Então é isso. 

A minha pergunta à senhora é: por que 
não foi formalizada essa denúncia, 
principalmente na delegacia, mas também vou 
falar sobre a Superintendência, o Juizado, ou 
qualquer que seja? 

 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
Bom, em relação à Superintendência, a nós 
estarmos encaminhando junto à mãe esses 
procedimentos internos de ouvir, de fazer 
escuta, de levar o material, de aguardar o 
material que ela ficou de encaminhar - e ficou 
combinado que ela retornaria à escola para a 
gente sentar e continuar a fazer os 
encaminhamentos que nós havíamos 
conversado -, a mãe foi orientada nesse sentido, 
de buscar outras instâncias se esse for o desejo 
dela. Ela colocou que, neste momento, não; que 
ela ainda estaria pensando sobre, porque ela 
queria cuidar da questão da exposição do filho. 
Mas que nós nos colocaríamos à disposição 
para, do que ela definisse, estar junto a ela 
nesse sentido. 
 Então, em nenhum momento, houve 
negativa da escola, houve omissão da minha 
parte nesse sentido. A gente está falando de 
tempos diferentes. O tempo da escola, no 
sentido dessa celeridade, a gente tem... Você 
mesmo falou, deputado Vandinho, que você já 
visitou muitas escolas. Inclusive, a nossa escola; 
você já esteve lá. Penso que conhece essa 
rotina, essa celeridade com que tudo dentro da 
escola acontece. E a gente fica, a todo 
momento, apagando incêndio. Então, nos 
procedimentos da escola, em nenhum 
momento houve omissão da minha parte, nem 
da equipe técnica que fez atendimento junto. A 
gente fez o atendimento da mãe, orientou no 
sentido de outras instâncias existentes para 
fazer esses encaminhamentos, orientou do que 
compete à escola: não fazemos sindicância, não 
apuramos fato, a gente levanta as informações e 
faz os encaminhamentos para que as coisas 
sejam apuradas. 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) -  Eu, eu...    

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Talvez, o tempo desses encaminhamentos, 
dessa necessidade, até mesmo no sentido da 
expectativa que foi gerada na conversa da mãe, 
de querer escola, de ter esse retorno da mãe, de 
voltar à escola para a gente continuar dando os 
prosseguimentos de forma conjunta, é que pode 
ter se estendido, mas, a partir de uma demanda 
que foi colocada de que a gente estaria fazendo 
isso junto à família e não à escola.  
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O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) -  A Sedu, em momento nenhum, fez 
nenhum tipo de orientação sobre o 
procedimento de como lidar com esse tipo de 
fato dentro das escolas?   

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Em 

que sentido? Não entendi.  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) -  Porque o procedimento da senhora, 
diretora, por mais que a senhora explique, na 
minha opinião – e acho que, na opinião da 
sociedade como um todo – está errado! Assim... 
Eu vou, posteriormente... Acho que a gente 
poderia, inclusive, aqui, os deputados desta 
comissão, fazer por escrito. O secretário Vitor, 
da Secretaria de Estado da Educação, tem que 
orientar os diretores de escola a como tratarem 
situações como essa. Porque não é possível!      

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – É nesse sentido que eu faço a 
indagação, senhor presidente...    

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Ou não teve lá a qualificação para os 
diretores de escola, né? E, no relato da senhora 
estou percebendo isso, está certo? Porque a 
senhora pode, talvez, não... Age com omissão, 
sim! Por mais que, talvez, não seja essa a sua 
intenção. Mas foi! 

Então, assim... Agora, o que acho que a 
gente precisa fazer, aqui... 

Gostaria de passar a palavra para o 
delegado doutor Brenno, até porque vou 
encaminhar, delegado doutor Brenno, via CPI, 
esse crime - que gostaria até de passar em mãos 
para o senhor - de assédio contra um aluno que 
tem deficiência intelectual, adolescente, 
menino. Um professor com um menino. Vou 
encaminhar para V. Ex.ª também apurar.    

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Senhora Elaíse! A senhora, ao 
receber essa denúncia, no dia 07 de maio, 
consultou algum servidor da Sedu sobre qual 
providência a ser adotada?   

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Não. Neste momento, não. Nós estávamos 

fazendo os procedimentos internos de 
levantamento de informação e das escutas.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – A senhora decidiu tudo sozinha, 
então?  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Não. Eu não decidi sozinha. Não era uma 
situação de decisão, nesse momento. A gente 
estava levantando informação para fazer os 
encaminhamentos devidos.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – A senhora deu conhecimento 
desses fatos ao superior hierárquico?  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Não. A gente estava no aguardo do retorno da 
mãe para fazer esses procedimentos.   

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ao receber essa prova material, 
a cópia do diálogo – algo que é absolutamente 
irrefutável; não é um relato testemunhal, é uma 
prova material, documental –, a senhora ainda 
tem dúvida sobre a conduta do professor?   

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Não 

tenho dúvida da conduta do professor. O que 
está posto ali... Também não tenho que fazer 
julgamento daquilo que está colocado ali.  

O que estou falando é que a escola, em 
momento algum, se omitiu. Os 
encaminhamentos, talvez, os tempos desses 
encaminhamentos, porque nós não temos uma 
temporalidade para isso: eu tenho que receber 
isso hoje, para encaminhar. Não tem essa 
definição de tempo.  

Nós não podemos fazer a punição, nem o 
julgamento do professor...  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Esses fatos...   
 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – O 

que nos cabe é continuar apurando essas 
informações...   

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Esses fatos, até a presente data, 
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hoje, dia 02/07, foram levados ao conhecimento 
de alguma autoridade pública?  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Ontem nós fizemos a escuta da mãe...  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Humpf!  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Só fazer uma...   
 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Dentro desse procedimento...   
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Então, vamos lá! Só para a 
gente ter um relato histórico e cronológico.  

A denúncia foi feita há dois meses, em 
maio. Nesses dois meses a senhora não 
comunicou a ninguém, ok? (Pausa) Não deu 
ciência a nenhuma autoridade, nem ao seu 
superior hierárquico?  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Não.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E aí, ontem, a senhora resolveu 
fazer a oitiva? Resolveu fazer...  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Não. Nós vinhamos fazendo essas oitivas dentro 
desse período. E nós estávamos... Nós 
estávamos na chamativa da mãe. A mãe 
justificou algumas situações para que nós não... 
Para que nós...  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – A senhora conhece...   
 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – De 

não estar na escola. Justificando a 
impossibilidade de estar na escola. E nós 
continuamos - no caso, os pedagogos - 
buscando a presença da mãe para a gente 
continuar...  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – A senhora conhece...   

 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – ...a 
fazer os encaminhamentos.  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – A Lei 46, a senhora já falou que 
conhece.  

A senhora conhece o Estatuto da Criança 
e do Adolescente?  

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Sim.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – A senhora conhece o Instituto 
da Notificação Compulsória? 

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Não.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Nunca ouviu falar? 

 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
Não.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então, vou explicar à senhora.  

Notificação compulsória é o seguinte: 
qualquer autoridade pública que tomar 
conhecimento de uma violação de direitos que 
atinja à criança ou ao adolescente, 
principalmente servidor da Saúde, servidor da 
Educação, é obrigado a comunicar, 
imediatamente – sob pena de crime – ao 
Ministério Público ou à autoridade policial, ao 
delegado de polícia. 
 A senhora comunicou ao Ministério 
Público ou ao delegado de polícia? 
 

 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
Não. Nesse momento, não. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então fica claro que a senhora 
transgrediu a lei, porque a senhora não 
respeitou a notificação compulsória, além da 
ceara administrativa da questão da Lei 
Complementar n.º 46. 
 A senhora considera razoável e a 
senhora considera que alguém sinceramente vá 
acreditar que a senhora ficou dois meses com 
esse procedimento e ontem a senhora resolveu 
marcar oitiva? A senhora acha que foi uma 
coincidência ou foi pelo fato de a senhora ter 
sido convocada a esta CPI e a esta comissão? 
 

 A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
Não, os fatos não estão relacionados.  
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 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Não estão relacionados? 
 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Na 
verdade, não foi ontem. Essa conversa vem 
sendo, essa busca e esse contato da mãe, não só 
pelas questões da situação em si, mas das 
questões pedagógicas que a situação 
desdobrava, a gente vem buscando e trazendo a 
mãe no contato e trazendo a mãe na chamativa 
para a escola... 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – A senhora... 
 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
...para a gente encaminhar e continuar os 
encaminhamentos. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – A senhora considera razoável, 
prudente como educadora, permitir que um 
abusador continue tendo contato com a vítima 
todos os dias durante o período letivo, mesmo 
diante dessa prova material, dessa prova 
técnica, dessa prova irrefutável, permitir que 
essa vítima continue na sala de aula com o 
abusador, a senhora considera isso razoável? 
 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Não 
posso afirmar que ele é um abusador. O que 
está posto ali é um fato inadmissível, é um fato 
grave, mas não posso dizer que ele é abusador. 
Isso compete à Justiça estar colocando. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Se o fato é inadmissível e grave, 
por que a senhora não afastou o professor ou 
não solicitou esse fato, essa providência à 
autoridade competente?  
 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
Porque a gente estava na tratativa junto com a 
mãe. Foi uma solicitação dela de a gente ir 
pensando junto o encaminhamento dessa 
situação. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – A senhora, então, permitiu que 
a vítima continuasse a ter contato com o 
abusador, com o professor? 
 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – A 
mãe inclusive solicitou que o cuidado que a 

gente tivesse nos encaminhamentos impactasse 
o menos possível no filho dela para que ele não 
tivesse nenhuma situação de modificação 
abrupta do ambiente, que ele estava bem 
adaptado na escola e ela, junto com a gente, 
pensamos em ir fazendo esse processo da 
melhor forma possível.  
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente... 
 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Em 
momento algum... 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Tenho alguma experiência 
nessa área, de quatro anos e meio, e aqui eu, 
sinceramente, estou estarrecido. Nunca estive 
presente e nunca vivenciei, nunca tive o 
desprazer de lidar com um fato como esse. 
Geralmente recebo um educador que me liga – 
tem o telefone –, diretor, pedagogo, procurando 
proteger a criança, o adolescente. Inclusive de 
madrugada já recebi telefonemas para ajudar e 
para retirar a criança do ambiente, o 
adolescente do ambiente de abuso, de violação 
de direitos. 
 Estamos diante de um fato em que a 
criança foi abusada – uma criança especial –, 
sofreu uma violação de direitos e a direção da 
escola, mesmo diante dos fatos – a senhora 
acabou de afirmar que são graves, gravíssimos, 
palavras da senhora –, a criança foi mantida no 
mesmo ambiente, sendo revitimizada todos os 
dias.  
 Sinceramente, na experiência que tenho 
como delegado de polícia nunca vivenciei uma 
situação como essa. É absolutamente chocante, 
é absolutamente estarrecedor, é inaceitável, 
revoltante. Como permitir que o violador 
continue com a vítima num ambiente público? 
Num ambiente escolar? Imagina o trauma que 
essa criança passou e passa dia após dia? O 
sofrimento que essa criança está trazendo? O 
dano psicológico na sua formação? Uma criança 
especial.  
 Ora, todas as leis protegem. A 
Constituição Federal, no seu art. 227, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente com a notificação 
compulsória, a Lei Complementar n.º 46 e V. S.ª, 
com toda desfaçatez do mundo, se vira perante 
esta comissão parlamentar de inquérito e esta 
Comissão de Proteção à Criança e ao 



Vitória-ES, quinta-feira, 04 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 71 

Adolescente e diz que dois meses não foram 
suficientes para apurar ou ao menos afastar ou 
solicitar o afastamento diante dessa prova 
irrefutável ou comunicar à Corregedoria. A 
senhora não comunicou a ninguém! A senhora 
não comunicou ao promotor de Justiça da 
Infância e Juventude da Serra, não comunicou 
ao delegado de polícia da DPCA, não comunicou 
ao superintendente, não comunicou ao 
corregedor. Fica claro que a senhora tentou 
abafar o caso, que a senhora tentou buscar a 
solução mais fácil.  
 Até porque os relatos de abuso nessa 
escola são de 2009. Eu trouxe aqui a primeira 
vítima, que já sofria assédio em 2009. Ou seja, 
V. S.ª tinha obrigação legal de ter conhecimento 
dos fatos, não é uma faculdade. E a senhora 
comete uma omissão imprópria. Está lá no art. 
13, §2.º, do Código Penal, a figura do garante ou 
garantidor. A senhora age aí como garante ou 
garantidor. A omissão da senhora é mais 
relevante ainda. A omissão da senhora a coloca 
lado a lado e ombreada com o mesmo 
criminoso, com as mesmas consequências 
jurídicas para a senhora. Não é somente a 
prevaricação, porque a senhora age aqui na 
figura de garante ou garantidor. Não é uma 
faculdade da senhora, a senhora tem obrigação 
legal de agir, a senhora está investida num cargo 
público. Talvez a senhora não tenha entendido a 
responsabilidade disso até o presente 
momento. É absolutamente lamentável. É 
absolutamente lamentável.  

