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PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DARY PAGUNG 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 91/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão ao 
Senhor ALEXANDRE HENRIQUE 
DA ROCHA CAMPO. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 

 
“Concede o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Alexandre Henrique 
da Rocha Campo”. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 

de Novembro de 2019. 
 

DARY PAGUNG 
Deputado Estadual - PSB 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
Alexandre Henrique da Rocha Campo, 

nasceu na Cidade de Manaus/AM em 
18/06/1982. Filho de Paulo José Fontoura 
Campos e Tânia Maia da Rocha Campos. É 
Graduado em Direito pela Universidade Católica 
de Pernambuco, no período de 2002 a 2008. 

Exerceu a Advocacia no período de 2008 
a 2013. 

Exerceu o cargo de Delegado de Polícia 
Civil do Estado do Pará em 2014 a 2017. 

Atuou como Delegado de Polícia Civil do 
Estado do Espírito Santo no Município de 
Guarapari em 2017 e 2018. Atuou no Município 
de Iúna em 2018 e 2019. 

Atualmente é Delegado de Polícia Civil 
do Estado do Espírito Santo no Município de Vila 
Velha. 
Assim sendo, conclamamos nossos pares à 
aprovação do presente Projeto de Decreto 
Legislativo, considerando que o Senhor 
Alexandre Henrique da Rocha Campo é 
merecedor do título de cidadão espírito-
santense, pela extraordinária contribuição para 
o desenvolvimento do Estado, ajudando e 
melhorando a qualidade de vida da população 
Capixaba, Estado este, que escolheu para morar 
e trabalhar, desempenhando a sua atividade 
com dedicação e responsabilidade. 
 
 

PODER EXECUTIVO 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 205/2019 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 
Tenho a honra de encaminhar à elevada 

apreciação desta augusta Casa Legislativa o 
incluso Projeto de Lei, que introduz alterações 
na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, 
que dispõe sobre o ICMS. 

 
O ato proposto tem por objetivo 

compatibilizar as penalidades tributárias com a 
jurisprudência que trata do princípio do não 
confisco e corrigir a dosimetria das multas, 
adequando a legislação do ICMS ao atual 
ambiente de negócios do Espírito Santo.  

 
Com o desenvolvimento tecnológico e a 

utilização de malhas efetivas nos bancos de 
dados da Secretaria de Estado da Fazenda, a 
indução do bom comportamento objetivada 
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pela legislação tributária muda: no lugar de 
alcançar alguns contribuintes com sanções 
vultosas, é possibilitado à Receita Estadual o 
alcance da maior parte dos contribuintes, 
gerando maior sensação de risco no 
descumprimento da norma, o que contribui 
para o crescimento da situação de 
conformidade. 

 

A proposta também visa revogar 
dispositivos, da Lei nº 7.000, de 2001, 
considerando a existência de penalidade sem 
infração correspondente no Regulamento do 
ICMS, a previsão de uma sanção que já se 
encontra abarcada por outro dispositivo legal, 
eliminando, assim, a aplicação de penalidades 
em cascata sobre base idêntica e a necessidade 
de revogação das penalidades para falta de 
entrega do DIEF e para não escrituração de 
documentos fiscais cancelados, denegados ou 
inutilizados. 

 

Como diversas penalidades foram 
reduzidas, a norma reabre o prazo, durante 60 
dias, para pagamento destas infrações com as 
reduções previstas no art. 77-A, III, “a” a “c” da 
Lei nº 7.000, de 2001, possibilitando o 
reestabelecimento de uma condição existente 
na legislação para pagamento. 

 

O ato ainda objetiva aprimorar a 
intimação via Domicílio Tributário Eletrônico - 
DT-e. 

 

Por fim, com amparo no art. 65 da 
Constituição do Estado do Espírito Santo, 
solicito urgência na apreciação do referido 
Projeto de Lei. 

 

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/ES, 30 de outubro de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 915-2019 

 

Introduz alterações na Lei nº 
7.000, de 27 de dezembro de 
2001. 

Art. 1º Esta Lei introduz alterações na 
Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que 
dispõe sobre o Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação. 

 
Art. 2º Os dispositivos abaixo 

relacionados, da Lei nº 7.000, de 2001, 
passam a vigorar com as seguintes 
alterações:  

 
“Art. 75-A. [...] 
§ 3º [...] 
II - [...] 
f) [...] 
1. multa de 10% (dez por cento) do 

valor da operação ou prestação limitada a 
10 (dez) VRTEs por documento; 

[...] 

 
V - [...] 
a) quando se tratar de documento 

inidôneo: 
1. multa de 50% (cinquenta por 

cento) do valor da operação ou prestação, 
nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por 
documento; ou 

2. multa de 10% (dez por cento) do 
valor da operação ou prestação, na 
hipótese de saída de mercadoria, ou de 
serviço prestado, desde que o documento 
esteja devidamente escriturado e o 
imposto do respectivo período de 
apuração esteja recolhido; 

[...] 

 
VII - [...] 
a) multa de: 
1. 100% (cem por cento) do valor do 

imposto referente à mercadoria ou serviço 
sujeito ao imposto, inclusive nos casos de 
substituição tributária; ou 

2. multa de 10% (dez por cento) do 
valor da operação ou prestação, na 
hipótese de mercadoria ou serviço não 
sujeito ao imposto; 

[...] 