E eu acho aqui, sinceramente, já para 
concluir, senhor presidente, em relação à 
primeira depoente – antes nós vamos assistir 
ao vídeo – nós temos obrigação legal, como 
parlamentar, de solicitar, com todo respeito, 
que o secretário Vitor, imediatamente, afaste 
a senhora da direção. Não tem condição. Com 
todo o respeito, a senhora, hoje, não tem 
condição de estar à frente de um cargo tão 
relevante, e determinar o futuro de crianças 
ou adolescentes, diante desses fatos que 
foram trazidos aqui.  

Eu, presidente, já deixo essa 
deliberação para a fase final, mas o secretário 
precisa tomar uma providência, porque, 
infelizmente, se ela não afastou o professor e 
foi omissa, o secretário tem que afastá-la. Não 
há outra conclusão.  

Volto a repetir, estou absolutamente 
chocado e revoltado com os relatos que me 
foram expostos nesta manhã.  

Obrigado.  
 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
Sobre 2009, gostaria de informar... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Só um minutinho. Daqui a pouco a 
senhora vai continuar.  

Eu gostaria, neste momento, de 
conceder a palavra ao delegado da Delegacia 
contra os Crimes Cibernéticos, Brenno Andrade. 

 
O SR. BRENNO ANDRADE – Só fazer um 

apontamento, embora o fato não tenha relação 
originada na minha delegacia. Só não foi 
lembrado aqui que, em tese, também, a 
diretora... Pode ter ocorrido um crime de abuso 
de autoridade, inclusive, né? Infelizmente.  

Eu não vou fazer juízo de valor do caso, 
eu só acho o seguinte nessa história toda: ela 
não tinha que decidir se o caso teria que ser 
primeiro apurado na escola para, depois, ser 
tomada uma providência fora do âmbito 
escolar. Nada impede também de comunicar os 
fatos à autoridade policial e, concorrentemente, 
continuar com o procedimento administrativo 
na escola.  

Como aconteceu aqui nos casos de 
atentados, de ameaças à escola que nós 
tratamos. Os diretores, imediatamente, a 
primeira coisa que fizeram foi procurar a 
delegacia e, ao mesmo tempo, apurar o caso 
internamente. 

Ela fez esse juízo de valor, demorou um 
certo período de tempo, não procurou 
autoridade policial para comunicar um crime, 
em tese. E aí, com todo o respeito à diretora, 
não tem ela que decidir se é crime ou não. É a 
autoridade policial, ouvindo as testemunhas, em 
contexto probatório que aqui se encontra, que 
parece ser claro, para, ao final, decidir.  

Então, assim, eu fico... A minha posição 
aqui é até para sugerir, no caso, ao secretário de 
Segurança, a título de sugestão, para ser 
comunicado às escolas que, em caso de indícios 
fundamentados de crime, que seja comunicado 
diretamente à autoridade policial respectiva, 
não impedindo apuração disciplinar do 
envolvido, ou do aluno envolvido – não sei 
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como é o termo técnico – no caso. Assim, se 
evita futuros problemas.  

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Porque, na verdade... 

 

O SR. BRENNO ANDRADE – Porque, 
depois... Depois não... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – É a proposta que eu, inclusive, já fiz 
aqui.  

 
O SR. BRENNO ANDRADE – Depois que 

isso for comunicado de forma expressa... 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – V. Ex.ª está também dizendo não 
somente o secretário de Educação. Expandir 
também para o secretário de Segurança. É isso?  

 
O SR. BRENNO ANDRADE – Expandir, 

porque, depois, não vai ter justificativa de que 
Eu não sabia que tinha que comunicar etc. e tal. 
E não precisa nem de justificativa isso, né? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Na verdade... 
 
O SR. BRENNO ANDRADE – Com todo o 

respeito, explica, mas não justifica aqui o fato.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Na verdade, o Estatuto já assim 
preconiza.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Sim. Claro.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – A notificação compulsória é lei 
federal, não é faculdade, é obrigação.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Mas como as pessoas não conhecem, 
talvez é a questão de orientar e afirmar mais, 
seguindo o rigor da lei. V. Ex.ª tem perfeita 
razão, deputado Lorenzo.   
 

O SR. BRENNO ANDRADE – Só... 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Só gostaria agora, já vou passar de novo 

para o delegado doutor Brenno, mas, assim, a 
mãe, sobre esse caso do professor de Química, 
ela está assistindo. Ela disse que não foi 
chamada à escola. Foi a mãe que procurou a 
escola novamente e, inclusive, ela disse que tem 
um print, exatamente, buscando o retorno da 
escola, que até então não tinha dado o mesmo. 
E a mãe está dizendo que ela que provocou a 
reunião de ontem.  Inclusive, é claro que, mas 
ela tem como provar que o que foi proposto foi 
a transferência de turno.  

Então, essa é a fala da mãe que está 
assistindo à sessão neste momento. 
  

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
Então, gostaria de colocar... 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Doutor Brenno, concluiu ou não?  

 

O SR. BRENNO ANDRADE – É só esse 
aparte mesmo, deputado. Em relação aos casos 
aqui que o senhor me apresentou, a delegacia 
informa que é possível de se investigar, inclusive 
de forma técnica. Não tem nem que contestar 
depois. Isso não é difícil para a gente. 

Então, a gente sendo comunicado, a 
gente pode ajudar neste sentido.  

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Nós vamos encaminhar, via CPI, a 
denúncia para que V. Ex.ª possa investigar 
mesmo na Delegacia de Crimes Cibernéticos. 

Concedo a palavra à diretora, para que 
ela possa se manifestar sobre os fatos narrados 
neste momento. 

 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – Em 
relação às falas referentes a 2009, de algumas 
situações, eu estou na direção a partir de 
dezembro de 2016, não estava na direção neste 
período. Eu desconheço qualquer procura da 
escola neste sentido. Não tenho conhecimento 
a respeito dessas tratativas relacionadas a 2009. 
E, em relação, a escola buscou a mãe, sim, por 
intermédio da pedagoga. Em momento algum a 
gente se recusou a buscar apurar, a querer 
acobertar situação nenhuma. Não é prática 
nossa. A gente defende, sim, a integridade dos 
alunos. Nós somos responsáveis com os nossos 
estudantes. A escola buscou fazer o registro do 
fato junto ao professor e estávamos em 
processo de encaminhamento. 
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Vou reforçar mais uma vez, o tempo e a 
celeridade do protocolo de crise, por exemplo, 
quando se trata de situação de risco de vida, de 
situação de risco de morte eminente, de uma 
situação mais complexa, em momento algum a 
escola procederia ao não encaminhamento e a 
não comunicação desses fatos aos superiores. 
Isso se daria no processo, conforme estava 
encaminhando pela escola, após fazer as 
tratativas internas da escola e dar 
prosseguimento com o material, com todas as 
informações e as intervenções feitas com as 
famílias, com os professores, e dar 
prosseguimento de encaminhamento junto à 
superintendência e, posteriormente, da 
superintendência para a Secretaria da Educação, 
para que, sim, fossem tratadas as questões 
referentes ao professor.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Deputado Lorenzo. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Só fazer um conhecimento, 
aqui, de mais um dispositivo legal, art. 220, do 
estatuto do servidor público, Lei Complementar 
n.º 46, de 1994, que diz o seguinte:  

 
Art. 220 - São 

deveres do servidor 
público: 

(...) 
VIII – levar ao 

conhecimento da 
autoridade as 
irregularidades de que 
tiver ciência em razão do 
cargo ou função; 

 
Já indaguei a V. Ex.ª se a senhora levou 

ao conhecimento, neste período de quase 
sessenta dias, e a senhora, infelizmente, não 
comunicou a ninguém. 

 
A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 

Porque ainda estávamos em processo de 
apuração. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Aqui, a lei não dá prazo. A 
senhora continua apurando e não investigando, 
mas apurando. 

A SR.ª ELAÍSE CARLA SONEGHETTI – 
Apurando.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Mas comunicar a quem de 
direito. Essa é a providência esperada do 
servidor público responsável, probo, íntegro e 
honesto e que tem compromisso com o estado 
do Espírito Santo.  

Vou pedir, senhor presidente, para 
exibirmos ali um vídeo com os depoimentos de 
algumas das vítimas sobre os fatos que nós 
estamos em a apuração. 

 

 (É exibido vídeo) 
 

Fica claro é essa omissão que gera 
perpetuação desses fatos; é essa omissão que 
envergonha o Espírito Santo; é essa omissão que 
faz nosso estado ter o índice de feminicídio que 
tem, o índice de vítimas de abusos sexuais; é 
essa omissão que faz o Espírito Santo ter mais 
de mil e quinhentos abusadores sexuais, hoje, 
presos; é por isso que nós pagamos por essa 
omissão no dia a dia e as famílias choram. 
Porque aquela jovem ali traz um trauma até 
hoje na vida dela e não conseguiu superar, 
porque infelizmente não teve o apoio de quem 
deveria na época certa; é isso que perpetua o 
criminoso; é o que perpetua a injustiça; é o que 
envergonha o estado do Espírito Santo nas 
páginas policiais, nas páginas políticas. 

Senhor presidente, reitero a minha 
sugestão de deliberação para recomendação do 
afastamento da diretora imediato, ao secretário 
Vitor de Angelo, que tome às providências 
cabíveis. Comunicar ao Ministério Público diante 
das omissões patentes por mais de sessenta 
dias, para que, efetivamente, fatos como estes 
não voltem a envergonhar o estado do Espírito 
Santo; não voltem envergonhar a sociedade 
capixaba, que tanto luta, clama por justiça e que 
arrecada seus impostos para remunerar 
dignamente servidores públicos que, 
infelizmente, 99,9% dos diretores, professores, 
pedagogos são grandes amigos que nós temos.   

Eu estive em contato muito próximo com 
eles, durante os quatro anos e meio, na 
Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, 
e recebia relatos em finais de semana, feriados 
e dias não úteis pedindo ajuda, diante de casos 
muito menos graves que esse, e o professor 
estava lá. 
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 Às vezes atendia sete, oito, nove, dez 
horas da noite porque ele tinha compromisso 
com a juventude, porque ele tinha compromisso 
com o corpo técnico e com os homens e 
mulheres de bem deste estado.  

Reitero o total apoio aos diretores, 
professores, pedagogos, todo o corpo discente e 
docente de bem deste estado. Mas situações 
como essa, nós aqui nessa Casa de Leis não 
vamos tolerar, nós não fomos eleitos pelo povo 
para isso. E eu tenho certeza que todos os 
deputados que estão aqui, o plenário com os 
trinta se revolta - os trinta parlamentares se 
revoltam - com essa situação. 

Por isso presidente, nós precisamos 
tomar providências enérgicas, continuar essa 
apuração, doa quem doer, reiterando o nosso 
compromisso com servidores públicos de bem, 
99,9% que tem compromisso com a sociedade e 
que exerce seu múnus com sacrifício, por falta 
de estrutura, com dificuldade logística estrutural 
e humana, mas que efetivamente, se colocam 
como guardiões, como salvadores, como 
garantidores dos direitos e não como omissos, 
corporativistas, que volto a repetir, 
envergonham este estado, que tem uma 
bandeira de lema: Trabalha e Confia.  

Senhor presidente, estou satisfeito. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) - Agradeço a imprensa que chegou neste 
momento. 

Gostaria que preservasse a imagem das 
pessoas que estão participando desta comissão. 

Concedo a palavra ao deputado Capitão 
Assumção. 

   
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) – 

Presidente, as palavras do deputado Pazolini são 
autênticas, porque externam o nosso 
sentimento, uma covardia que V. S.ª fez, 
omissão, não pode agir dessa forma. Imagine, 
diretora, quantos pais de família estão 
assistindo agora, estão revoltados! A vida desse 
professor poderia já ter perdido há muito 
tempo, encontra um pai louco aí que vai fazer 
justiça com as próprias mãos. V. S.ª tem 
conhecimento da lei, sim. Não pode alegar que 
não tem conhecimento não.  

Esse encaminhamento que o deputado 
vai solicitar aqui, que tenho certeza de que vai 
ser aprovado por unanimidade, é fundamental. 

Nós vamos cobrar responsabilidade do 
secretário para que V. S.ª, que não tem 
competência, não fique mais a frente dessa 
escola. São crianças! 

A minha filha mais velha tem treze anos, 
a mais nova tem nove. Já pensou se fosse 
comigo? Eu não ia esperar tanto tempo não, 
diretora. Eu não ia esperar tanto tempo não 
essa omissão sua. Eu ia atrás do responsável, eu 
ia pagar pelo que fiz, mas a minha filha não ia 
ficar impune não.  

É por causa de pessoas como V. S.ª que 
nós estamos adquirindo essa péssima 
característica no Espírito Santo, de não proteger 
nossa juventude feminina. Uma covardia o que 
você fez por omissão!  

Estou aqui revoltado. Esse vídeo que 
passou aqui eu senti como se fosse minha filha 
de treze anos. E até hoje tem trauma e está se 
tratando. É uma vergonha V. S.ª ser profissional 
de educação! Uma vergonha! Um descalabro!  

Se fosse minha filha, pelo tempo que V. 
S.ª ficou sem agir, eu já tinha agido. Eu ia estar 
preso, mas esse vagabundo aí ia estar morto. Eu 
ia encher ele de tiro. Que é desumano o que 
esse vagabundo fez durante tanto tempo!  

Quantas crianças não foram aviltadas e 
perderam o seu tempo de imaturidade juvenil? 
Isso é uma afronta a todas as meninas, a todas 
as mulheres deste Brasil. Protegendo criminoso, 
um vagabundo!  

Desculpa, presidente, estou emocionado 
aqui. Imagino o que todos esses pais estão 
sentindo neste momento. 

 E eu corroboro, deputado Pazolini. Com 
certeza é o encaminhamento mais acertado 
com o secretário. Nós vamos exigir do secretário 
Vitor, tenho certeza de que ele está assistindo 
esta audiência aqui, para ele tome essa 
providência imediatamente com a diretora.  

Desculpa aí, presidente, pela minha 
emoção.  

Obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Delegado Lorenzo.  
Algum outro deputado gostaria de se 

pronunciar?  
Deputado Coronel Quintino.  
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente, demais deputados 
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integrantes da nossa CPI, realmente, fiquei 
estarrecido com o fato e faço coro com as 
palavras do nobre deputado Lorenzo Pazolini.  

Eu vejo que a nossa diretora da escola 
foi, no mínimo, complacente com os fatos que 
aconteceram. Foram mais de sessenta dias. E 
ela, como o próprio deputado Lorenzo Pazolini, 
é garantidora, ela garante, ou seja, ela tinha o 
dever de evitar o resultado. E quando tomou 
conhecimento do fato deveria, de imediato, 
dado ciência às autoridades públicas.  

Então, ela, conforme a lei, conforme o 
art. 13 do Código Penal, a senhora, infelizmente, 
é tão criminosa quanto aquele que praticou os 
atos de abuso.  

Então, realmente é estarrecedor, 
presidente, o fato que está acontecendo. 
Ficamos muito assustado com tudo isso e nós 
devemos tomar as providências cabíveis, dentre 
elas as sugeridas pelo deputado Lorenzo Pazolini 
e por V. Ex.ª.  

Essa é minha fala.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Dary Pagung. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (Sem partido) - 
Senhor presidente, gostaria de cumprimentar 
todos da Mesa e também a diretora, todos que 
estão nos ouvindo.  

Os fatos são graves. Gostaria de informar 
que quando surgiu a primeira denúncia daquele 
outro professor, o secretário Vitor tomou todas 
as providências, de imediato.  

Eu não tenho dúvida nenhuma que o 
secretário tomando essa informação dessa 
outra denúncia que a comissão recebeu no dia 
ontem, do professor de Química, o Secretário 
Vitor também vai tomar essas providências. E 
não tenho, assim... E acredito que, não sei se foi 
o deputado Pazolini ou V. Ex.ª que está 
solicitando, acredito que a Sedu poderia fazer 
uma portaria informando todas as – foi V. Ex.ª – 
escolas, todos os diretores, todos os pedagogos, 
dos procedimentos que têm que ser feito 
quando um diretor toma alguma providência. 
 E quero, aqui, dizer que sou um 
deputado que quero conversar, também, com o 
secretário para o afastamento imediato desse 
professor de Química. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Para as conclusões finais, para a gente 

ouvir a próxima oitiva do superintendente, eu 
gostaria de dizer e de me pronunciar, neste 
momento, da seguinte forma: primeiro, o 
nosso objetivo é defender a sociedade, 
defender as vítimas. O objetivo desta CPI é 
exatamente este: apurar e defender as 
vítimas. 
 Como nós temos crimes, inclusive, 
materializados e comprovados, não tem outra 
afirmação a dizer que não seja de que teve, 
sim, omissão por parte dos gestores. A direção 
da escola deveria ter agido de forma 
diferente: um órgão policial ou o Ministério 
Público. Eu nem falo dessas questões 
administrativas da própria Sedu, que deveriam 
ser automáticas. Eu estou percebendo que 
não é uma prática da Sedu, infelizmente, mas 
deveria ser automático, mas, nesse caso, 
crimes tão graves, a autoridade policial. 

De tal forma que, neste momento, eu 
vou colocar em deliberação alguns pontos. 
Primeiro, os pedidos que nós fizemos à Sedu 
de informações. No caso de comissão 
parlamentar de inquérito, a Procuradoria 
esteve aqui comigo, a Procuradoria da 
Assembleia Legislativa, não existe essa 
vedação que V. Ex.ª colocou. Então, eu vou 
deliberar para que a gente possa fazer os 
pedidos. 

É claro que, mesmo a Sedu omitindo 
essas informações através de algo que não 
procede, nós conseguimos da mesma forma, 
por quê? Porque as famílias e os adolescentes 
vieram até a Assembleia Legislativa e fizeram 
as denúncias.  

Então, mesmo a Sedu omitindo, na 
minha opinião de forma irregular, com esse 
argumento de criança – nós não pedimos 
informação de criança, nós estamos pedindo 
informação dos professores –, mesmo a Sedu 
omitindo com esse argumento de que eram 
adolescentes, que não procede, visto que a 
Procuradoria da Assembleia... Inclusive, vou 
colocar em deliberação, novamente. Se bem 
que, agora, nós não precisamos mais, porque 
nós já temos as informações necessárias. Então, 
só para reafirmar isso. E colocar também em 
discussão, neste momento, a proposta. Nós não 
temos, aqui, o poder, na Assembleia Legislativa, 
nem de nomear nem de demitir ninguém. O 
que, na verdade, o deputado Lorenzo Pazolini 
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coloca é um processo de recomendação ou 
sugestão. 

Então, passar a palavra ao deputado 
Lorenzo... 

 
A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 

VIEIRA – Pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Para que ele formalize a sua...  

Neste momento, nós já estamos na fase 
de deliberação. 

A sua... 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Senhor presidente, só para 
trazer a questão à luz e para o esclarecimento 
em relação ao parecer, a que nós não tivemos 
acesso, mas que se existe, data vênia da PGE, 
está equivocado, e é bom que a Procuradoria 
tenha a oportunidade de rever os atos que diz 
aqui o art. 1.º, da Lei 1.521. 

 
As Comissões Parlamentares de 
Inquérito, criadas na forma do § 
3º do art. 58 da Constituição 
Federal, terão poderes de 
investigação próprios das 
autoridades judiciais, (...) 

 
Vou repetir: 
 

(...) terão poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais, 
além de outros previstos nos 
regimentos da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, 
com ampla ação nas pesquisas 
destinadas a apurar fato 
determinado e por prazo certo. 

 
Então, essa negativa é absolutamente 

antijurídica e ilegal. Nós estamos diante de uma 
CPI que tem poder de autoridade judiciária; 
poder, inclusive, para medidas cautelares. A 
CPI... 

 
A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 

VIEIRA – Pela ordem! 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Só um minutinho. 

A CPI está aqui, ela tem poder, sim, para 
requisitar documentos, independentemente da 
idade das vítimas. É uma matéria já 
sedimentada. E, inclusive, só um alerta para a 
Sedu e para a PGE, diz o art. 4.º: 

 
Constitui crime: 
 
 I - Impedir, ou tentar impedir, 
mediante violência, ameaça (...), 
o regular funcionamento de 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito, ou o livre exercício das 
atribuições de qualquer dos seus 
membros. 

 
Então, essa tentativa, inclusive, pode-se 

traduzir uma tentativa criminosa, crime de 
responsabilidade também, desobediência e 
responsabilidade. E nós, através desta comissão, 
tenho certeza de que iremos oficiar, através da 
Procuradoria da Assembleia, para que a PGE 
reveja o seu posicionamento, porque, se não 
houver caso contrário, iremos, obviamente, 
recorrer ao Judiciário, que irá determinar, 
porque a Lei Complementar n.º 1.521 é clara e é 
matéria sedimentada no âmbito da jurisdição do 
Supremo Tribunal Federal. 
 
 A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 
VIEIRA – Pela ordem! Posso, excelência? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – É... 
 
 A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 
VIEIRA – Eu gostaria, por gentileza. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. Concedo a palavra a V. Ex.ª. 
 

 A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 
VIEIRA – O pedido de informações não foi 
formulado, excelência, pela CPI. O pedido de 
informações foi formulado pela Comissão da 
Criança e Adolescente de Política de Drogas. O 
parecer da PGE se deu sobre o pedido da 
Comissão da Criança e Adolescente, que não 
tem poderes. Então, não foi pela CPI. Quando a 
CPI requisitar as informações... 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Vamos fazer agora. 
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A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 
VIEIRA – Submeteremos novamente à 
apreciação da PGE para que ela possa apreciar o 
pedido da CPI. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – V. Ex.ª tem razão e é por isso que estou 
colocando em deliberação, neste momento, 
para ser votado. 
 

A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 
VIEIRA – Então, não houve crime de 
responsabilidade... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. 
 
A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 

VIEIRA – Tampouco omissão com relação às 
informações. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então... (Pausa) 

A CPI encaminhou para a escola.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Presidente, art. 7.º do parecer.  

V. Ex.ª fez a leitura do parecer? 
 

A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 
VIEIRA – Sim, excelência. Eu fiz a leitura e 
protocolizei o parecer nesta manhã. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Olha o que diz o parecer: 
 

(...) E mesmo que a solicitação 
tivesse sido expedida no âmbito 
de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (...) 
 
(...) E mesmo que a solicitação 
tivesse sido expedida no âmbito 
de uma CPI (...) notemos que os 
dados solicitados não envolvem, 
em si, um ato administrativo ou 
um conjunto das ações/omissões 
do poder público, transcendendo 
à matéria que poderia (...) 

 
Ou seja, a negativa já fica para a CPI 

também. Está claro aqui, no item 7 do 

malfadado parecer. Então, presidente, nós 
iremos adotar as providências judiciais cabíveis 
para garantir o regular funcionamento desta 
CPI. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Está encerrado esse assunto. Eu vou 
colocar em deliberação neste momento os dois 
pontos para serem votados. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – A senhora tinha que ter lido. A 
senhora não leu, né? 
 

A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 
VIEIRA – Li, excelência. Li o parecer. Inclusive... 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Eu encerrei esse assunto, deputado 
Lorenzo e procuradora, encerrei esse assunto.  
 Neste momento, coloco em votação as 
duas solicitações. Primeiro, que a gente possa 
requisitar novamente todos os documentos que 
foram solicitados via CPI.  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Como vota o deputado Delegado 
Lorenzo? 
 
  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Acompanho, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Capitão Assumção? 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Acompanho, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Coronel Quintino? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Acompanho, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  Deputado Dary Pagung? (Pausa) 

E o segundo, uma recomendação 
proposta pelo deputado Lorenzo, que eu 
gostaria de colocar em discussão, que ele sugere 
ao secretário de Estado da Educação o imediato 
afastamento da diretora da escola.  
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 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Capitão 
Assumção? 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Presidente... 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Senhor presidente, só um 
aditamento, por gentileza. Desculpa, Capitão, 
perdão.  

Como o professor ainda está em 
exercício, nós temos que solicitar o afastamento 
do professor também. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  Do professor de Química também... 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – É. 
Isso que eu ia... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Dessa segunda denúncia que chegou 
ontem.  
 
  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Do professor, para resguardar 
os direitos da criança. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Eu 
ia acrescentar isso, presidente... 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Obrigado, presidente. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Essa iniciativa do Lorenzo para incluir o 
professor. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, o afastamento do professor de 
Química e da diretora da escola. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Exatamente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Capitação Assumção, como vota? 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Eu 
voto pela aprovação. 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Lorenzo Pazolini é o autor. 

Deputado Coronel Quintino? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Acompanho. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  Deputado Dary? (Pausa) 
 Aprovado por unanimidade. 
 Gostaria de agradecer, neste momento, 
à diretora da escola. Obrigado pelos 
esclarecimentos a esta Casa.  
 Desde já, gostaria que fosse chamado o 
superintendente para que a gente possa dar 
continuidade a essa reunião. 
 Muito obrigado. Se V Ex.ª quiser ir 
embora, pode ficar à vontade. (Pausa) 
 Eu gostaria de deliberar também, 
enquanto está chegando o próximo, para que a 
gente possa encaminhar a denúncia do 
professor de Química, porque nós já temos fatos 
concretos nas redes sociais, encaminhar a 
denúncia para o delegado doutor Brenno, da 
Delegacia de Proteção da à Criança e ao 
Adolescente. De crimes cibernéticos. Perdão.  
 Em discussão.  
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Delegado Lorenzo? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Eu acompanho, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Coronel Quintino.  
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Acompanho.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Capitão Assumção. 

 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Eu 
também, senhor presidente.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Dary Pagung.  
 Aprovado por unanimidade as três 
solicitações. E aí, gostaria de pedir, Letícia e 
Tiago Martins, a três solicitações, que hoje ainda 
os documentos fiquem prontos para que os 
deputados possam assinar.  (Pausa) 
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 Retornando os trabalhos da comissão. 
Gostaria de agradecer a presença do 

superintendente Rurdiney e, encarecidamente, 
pedir à imprensa que possa preservar a imagem 
do servidor público.  
 Neste momento eu gostaria de passar a 
palavra, me pediu neste momento a palavra, 
para que ele possa apresentar as denúncias 
chegadas a esta Casa. Eu vou fazer no decorrer 
os meus questionamentos, mas concedo a 
palavra ao deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 
para que o mesmo possa explanar algumas 
denúncias, visto que ele ouviu parte das vítimas.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, bom-dia, 
senhor Rurdiney.  
 Só o senhor prestar o juramento de dizer 
a verdade sobre o que for perguntado a partir 
deste momento. O senhor vai dizer: Assim eu 
prometo.  
 
 O SR. RURDINEY DA SILVA – Assim eu 
prometo.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Ok, presidente.  
 Senhor Rurdiney, nós tomamos 
conhecimentos de fatos, aqui, extremamente 
graves envolvendo supostas violações de 
direitos, aliciamento e assédio sexual de jovens 
em uma escola no município da Serra. Esses 
fatos já estariam ocorrendo desde 2009. E ficou 
patente, aqui, no depoimento prestado 
anteriormente ao depoimento de V. S.ª, que, 
infelizmente, as providências administrativas 
que deveriam ser adotadas no âmbito da 
Secretaria de Educação não foram adotadas 
pelas autoridades competentes. Então, eu vou 
iniciar com algumas perguntas, posteriormente 
nós vamos assistir a alguns vídeos ali.  

A primeira pergunta que eu tenho a V. 
S.ª é a seguinte: O senhor tem conhecimento 
desses fatos?  
 

 O SR. RURDINEY DA SILVA – Sim. Desde 
a terça-feira da semana passada.  
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Terça-feira, dia? 
 
 O SR. RURDINEY DA SILVA – Vinte e 
cinco. 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então, anteriormente ao dia 
25/06, o senhor não tinha conhecimento dos 
fatos? 
 
 O SR. RURDINEY DA SILVA – Não.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – O senhor já lecionou nessa 
escola? 
 

 O SR. RURDINEY DA SILVA – Sim. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Durante qual período? 
 

 O SR. RURDINEY DA SILVA – 2002, 2003, 
daí saí. Voltei como DT depois e efetivei nessa 
unidade de ensino em 2008. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E aí, o senhor ficou de 2008 
até... 
 

 O SR. RURDINEY DA SILVA – Até 2009. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Um ano só?  
 

 O SR. RURDINEY DA SILVA – Um ano e 
meio, né. Foi em agosto de 2008 até final de 
2009. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E aí, posteriormente a esses 
fatos o senhor não mais atuou nessa escola? 
Profissionalmente o senhor não mais lecionou? 
 

 O SR. RURDINEY DA SILVA – No final de 
2016 eu fiquei duas semanas lotado nessa 
unidade de ensino, quando eu retornei de uma 
licença, e logo depois eu fui para a direção de 
outra unidade de ensino.  
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – O senhor, em data anterior, 
nunca tinha ouvido falar nesses fatos que nós 
estamos apurando, aliciamento, professor de 
matemática, professor de filosofia? 
 

 O SR. RURDINEY DA SILVA – Não.  
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Esses fatos não eram de 
conhecimento de V. S.ª. 
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 O SR. RURDINEY DA SILVA – Não.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Eu vou pedir à assessoria, 
então, que solte ali. Nós vamos assistir a alguns 
vídeos aqui com o relato das vítimas. (Pausa) 
 
  (São exibidos os vídeos) 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Senhor Rurdiney. Vamos começar.  

Os demais deputados, o deputado 
Lorenzo está participando ativamente. Podem 
ficar à vontade.  

Mas uma vez ciente dos fatos, quais 
foram as providências adotadas junto à direção 
da escola, para resolver esse problema? 
 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Então. 
Possivelmente a Elaíse comentou como é que o 
fato se deu, não é? Vou começar a narrar do 
ponto em que eu tomei ciência para frente. Ou 
é necessário retomar o ponto, até para 
compreensão melhor?  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Você tomou ciência em que dia?   
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – No dia vinte 

e cinco, pela manhã.  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Aí tem um ponto, que na...   
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Terça-feira.  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – É. Tem um... No relatório de visita da 
Comissão de Educação no dia dezenove, em 
conversa com a direção da escola, a diretora 
disse que avisou ao senhor por telefone. No dia 
da abertura ocorrer.   

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Me avisou... 

Me avisou na...  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Isso no dia 19. Então, não no dia vinte e 
cinco.   

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Não. Me 

avisou no dia vinte e cinco, pela manhã.  

Tomei ciência do fato, orientei a direção 
da escola, de como deveria proceder. Né? Ela 
me relatou todo o rito do acontecido. Ficamos 
sabendo, conduzindo.  

Orientei quando iria tomar as medidas 
cabíveis, em relação a ouvir os pais, né? Os 
demais encaminhamentos foram feitos pela 
escola. À tarde, eu fui à escola, no mesmo dia.   

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – No dia 25.  
 

O SR. RURDINEY DA SILVA – No dia 25. 
Né? Conversei com os professores.  

A ideia seria ouvir os alunos também, 
mas o tempo não permitiu essa oitiva dos 
alunos. Mas, lendo as ocorrências e registros 
feitos pela escola, entrei em contato com a 
Sedu. Conversamos com José Theodoro de 
Amorim. Zezinho, né? 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Zezinho.   

 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Conhecido 
nosso. Wilson. O secretário estava viajando. 
Então, tomei ciência pela manhã e, no mesmo 
dia, à tarde, entendemos que o melhor caminho 
seria, preventivamente, o professor não ir à 
escola no dia seguinte. Assim foi feito.  

Na quarta-feira, ele se apresentou na 
Superintendência. Tá? Porque era dia de 
trabalho. Na quinta-feira, ele iria de novo para 
lá, só que foi ao médico, e pegou atestado 
médico. Na quinta-feira eu voltei à escola, para 
poder ouvir os alunos, e até explicar o que foi 
tomado como medida, né?  

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Ele chegou a ser afastado, ou ele, 
anteriormente, pediu esse atestado?  

 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Não... Na... 
Na quarta-feira...  

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – O professor de Matemática, eu estou 
falando.   

 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Não... 
Entendo que sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Ok.   
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O SR. RURDINEY DA SILVA – Que é o 
caso que nós temos lá, né? 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – É porque temos outros. Mas... ok.   
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Ah, sim. Ok. 

Eu desconheço... Enfim. Vamos...  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Vamos falar.   
 

O SR. RURDINEY DA SILVA – ... por 
partes, né? O professor de Matemática, que eu 
tomei ciência na terça-feira, no mesmo dia ele 
foi afastado, orientado a não se apresentar na 
escola. Foi para a Superintendência; ficou o dia 
lá, cumprindo a sua jornada de trabalho. E, na 
quinta-feira ele foi ao médico e pegou atestado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Então ele não chegou... Não teve 
nenhum procedimento de afastamento... Antes 
disso, ele pediu o afastamento médico? É isso?   

 

O SR. RURDINEY DA SILVA – O 
procedimento estava correndo, já, na 
Corregedoria, porque na quarta...  

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Mas não tinha tido decisão?  

 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Eh... Na 
quarta-feira... Vamos voltando aqui, por partes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Ok.  

 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Na terça-
feira, indo à escola, atendendo a diretora, qual 
foi a orientação: diretora, tudo o que for 
produzido de material: relatório, ocorrências, 
registros, encaminhe para a Superintendência 
para ser encaminhado à Corregedoria da Sedu.  

Na quarta-feira, mesmo, ela encaminhou 
para a gente, e foi encaminhado para a 
Corregedoria.    

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Ok.  

 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Aí, lá na 
Corregedoria, tem todo o processo 
administrativo que...  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, só uma 
intervenção, por gentileza.  

Hoje, qual é a situação funcional desse 
professor?  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Licença médica.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) - É licença médica ou 
afastamento por apuração de infração...  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Então...  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – ...por suposta infração 
administrativa?  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Publicou... 

Publicou no Diário Oficial de... já foi publicado, 
no Diário Oficial de ontem, né, o afastamento 
dele.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Mas... Por qual... Qual motivo? 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – De hoje.   
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – De hoje. 

Perdão.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Mas com qual...  
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Com data 

de ontem.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Com qual fundamento? A 
licença médica, ou o afastamento cautelar da 
Corregedoria?  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – O processo 

administrativo foi instaurado, e...  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Pode responder.  
 
 A SR. TATIANA MOURE DOS REIS VIEIRA 
– Com licença. Foi o afastamento preventivo da 
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Lei Complementar 46, aquele afastamento 
cautelar do procedimento. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. E diante desse fato, acompanhei 
até pela imprensa que a Sedu ao tomar ciência 
de uma segunda denúncia que tivemos 
recebimento aqui de um professor de Filosofia – 
temos o nome aqui, mas vou preservar neste 
momento – quais foram as medidas adotadas 
com relação a esse professor? 
 
 O SR. RURDINEY DA SILVA – Ok. É... 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Não. Gostaria que V. Ex.ª respondesse. 
 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Tranquilo. A 
escola quando tomou ciência do fato em si, 
como foi denúncia anônima e ficou em voz que 
tinha mais de um profissional envolvido com a 
situação, começou a ouvir vários alunos, né, e 
esse nome específico... 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – A denúncia sobre esse segundo 
professor foi anônima no caso da Sedu? 
 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Não, não. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. 
 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Na hora 
começou-se a ouvir os alunos, surgiu o nome. 
Mesmo procedimento: chamou a família, ouviu 
a família, encaminhou para a Superintendência, 
a Superintendência encaminhou para a Sedu 
para entranhar no processo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. E esse professor hoje está 
afastado? Esse professor de Filosofia? Você tem 
esta informação ou não tem, senhor Rurdiney? 
 

O SR. RURDINEY DA SILVA – A 
orientação, entendo que o procedimento é o 
mesmo anterior. Entendeu? Não chegou 
oficialmente. A orientação é que ele também vai 
ser afastado. Está afastado cautelarmente da 
unidade, né? Entendo que não foi publicado 
ainda, mas o procedimento é o mesmo. 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Mas ele não está indo então,  
frequentando a escola neste momento? 
 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Não. Não 
está mais na escola. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Tivemos acesso a uma terceira 
denúncia, inclusive materializada, que 
encaminhamos para a Delegacia de Crimes 
Cibernéticos e que foi o que mais nos assustou. 
Essa denúncia chegou ontem, em que um 
professor de Química com um aluno com 
deficiência intelectual. 

 Nas redes sociais ele fala sobre questões 
que V. Ex.ª está lendo aí. O aluno dizendo o 
seguinte para ele: tô saindo de casa agora.  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Ajuda. Não, 

para ler porque tá ruim. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. Por quê? Vai chegar aqui que 
horas? O professor dizendo. Estou chegando 
muito atrasado. Disse o aluno adolescente que 
tem deficiência intelectual. O professor: Af, vou 
te dar um abraço por trás. Eu acho que vou sair 
daqui. Disse o aluno. Eu acho que doze e vinte. 
Aí ele disse: Ah, fala ae que horas você chega. 
Ele: Ah, estou indo de bermuda. O professor: 
Mais fácil. Vem, uai, para eu te dar o abraço. Tu 
gosta. 

Então, esse terceiro fato – na verdade, 
quarto, deputado Lorenzo –, mas ele vem com 
um novo professor e chegou inclusive prints da 
mãe denunciando isso para a direção da escola 
no dia 5 de maio ainda. 06 de maio, perdão, no 
dia 06 de maio. Visto que passou esse período 
todo de quase dois meses e para a nossa 
surpresa esse professor ainda continua tendo 
contato com esse aluno. A mãe pediu 
providências e a providência que foi orientada 
para ela foi no sentido de transferir o aluno de 
turno, o que nós achamos também inadmissível 
até porque aí é punir a vítima e não o agressor. 

Outro ponto importante que gostaria de 
relatar nesse sentido, é no sentido de que a 
Sedu ela precisa qualificar melhor os diretores, 
porque num caso como esse o diretor de escola 
deveria automaticamente procurar a Delegacia 
de Proteção à Criança e ao Adolescente, 
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procurar os meios legais aí para denunciar um 
abuso como esse. Como eu conheço vários 
diretores de escola que agem exatamente assim.  

Então nesse caso especifico, dessa nova 
denúncia, por acaso a diretora da escola fez algum 
tipo de...? Tem dois meses o fato. A diretora da 
escola, em algum momento, fez esse relato a V. 
Ex.ª?  
  

O SR. RURDINEY DA SILVA – Não.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, nesse caso, durante esses dois 
meses, a direção da escola está tratando...?  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – É um fato que 

eu não conhecia, deputado. Isso daí, para mim, é 
um fato novo, né?  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. É só porque eu estou... Eu estou... 
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – O fato 

anterior do professor foi encaminhado para um 
processo, como deveria. Esse é um fato novo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Nós vamos, inclusive, encaminhar esse 
fato novo a V. Ex.ª.  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Por favor.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mas o que eu só queria confirmar aqui, 
deputado Lorenzo, é se a diretora da escola tinha 
repassado essa demanda para a Superintendência.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Para que não haja nenhum 
equívoco e nenhuma injustiça aqui, gostaria que 
V. S.ª explicasse, manifestasse, exatamente, quais 
os fatos que chegaram ao conhecimento de V. S.ª, 
por favor.  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Ok.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Em relação a quantos supostos 
abusos, quantas violações e com quais 
professores, por favor.  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Nós temos a 

situação do professor de Matemática. Na terça-
feira, já foi tomado os encaminhamentos. E a do 

professor de Filosofia, o Wanderson, já foi 
encaminhado também para a Corregedoria.  

Outros fatos não chegaram para a gente. 
Nenhum outro fato chegou para a 
Superintendência, até o momento.   

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ok. 
O senhor, em algum momento... O senhor 

assumiu a Superintendência Regional, salvo 
engano, em fevereiro? 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Não. Final de 

março.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Março, desculpa. 
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – 19 de março, 

para ser exato.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – 19 de março.  
O senhor, em alguma ocasião, orientou a 

diretora do colégio Clóvis Miguel a não levar ao 
conhecimento de V. S.ª qualquer eventual 
transgressão ou prática criminosa ocorrida na 
escola? 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Os diretores 

da rede, todos são orientados, até por protocolo 
de crise, que qualquer ação que foge ao controle 
da escola deve ser comunicado. Até para que as 
providências cabíveis sejam tomadas. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Então, os diretores são orientados 
a comunicar? 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Qualquer fato 

atípico ao ambiente escolar deve ser comunicado.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Comunicar a quem? 
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – 

Superintendência. A Superintendência comunica à 
Sedu e tem o trâmite legal do processo.  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Ok. Nós temos um caso aqui em 
que diretora tomou conhecimento do fato. Temos 
uma prova documental que são conversas. Essa 
conversa foi recebida por ela, no dia 2 de maio. 
Dia 6 de maio, desculpa. Obrigado, deputado 
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Vandinho. E que não chegou ao conhecimento de 
V. S.ª.  

O senhor confirma que não recebeu. É 
isso? 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Sim. Confirmo 

que não recebi. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ok. 
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Até porque, 

se tivesse recebido, estaria junto com os outros 
procedimentos e documentos. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E esses fatos, então, estão 
materializados aqui em relação ao crime cometido 
pelo professor, de aliciamento, do assédio sexual, 
do art. 216-A e em relação à omissão da 
professora que age como garante ou garantidor. 

O senhor está tomando conhecimento... 
Da diretora, desculpa. 
O senhor está tomado conhecimento 

desses fatos neste momento, numa sessão 
pública, e eu indago a V. S.ª quais as providências 
que o senhor vai adotar a partir deste momento? 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Assim como 

qualquer outro documento ou denúncia que 
chega, a responsabilidade vai ser apurada pela 
Secretaria. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ressalto a V. S.ª que, mesmo 
diante de toda prova material pré-constituída 
entregue à diretora, o aluno permanece até essa 
data tendo aula com o mesmo professor aliciador, 
na mesma sala de aula, na mesma escola, se 
tratando de um aluno especial. Ou seja, fica 
patente aí a omissão do poder público. 

Nós temos um aluno especial, uma mãe 
que procurou socorro, levou uma prova 
documental, são diálogos estarrecedores, V. Ex.ª 
teve oportunidade de ouvi-los. 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – De ouvi-los. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E que, infelizmente, a diretora 
optou por não comunicar, indo de encontro à 
própria orientação que V. S.ª acabou de explanar.  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Ok. 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E, nesse sentido, o senhor 
considera prudente, recomendável, manter esse 
diretor em exercício das atividades na sala de 
aula? 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Deputado, a 

gente tomou ciência agora. Não sei a quanto 
tempo os deputados têm ciência desse fato. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Nós tomamos ciência ontem. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Chegou na CPI ontem e eu trouxe hoje.  
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Chegou 

ontem, né? Então, tomando ciência, todas as 
medidas serão tomadas para apurar o que, de 
fato, aconteceu. Nós temos uma denúncia, né? E 
toda denúncia, seja qual for, precisa ser 
acompanhada e apurada. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Sim, mas se trata de uma 
denúncia que não há somente relato testemunhal. 
Nós temos uma prova pré-constituída. Inclusive, a 
mãe do aluno fez contato agora, por estar nos 
assistindo ao vivo. Inclusive, desmentiu a diretora 
aqui, de maneira pública, nesta sessão pública. Fez 
contato com a assessoria e relatou que, inclusive, 
a diretora teria sugerido a transferência do aluno 
e a manutenção do professor criminoso. 

Então, V. S.ª já se manifestou dizendo que 
o dever funcional era comunicação à Corregedoria 
e à Superintendência. Correto? 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – À 

Superintendência e a Superintendência 
encaminha para a Sedu.  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – À Corregedoria. Isso não foi feito. 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Aí, esse é o 

caminho. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – V. S.ª não tem conhecimento dos 
fatos?  

 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Não, não 
tenho. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Então, nós estamos 
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recomentando, através da CPI, que V. S.ª como 
superior hierárquico, promova o imediato 
afastamento tanto da diretora, quanto do 
professor. Da diretora, pela omissão de ter ficado 
sessenta dias sem instaurar o devido 
procedimento legal apuratório e mantendo um 
aluno especial em sala de aula, o que constitui 
fato criminoso, por omissão imprópria, do art. 13, 
§ 2.º, do Código Penal. E o professor, que não 
precisa nem falar. 

Essa é a recomendação que nós estamos 
fazendo de forma, de maneira formal a V. S.ª e ao 
secretário Vitor, para que essa diretora seja 
afastada e que haja apuração de todos os fatos.  

Acreditamos de forma bastante sincera 
que V. S.ª não tivesse conhecimento desses fatos 
até hoje. Até porque, até onde nós temos 
conhecimento aqui, nesta Casa, os outros dois 
fatos, as providências, assim que chegaram ao 
conhecimento de V. S.ª, foram adotados. Isso é 
louvável e ressalto aqui. 

Mas como maneira de preservar tanto o 
corpo docente, quanto o discente... E ressalto que 
99,9% dos servidores são honrados, íntegros, 
honestos e probos, e que não merecem ter a sua 
história, a sua ficha funcional manchada por uma 
desídia ou por uma atitude criminosa, a omissão 
da professora e a atitude criminosa do professor. 
Então, ressalto o nosso apoiamento aos bons 
profissionais, aos bons diretores. Estamos ao lado 
dos bons diretores na luta por uma educação 
pública de qualidade. 

Mas vamos cobrar de V. S.ª o afastamento 
da professora e o afastamento do professor da 
sala de aula. Da diretora e do professor. Até 
porque nós estamos diante de provas materiais. 
São provas... 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Que precisam 

ser encaminhadas para a gente, não é?  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Que serão recebidas, hoje, ainda, 
exatamente. É isso. 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Tanto o nome 

do profissional envolvido, que nós não temos 
conhecimento.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Isso. Porque, inclusive, ela deixou 
claro aqui no depoimento que tinha conhecimento 
há sessenta dias e que não repassou a V. S.ª, 
tampouco à Corregedoria da Sedu e que não fez 

contato com nenhuma autoridade pública, nem 
com o delegado de polícia competente, tampouco 
à Promotoria da Infância e Juventude da Serra, 
nem à Corregedoria da Sedu, lamentavelmente.  

Então, nós estamos dando conhecimento 
público desses fatos gravíssimos a V. S.ª para que 
promova o afastamento cautelar tanto da 
professora – da diretora, desculpe –, quanto do 
professor, a fim de que a criança especial, uma 
criança especial, que está submetida há sessenta 
dias a essa revitimização, possa ser efetivamente 
resguardada. 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – No relato... 

Perdão, desculpa.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Pois não. 
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – No 

depoimento da diretora, ela tomou alguma 
providência, enquanto escola.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ontem, ela resolveu ouvir. 
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Porque, 

assim, deputado, a gente tem que compreender 
que o processo de escola tem alguns 
procedimentos internos, também.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Sim, mas ela tem... São sessenta 
dias. 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Ok. Não estou 
menosprezando o fato ou o tempo. Estou 
exemplificando. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) –  Seria o tempo razoável quinze 
dias, ok. Sessenta dias, é absolutamente... 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Não. O que 

eu quero dizer é que, não sei se é o caso, não 
quero torná-lo menor do que ele o é, não é? 
Porque a gente está debatendo aqui um assunto 
muito sério. Mas levando para o espaço escolar e 
procedimentos internos, pode acontecer que um 
aluno denunciou outro colega por agressão, não 
é? Isso vai ser apurado internamente, 
coordenador, diretor vai apurar os fatos. 

  
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Perfeitamente.  



86 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 04 de julho de 2019 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Descobre-se 
na ponta que esse fato não aconteceu, que o 
menino não garantiu, depois, lá, não é? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Claro. 
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Eu estou aqui 

conjecturando algumas situações. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mas, neste caso, Rurdiney, é impossível, 
por quê?  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Não, deixa eu 

só concluir. Eu estou conjecturando algumas 
situações que teve a denúncia, teve a apuração 
pela coordenação e, no final, entendeu-se que não 
tinha o motivo para encaminhar. 

Eu não estou aqui dizendo se está certo ou 
errado. O que eu estou questionando e 
perguntando, até, é se a diretora, ao tomar 
ciência, como vocês colocaram, que ela tomou há 
sessenta dias atrás, não é? Se ela fez algum 
procedimento interno... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Não. 
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Que no 

entendimento dela e da escola estaria resolvido, 
você entendeu? O questionamento é esse. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – A questão é, o juízo aí... 
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – O 

questionamento é esse. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deixa eu só concluir, deputado Lorenzo. 
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Eu entendi a 

sua fala e a sua preocupação.  
   
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – A questão do juízo de ponderação 
e proporcionalidade, ela é importante de ser feita. 
E é claro que é necessário.  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Sim. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Quando se trata, por exemplo, de 

um conflito físico entra alunos em sala de aula, 
obviamente que isso deve ser apurado no âmbito 
escolar e dentro de um juízo de racionalidade, 
proporcionalidade e ponderação de interesses. 
Fato. 

Aqui, nós estamos diante de um fato de 
um aliciamento sexual de uma criança especial, 
em sala de aula, com uma prova material, 
diálogos, através de aplicativos, e que... 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – É, eu não 

tenho, assim, conhecimento de toda a estrutura, 
não é?    

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ok, ok, ok. 
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Eu só quis 

exemplificar para eu compreender um pouco 
melhor a situação. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Isso. Claro que era uma situação 
que exigia uma providência enérgica e imediata, 
com a comunicação ao superintendente e às 
autoridades públicas constituídas. Como a 
notificação compulsória já existe no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, então, não é uma 
faculdade, já existe na Lei Complementar, na Lei 
n.º 46, do Estatuto do Servidor Público. Essa 
omissão que nós vamos cobrar por ação.  
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – E com relação a esse caso específico, que 
chegou ontem na CPI aqui dos Crimes 
Cibernéticos, e a mãe ligou hoje, assim, ela até 
respondendo à diretora, ela dizendo que ela não 
foi chamada à escola de dois meses para cá. Ela 
novamente procurou... 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Esse mesmo 

caso? 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Nesse mesmo caso, do professor de 
química. Ok? Estou falando desse caso, que nós 
temos aqui todos os prints que foram mostrados 
de um professor com um aluno, com um aluno 
que tem deficiência intelectual. 

Existe o print da mãe buscando o retorno 
da escola, que ela encaminhou aqui para a CPI 
também dos Crimes Cibernéticos. Inclusive, já 
encaminhei para o delegado, doutor Brenno. A 
mãe diz que, ontem, quando foi que aconteceu a 
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reunião, foi a pedido dela, e muita insistência 
dela, e não a direção da escola que a convidou 
para tratar o fato. 

A mãe disse que, inclusive, tem como... 
Tem inclusive um print aqui na minha mão. A mãe 
mandando para a diretora: 

 
 Boa tarde senhora diretora. 

Esta matéria está falando do 
mesmo professor no qual denunciei 
com conversas ilícitas com meu 
filho? 
Eu estou no aguardo ainda de seu 
retorno sobre o assunto. 
Desde quando fui à escola, estou 
problemas do Gabriel ir para a 
escola porque ele não está 
querendo ir, pois o professor 
começou o tratar de forma 
diferente. 

 
 Aquela questão que o deputado Lorenzo 
sempre fala: colocar a vítima junto com o 
agressor.  
 A diretora responde: 
 
  Não. 
  Estou saindo da Sedu agora. Por 
isso... 
 
 Ou seja, não, porque não é essa denúncia, 
que é outra. 
 
  Na segunda feira à tarde estarei na 
escola e farei o contato com você. 
 
 Então assim, essa reunião que teve ontem, 
na segunda-feira, da diretora com a mãe, foi a 
pedido da própria mãe. Inclusive, a mãe tem como 
provar que o que foi proposto para ela em áudio 
foi a transferência do turno do... Transferência de 
turno ou turma. Mas o que chegou para mim, 
mais especificamente, foi transferência de turno 
do aluno e não nenhum tipo de providência em 
relação ao diretor. 
 Eu disse aqui também à diretora da escola, 
até por conviver e conhecer diversos diretores, é a 
segunda vez que eu sou presidente da Comissão 
de Educação desta Casa, num caso como esse tem 
que pegar a mãe e o aluno e ir direto para a 
delegacia, direto para o Ministério Público. Não 
tem o que fazer, superintendente.  

E é importante a Sedu observar isso e até 
orientar melhor os diretores de escola. Dois meses 

o agressor junto com a vítima, nenhum tipo de 
providência, ela não avisou às autoridades 
policiais e nem avisou à Sedu. Então, fica claro aí 
um processo de omissão por desconhecimento. Se 
bem que nem isso ela alega. Ela alega que, na 
verdade, ela tomou as providências, que não 
existiram. 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – O meu 

questionamento, deputado, foi nesse sentido 
justamente, porque às vezes a escola é 
demandada de algumas situações como essa, que 
ela atende a família, faz os registros. Não sei se é o 
caso, que eu não o conhecia. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Não, porque a mãe disse que não teve 
reunião nenhuma. Só teve uma, porque ela pediu. 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Faz o registro, 

escuta o aluno, escuta a família, escuta o 
professor e chega-se ao entendimento que não 
houve nada tão danoso, né? Mas, quando chega 
às vias de fato e apresenta uma coisa mais robusta 
e não foram tomadas as medidas, a gente fica 
preocupado, é claro.  

Porque eu entendo que nós temos bons 
diretores, bons profissionais. Pazolini colocou 
muito bem colocado que 99.9% são de servidores 
que querem contribuir para o bem do ensino 
público, né? A gente não pode de fato algum 
imputar em todos a responsabilidade que é de 
alguns ou de poucos 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Mas também não podemos omitir crimes. 
Então, assim, 99% são pessoas sérias, mas quem 
comete crime precisa pagar pelos seus atos. 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Sim. 
E a Secretaria da Educação, assim como os 

diretores, professores, são orientados a cumprir o 
protocolo da rede. Em fatos atípicos, tem que 
encaminhar, tem que apurar. O que eu preciso 
compreender melhor, aí é uma conversa com a 
diretora e até com vocês também de quais 
procedimentos a escola adotou frente a essa 
situação, se é que ela adotou. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Não teve, está claro que não teve 
procedimento nem em assistir à família em um 
diálogo mais próximo e dar respostas necessárias, 
e muito menos fazendo algum tipo de intervenção 
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a quaisquer que sejam outros órgãos, tanta da 
esfera policial quanto administrativo, porque não 
teve nenhum procedimento em relação à 
superintendência. 

Gostaria de abrir a palavra a qualquer 
outro deputado que quiser se manifestar. 

 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Presidente,  estou satisfeito. Acredito que a 
diretora realmente cometeu uma falha muito 
grande. E  também concordo com V. Ex.ªs no que 
diz respeito  à idoneidade da maioria dos 
professores. São pessoas que, inclusive, a gente 
vem defendendo quando tem a violência ao 
contrário, que a gente aqui abomina o desrespeito 
ao professor. Constantemente a gente tem 
levantado a voz aqui na tribuna desta Casa para 
que o professor tenha a sua autoridade sempre 
respeitada. Mas essa omissão não pode 
acontecer. O que aconteceu com a sua diretora e 
esse professor e os outros que estão sendo 
denunciados - e deve ter mais, com certeza vai 
aparecer mais denúncia, senhor presidente -, é 
importante que os profissionais envolvidos 
diretamente nesses circuitos hajam rapidamente. 
Isso é uma coisa concomitante. Levar ao 
conhecimento da autoridade policial, autoridade 
judiciária e, concomitantemente, abrir o processo 
administrativo. Uma coisa pode correr 
perfeitamente junto. É totalmente admissível que 
uma coisa aconteça com a outra, principalmente 
para proteger o educando, o aluno, melhor 
dizendo. 
 
             O SR.  PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) - Deputado Lorenzo. 
 

O SR.  DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) - Senhor Presidente, 
superintendente Rurdiney, mais uma vez deixo 
claro aqui, ficou patente essa omissão, 
lamentavelmente, pelos fatos não terem chegado 
ao conhecimento da superintendência e terem 
transcorridos quase sessenta dias em que esse 
aluno foi mantido em sala de aula, na presença do 
violador do direito, na presença do abusador, na 
presença do professor aliciador, sem que 
houvesse a tomada de providências por parte da 
autoridade competente. 

Nesse caso aí, diferentemente dos outros 
dois casos que chegaram ao conhecimento, eu até 
registro a atuação de vossa senhoria, sou justo, 
que tomou as providências adequadas e legais 
cabíveis aos outros dois casos e adotou tudo que a 

lei recomenda e a cautela. E não precisava da lei, 
qualquer  racionalidade humana já exige esse tipo 
de conduta, não precisa de prescrição legal, de 
texto legal para esse tipo de conduta.  

Então, renovo os cumprimentos, 
parabenizo e desde já nós estamos 
recomendando, e já fizemos aqui deliberação da 
CPI, para que a superintendência e a secretaria 
imediatamente afastem, de madeira cautelar, 
tanto esse terceiro professor abusador quanto a 
diretora, porque os atos omissivos da diretora 
trazem, trouxeram e fizeram, tornaram perene o 
sofrimento dessa criança, criança  especial, que 
exigiria ainda mais cuidados.  

A alegação de desconhecimento legal, isso 
não se sustenta, porque ainda que houvesse 
desconhecimentos do texto legal em si, bastaria 
uma consulta a vossa senhoria. A obrigação dela, 
na dúvida, era consultar o seu superior 
hierárquico. E o estatuto exige a notificação 
compulsória; o  Estatuto da Criança  e o 
Adolescente, assim como a Lei Complementar 46 
do Estatuto do Servidor Público.  

 Então, nós temos uma sequência de 
inaptidões, uma sequência de omissões e uma 
omissão imprópria, criminosa do art. 13 parágrafo 
2.º do Código Penal, que a coloca na condição de 
garante ou garantidora de quem deveria, 
efetivamente, zelar por essa criança, e que 
infelizmente tentou jogar a sujeira para debaixo 
do tapete, alimentando a omissão e alimentando 
a impunidade, que grassa e que envergonha este 
estado do Espírito Santo e que é o principal 
motivo para que nós tenhamos, hoje, altos índices 
tanto de crimes contra mulheres, contra jovens, e 
de violações sexuais.  Nós temos quase mil e 
quinhentos presos por abusos sexuais no estado 
Espírito Santos. Nós precisamos virar essa página e 
nós precisamos cobrar de quem está à frente dos 
órgãos públicos esse compromisso. 

 Se a diretora se omitiu, se a diretora não 
foi cautelosa, se a diretora não adotou as 
providências que deveria na seara administrativa e 
a notificação compulsória na seara é criminal a 
quem de  direito, cumpre  agora a vossa senhoria 
adotar essas providências. A partir deste 
momento vossa senhoria toma conhecimento 
formal dos fatos e, como servidor público, tem o 
dever de afastá-la imediatamente e de afastar o 
servidor público de seu exercício funcional, para 
que seja garantida a lisura da apuração desses 
fatos e para que seja garantida a lisura da 
apuração desses fatos e para que essa criança, a 
partir deste momento, tenha o mínimo de 
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dignidade. Recomendamos, ainda, que seja 
enviada uma equipe psicossocial à residência 
dessa criança e à sua genitora para que ela seja 
atendida, que a Sedu encaminhe uma psicóloga, 
uma assistente social, para que essa criança, que é 
o nosso objeto principal aqui de proteção, tenha 
efetivamente seus direitos garantidos. Essa é uma 
providência para ser tomada hoje ainda.  

Secretário Vitor, se estiver nos assistindo, 
secretário da Casa Civil, secretário Davi Diniz ou 
secretário Thiago Hoffmann, essa providência é 
imediata, e que não se alegue desconhecimento. 
Que seja encaminhada, imediatamente, uma 
equipe psicossocial à residência dessa família para 
que essa criança tenha condições de se 
restabelecer porque ela está há sessenta dias 
sendo revitimizada, dia após dia, na mesma sala 
de aula em que o abusador se encontra, 
supostamente, lecionando. E se fez isso com uma 
criança especial, a nossa experiência de quatro 
anos e meio à frente da Delegacia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente indica que essa conduta 
é reiterada, que essa vítima não é a primeira 
vítima.  

Tenho certeza de que a partir desses fatos 
e a partir do trabalho que esta comissão, a 
Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 
e a CPI têm feito, novas vítimas irão surgir.  

Então, nós, já, de plano, estamos 
recomendando e notificando a Superintendência 
que promova o afastamento cautelar dessa 
diretora e que promova o afastamento cautelar 
desse diretor, com a imediata apuração dos fatos, 
a instauração de todos os procedimentos 
administrativos cabíveis. Comunicação: 
Promotoria Criminal da Serra, Promotoria da 
Infância e Juventude da Serra, Delegacia de Polícia 
de Proteção à Criança e ao Adolescente para que, 
efetivamente, quem cometeu um crime e uma 
transgressão admirativa receba a devida punição.  

Lembrando sempre do nosso principal: 
preservar as vítimas; atendimento psicossocial por 
parte da Sedu. Se o mal foi feito por um agente 
público no exercício da função, que se restaure 
minimamente a dignidade dessa família. Por isso, 
a Sedu tem a obrigação de atender essa família na 
data de hoje.  

Essa é a nossa recomendação, senhor 
presidente.  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Não tenha 

dúvida de que a Secretaria presa por esses valores 
e princípios de sempre agir com cautela e cuidado, 
cuidando dos alunos, profissionais... E a 

orientação é válida frente à situação apresentada, 
né? Mas temos que ter muito cuidado também 
com o direito ao contraditório, né?  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Por isso o afastamento cautelar.  
O SR. RURDINEY DA SILVA – Eu preciso 

ouvir a diretora e acompanhar. Até porque, assim, 
está fazendo a diretora, especificamente, um 
trabalho muito bonito na escola, muito bem feito. 
Se a gente olhar o resultado daquela escola, é 
fruto do trabalho da diretora, um resultado 
expendido. Não que isso não lhe o direito...     

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Não só da diretora, mas dos 
professores também.   

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Da equipe 

como um todo. Falei da diretora porque é o nome 
dela que está em voga. Mas, da equipe como um 
todo. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Acompanhei os resultados dessa 
escola e o desempenho no Enem, por isso não 
acreditava que acontecesse lá e fiquei mais 
estarrecido ainda, lamentavelmente. Inclusive, já 
exaltei essa escola da tribuna desta Casa falando 
sobre os seus resultados no Enem em datas 
pretéritas.  

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Essa escola tem muitos anos. Ali tem um 
corpo de servidores efetivos excelente. Essa 
escola tem muitos anos. Desde quando fui 
presidente da Comissão de Educação pela 
primeira vez que ela está entre as melhores da 
rede estadual.   

 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Sim, tem um 
trabalho muito bonito sendo feito na escola, de 
resultados acadêmicos.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E até para resguardar esse 
excelente trabalho, esse excelente desempenho 
dos professores e dos alunos, nós estamos 
adotando essas providências. Não é nenhum tipo 
de perseguição, é uma medida necessária, 
ponderada, equilibrada, isonômica porque já foi 
adotado nos outros casos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – E o seguinte, deputado Lorenzo, o 
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resultado excelente de escola não permite que 
professor abuse de aluno não, pelo contrário. E 
essa conversa está indo para um caminho aqui 
que não faz sentido algum.  

Estou, desde o início, aqui, muito calmo, 
tranquilo, porque é o meu perfil. Mas isso não faz 
sentido. Estamos falando do crime.  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Deputado...  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Só um minuto. Na hora que V. Ex.ª for 
falar, eu dou a palavra.  

Então, assim, neste caso específico, 
estamos apurando os crimes. Aqui, por exemplo, 
acabei de receber da mãe, que está assistindo a 
audiência e passou a informação, que a criança - e 
o nosso objetivo aqui é proteger as crianças - não 
está indo à escola por vergonha. E é meio que 
óbvio isso,né?  E a mãe está pedindo uma vaga, 
Rurdney - e aí, sim, é nesse tipo de coisa que a 
gente tem que gastar esforço - em outra escola, se 
possível na Escola Hilda Miranda. Esse tem que ser 
nosso esforço. Esse tem que ser o... 

O nosso esforço aqui...  
Minha mãe é professora, deputado 

Lorenzo. Eu fui sustentado por uma professora, 
com muita dificuldade porque ficava seis, sete, 
oito meses, sem receber salário. Professora 
alfabetizadora, que quando não conseguia 
alfabetizar o aluno dentro da sala de aula, levava 
para dentro da minha casa. Eu sei o que é isso.  

Agora, a indignação que V. Ex.ª não ouviu 
aqui, do deputado Capitão Assumção, que tem... 
Eu tenho um filho, mas ele tem duas filhas de 
treze anos. A indignação... E aí você fica 
imaginando a indignação de um pai quando vê um 
print desse, quando fica sabendo de um caso 
desse. 

Então, uma coisa não tem nada a ver com 
outra. O que estamos investigando aqui são casos 
de assédio sexual graves que, pode ter certeza, 
têm desdobramentos - a gente vai receber isso 
aqui nesta Casa - e que a Sedu precisa tomar as 
providências. É o que estamos pedindo aqui, 
focando quem? Focando os alunos. 

Então, esse tipo de conversa, ficar 
plantando coisa corporativa em relação aos 
diretores... A grande maioria dos diretores são 
meus excelentes amigos, excelentes profissionais, 
por quem tenho maior admiração. Visito as 
escolas todos os dias, está certo? Inclusive, não 
imaginava - achei que fosse ser uma audiência 
muito focada nos professores abusadores - o que 

aconteceu na escola perante a gestão da escola. 
Eu não imaginava que a omissão teria sido tão 
grande, deputado Lorenzo. 

Então, assim, o que nós estamos falando 
aqui não tem nada a ver com isso, não tem nada a 
ver com gestão da escola, não tem nada a ver com 
resultado, são crimes de assédio sexual, que 
precisam ser apurados e punidos. Simples assim! 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Crimes comprovados... 
 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Eu vou só... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Só um minutinho, Rurdiney. 
Crimes comprovados, graves. E vamos 

permanecer aqui zelando por esse direito das 
crianças, protegendo-a. Inclusive, vou deixar mais 
uma recomendação porque temos visto, muita 
vezes, uma omissão em relação à Secretaria de 
Direitos Humanos no caso de vítimas de crimes no 
estado do Espírito Santo. Então, fica aqui, 
também, solicito, já na deliberação, que seja 
oficiada à Secretaria Estadual de Direitos 
Humanos para que a Secretaria de Direitos 
Humanos, efetivamente, resguarde também o 
direito dessas crianças. Porque nós temos visto 
tantas crianças vítimas de crimes, e adolescentes, 
e que não recebem apoio nenhum. E existe uma 
Secretaria de Direitos Humanos. 

Então, para que essa Secretaria tome 
conhecimento dos fatos, e os fatos são públicos e 
notórios, e, efetivamente, entre, faça uma 
intervenção administrativa, para garantir os 
direitos dessa criança, que está fora de sala de 
aula. 

E o nosso lamento e revolta, Rurdiney – 
você não teve a oportunidade de assistir; 
eventualmente poderá fazê-lo em uma data 
posterior, ou hoje ainda –, é a desfaçatez da 
diretora perante esta comissão; a indiferença da 
diretora perante estes deputados; a indiferença 
em dizer que não fez em sessenta dias, e que não 
adotou providência nenhuma, e que não 
comunicou a V.S.ª, e que não comunicou à 
delegacia, à Promotoria, e que achava isso 
razoável, considerava razoável; que, para ela, isso 
é normal, ao arrepio do que V. Ex.ª afirmou no 
início do depoimento, dizendo que a orientação é, 
sim, que os fatos anormais, ou os fatos anômalos, 
sejam comunicados, como assim deve ser. 

Então, essa é a nossa indignação. Essa é a 
indignação do pai de família que coloca o seu filho 
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numa escola, para ser violentado por professor e 
voltar para a casa sem aprender nada, 
obviamente, e vítima de um dos crimes mais 
cruéis e tenebrosos. E que encontra, do outro 
lado, uma gestora que, infelizmente, não reflete o 
compromisso de 99,9% do nosso corpo diretor, 
dos nossos discentes do Estado do Espírito Santo, 
e docentes, porque o aluno também tem 
compromisso com a verdade. E que, infelizmente, 
destoa da realidade do servidor público capixaba; 
e que, infelizmente, envergonha o nosso lema da 
bandeira: Trabalha e Confia; e que produz esse 
resultado que temos estampados nas capas dos 
jornais do nosso estado, envergonhando a 
sociedade capixaba. 

Por isso, V. S.ª, que adotou as providências 
cabíveis e adequadas nos outros dois casos, nós 
aqui estamos recomendado e notificando V. S.ª, 
de público, para que afaste a diretora e afaste o 
professor, imediatamente. E que promova, 
também, junto ao órgão Sedu, a quem de direito, 
conjuntamente com a Secretaria de Direitos 
Humanos, toda proteção que essa criança merece. 
Uma criança especial, que merece carinho, 
acolhimento, respeito e dignidade. 

Essas são as nossas ponderações, 
presidente. Eu agradeço. 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Deputado, só 

para acolher... 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Pode ficar à vontade. 
 

 O SR. RURDINEY DA SILVA – Assim como a 
Superintendência fez nos demais casos de 
denúncia que chegaram, será encaminhado a 
quem compete resolver a demanda aqui colocada. 
 Eu só coloquei, Vandinho, a situação da 
qualidade da escola, não para desvirtuar o fato em 
si, até porque é algo que eu, enquanto pai 
também – tenho uma menina, tenho um rapaz –, 
acho inadmissível na sociedade. Não pode 
acontecer. Violação de direitos é uma prerrogativa 
legal, que todos têm direito de estar na escola, 
com qualidade de ensino e sem sofrer nenhum 
tipo de assédio. Por isso que eu encaminhei com 
tamanha rapidez e serão encaminhados os casos 
futuros.  
 Quando levantei a questão da escola, foi 
no intuito de também lembrar que aquele espaço 
tem coisas boas. Não que isso dê o direito de 
praticar atos que, supostamente, são ilegais. De 
forma alguma, quero desvirtuar... 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Não, supostamente não. São ilegais.    
 
  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E essa questão, assim, só para 
finalizar, senhor presidente, eu já ressaltei da 
tribuna desta Casa o desempenho do Clóvis 
Miguel. 
 

O SR. RURDINEY DA SILVA – Sim, você 
colocou. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Já destaquei os alunos e, assim, 
exalto ainda mais os alunos porque, mesmo com 
uma direção inapta, com todo respeito, inapta, 
que ainda tenha outras virtudes, mas essa da 
omissão é inconcebível diante de um caso como 
esse, mesmo com uma direção inapta, os alunos 
conseguiram ter bons resultados porque o corpo 
técnico é qualificado e os alunos têm vontade. Isso 
nós sempre vamos exaltar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – E os resultados dessa escola, deputado 
Lorenzo, eu que sou do município da Serra e 
acompanho de perto, há mais de uma década, os 
resultados dessa escola são excelentes há mais de 
uma década lá na cidade. É uma tristeza 
generalizada no município esses fatos estarem 
acontecendo em uma escola como a Escola Clóvis 
Borges Miguel, mas isso não dá o direito de que 
alguém jogue para debaixo do tapete os 
problemas. Tem que ser resolvido, até para que a 
escola vire essa página, e tenho certeza que vai 
continuar dando bons resultados.  
 V. Ex.ª tem razão, ali tem um corpo 
docente excelente, excelentes professores, 
excelentes profissionais. Então, esses são 
problemas pontuais de alguns que cometeram 
esse tipo de crime e, nesse caso, precisam ser 
veementemente repreendidos. Mas, com certeza, 
é uma escola que, ao longo dos anos, 
independente de Governos, isso que é uma 
questão interessante, independente de Governos, 
independente de quem são os gestores, é uma 
escola que conseguiu, ao longo dos anos, exercer 
bons resultados através de um corpo técnico que 
foi se formando ao longo dos anos. Isso aqui 
ninguém tem dúvida nenhuma, mas, como eu 
disse, os casos precisam realmente ser avaliados, 
repreendidos, virar a página para a escola 
continuar fazendo o trabalho que ela sempre fez 
ao longo dos anos. 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Até para que esses resultados 
sejam permanentes, se mantenham e promovam 
a dignidade daquele corpo estudantil, 
principalmente ali de Serra Sede, que clama por 
justiça e clama por educação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Eu gostaria de colocar em deliberação a 
convocação dos dois professores para a próxima 
reunião da CPI, o professor de Química, que não 
foi ouvido – nós já reconvocamos o professor de 
Matemática, que colocou atestado e não veio hoje 
– e a convocação também do professor 
Wanderson.  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini? 
  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Eu acompanho integralmente, 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Capitão Assumção? 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Voto 
favorável, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
 Deputado Coronel Quintino? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO – 
(PSL) – Acompanho. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Aprovado por unanimidade. 
 Eu gostaria de sugerir a V. Ex.as que a gente 
pudesse fazer a próxima reunião daqui a uma 
semana para não esperar quinze dias, na próxima 
terça-feira, às 9h da manhã, para a gente terminar 
de... 

 
  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, pela ordem! 
Antes só de finalizar... 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  Uma reunião conjunta, perdão, deputado 
Lorenzo, uma reunião conjunta da CPI com a 
Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, 
mas eu gostaria de sugerir, V. Ex.ª, vou passar a 

palavra já, para que a gente já pudesse fazer essa 
reunião já na semana que vem. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Desde já, eu adiro integralmente 
à proposição de V. Ex.ª e trago uma nova 
sugestão, para que a CPI e a Comissão de Proteção 
à Criança e ao Adolescente oficiem ao CRM, 
vamos encaminhar cópia desse atestado, para que 
o CRM, com toda gentileza e lhaneza que tem com 
esta Casa, designe, nos auxilie com um médico 
perito para avaliar esse afastamento subscrito por 
um profissional médico do professor, que muito 
nos assusta pela coincidência de datas. Então, 
para que o CRM nos auxilie nessa matéria e adote 
também as providências que forem 
recomendáveis no âmbito administrativo do 
Conselho Regional de Medicina. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Então, são duas propostas.  
Para a semana que vem, a ideia é ouvir 

dois professores, o de Química e o de Filosofia. 
Um professor, já foi redesignada a sua convocação 
para daqui a duas semanas visto que ele 
apresentou atestado de quatorze dias.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Desde já, vou colocar também... Então, 
aprovada por unanimidade a convocação dos 
professores.  

E gostaria de colocar em discussão o 
procedimento proposto pelo deputado Lorenzo 
Pazolini, de encaminhamento ao CRM para que o 
mesmo possa avaliar o atestado médico que foi 
apresentado pelo professor de Matemática.  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Como vota o deputado Lorenzo? 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Eu sou o autor, presidente, 
acompanho.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
 Deputado Capitão Assumção? 

 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Acompanho, senhor presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Coronel Quintino? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Também acompanho. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Aberta a palavra para as considerações 
finais. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, serei breve, 
até pelo adiantado da hora. Doutor Brenno 
Andrade já está me perguntando aqui se tem 
almoço da CPI. Já informei que não, ele vai ter 
que providenciar às suas expensas. Mas, 
presidente, agradecer aos servidores desta 
Casa, agradecer aos estagiários, agradecer aos 
profissionais da imprensa, agradecer ao cidadão 
que nos acompanhou nesta tarde, ao Rurdiney e 
todo o corpo jurídico da Sedu, às nossas 
servidoras.  
 É um dia triste, uma manhã triste para o 
estado do Espírito Santo porque fica clara e 
patente aqui uma omissão, uma ausência de 
conduta, uma ausência de efetividade na 
prestação de um serviço. E eu espero, com toda 
sinceridade, que a partir do momento em que V. 
S.ª, Rurdiney, tomou conhecimento desses 
fatos, hoje, aja com isonomia, aja com 
imparcialidade, como fez nos outros dois casos. 
Então, se houve o afastamento nos outros 
casos, efetivamente eu tenho certeza de que o 
terá, também, da diretora omissa e do professor 
criminoso da sala de aula, preservando o 
interesse público, preservando os alunos e 
prestigiando os bons servidores.  

Precisamos extirpar o mal para que esse 
fruto não possa se perpetuar e não renda novas 
árvores envenenadas.  
 Obrigado, presidente! 
 
  A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 
VIEIRA – Pela ordem, excelência! 
 A documentação não será... 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – A documentação será enviada 
ainda hoje.  
 
 A SR.ª TATIANA MOURE DOS REIS 
VIEIRA – Será enviada por ofício. 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Isso.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Algum deputado para fazer as 
considerações finais?  
 Coronel Quintino.  

 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO – (PSL) – Presidente, saudar os 
nobres deputados, saudar os nossos 
funcionários da Casa, saudar os nossos 
amigos, saudar o Rurdiney da Silva. Fiquei 
muito satisfeito com sua explanação. Muito 
satisfeito, confiante, ainda mais que V. S.ª já 
deu exemplo do que fez e eu tenho convicção 
de que V. S.ª vai tomar as providências 
cabíveis que o caso requer. Não tenho dúvida 
disso.  
 Realmente, deputado Pazolini, é um 
dia muito triste por causa dessa situação 
pontual. Mas, como V. Ex.ª mesmo falou, dos 
nossos professores, dos nossos diretores, 
99,9% são formados de grandes profissionais 
que honram o Estado do Espírito Santo. Fico 
muito feliz com isso apesar desse problema 
pontual que eu tenho certeza de que V. S.ª 
tomará as providências cabíveis ao caso.  
 Muito obrigado! Fiquei satisfeito com o 
depoimento de V. S.ª 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE 
– PSDB) – Eu gostaria de, nas minhas 
considerações finais, agradecer a todos os 
deputados pela presença, agradecer ao 
Rurdiney, superintendente, aos servidores da 
Sedu. Muito obrigado pela presença de todos 
vocês! Como foi dito aqui, anteriormente, 
nosso objetivo é, claramente, proteger os 
nossos alunos, proteger os bons profissionais 
e extirpar do meio da educação as pessoas 
que cometem crimes.  

Dessa forma, eu declaro encerrados os 
trabalhos desta comissão parlamentar de 
inquérito em conjunto com a Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente. 
 Bom dia a todos! 

 
  (Encerra-se a reunião às 
11h47min) 
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