 
§ 4º [...] 
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I - [...]  
a) documento fiscal, no livro 

Registro de Entradas ou livro Registro de 
Saídas, exceto quando se tratar de 
documento cancelado, denegado ou 
inutilizado: 

1.  multa de 10% (dez por cento) do 
valor constante do documento, limitada a 
50.000 VRTEs por período de apuração; ou 

[...] 
3. multa de 5% (cinco por cento) do 

valor constante do documento, limitada a 
25.000 VRTEs por período de apuração, na 
hipótese de escrituração fora do prazo; 

[...] 
II - [...] 
a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por 

arquivo, caso tenha efetuado aquisição 
ou saída de mercadoria, bem ou serviço, 
observado o disposto no § 16; 

III - [...] 
a) multa de 250 (duzentos e 

cinquenta) VRTEs por arquivo; 
[...] 
§ 14.  As penalidades previstas no § 

4º, I e IV, poderão ser pagas pelo valor de 
100 (cem) VRTEs por documento, desde 
que sanadas as irregularidades no prazo 
de 30 (trinta) dias, se o recolhimento for 
espontâneo, sendo cabível a aplicação 
cumulativa da redução prevista no art. 77-
A, II, “a”. 

[...] 

§ 16. Para os fins de que trata o § 
4º, II, “a”, não serão consideradas a 
realização de despesas administrativas 
indispensáveis à manutenção do 
estabelecimento de até 300 
(trezentos) VRTEs. 

 [...]” (NR) 

 
“Art. 77-A. [...] 
II - [...]: 
a) 10% (dez por cento), nas faltas 

de que tratam os §§ 4º e 6º, I, “b” e “c”, 
II, “a” e “b”, III, IV, “a” e “b” do art. 75-A, 
desde que tenha sido sanada a 
irregularidade; ou 

[...] 
III - [...] 

a) 15% (quinze por cento), nas 
hipóteses das infrações previstas nos §§ 
4.º e 6.º, I, “b” e “c”, II, “a” e “b”, III, IV, 
“a” e “b” do art. 75-A, desde que tenha 
sido sanada a irregularidade no prazo 
previsto para impugnação da exigência; 

[...]” (NR) 

 
“Art. 78. [...] 
II - [...]: 
a) 40% (quarenta por cento) do seu 

valor, quando forem denunciadas 
espontaneamente pelo contribuinte; 

b) 60% (sessenta por cento) do seu 
valor, quando formulado o pedido de 
parcelamento, no prazo: 

1. previsto para impugnação da 
exigência; ou  

2. de 10 (dez) dias, contado da data 
de recebimento do aviso de cobrança, 
quando for o caso;  

[...]” (NR) 

 
“Art. 98. [...] 
§ 3º A Secretaria de Estado da 

Fazenda não efetuará procedimento 
fiscal fundamentado exclusivamente em 
denúncia ou solicitação, quando essa: 

[...]” (NR) 

 
“Art. 136. [...] 
§ 5º [...] 
VI - se por meio eletrônico: 
a) decorridos dez dias, contados 

da data registrada: 
1. no comprovante de entrega no 

DT-e do sujeito passivo; ou 
2. no meio magnético ou 

equivalente utilizado pelo sujeito 
passivo; ou 

b) na data em que o sujeito passivo 
efetuar consulta no DT-e, se ocorrida 
antes do prazo previsto na alínea “a”, 1. 

[...]” (NR)   

 
Art. 3º Independentemente da 

interposição de recurso ou impugnação, as 
multas com penalidades alteradas por esta Lei 
poderão ser reduzidas, com a aplicação dos 
seguintes dispositivos da Lei nº 7.000, de 2001: 
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I - art. 77-A, III, “a”, nas hipóteses das 
infrações previstas no § 4º, I, “a” e II, “a” do art. 
75-A da Lei nº 7.000, de 2001; 

II - art. 77-A, III, “b”, desde que o sujeito 
passivo, na data da lavratura do auto de 
infração, não estivesse em situação irregular 
perante o Fisco ou inscrito em dívida ativa; ou 

III - art. 77-A, III, “c”, nos demais casos. 
§ 1º No prazo de até 60 (sessenta) dias 

contado da vigência desta Lei, o sujeito passivo 
deverá: 

I - requerer a emissão de DUA para 
pagamento do débito fiscal; e 

II - formalizar a desistência de eventuais 
impugnações ou recursos judiciais, relativos à 
exigência. 

§ 2º O recolhimento a que se refere este 
artigo será feito sob condição resolutória de 
posterior comprovação de que as obrigações 
foram sanadas. 

§ 3º A decisão sobre o requerimento e 
aplicação da redução de penalidades de que 
trata este artigo compete: 

I - às Turmas de Julgamento de Primeira 
Instância da Gerência Tributária, na hipótese de 
débitos ainda não inscritos em dívida ativa; ou  

II - à Procuradoria Geral do Estado, na 
hipótese de débitos inscritos em dívida ativa.  

 

Art. 4º Os parcelamentos em curso 
poderão ser ajustados com as reduções de que 
trata esta Lei, em relação ao saldo devedor, 
mediante requerimento à SEFAZ, sendo vedada, 
em qualquer hipótese, a devolução de valores já 
recolhidos e a dilação de parcelas. 

§ 1º O cálculo da multa remanescente 
relativa ao saldo devedor será efetuado na 
mesma proporção dos valores das parcelas 
adimplidas.  

§ 2º O ajuste dos parcelamentos em curso 
somente será efetivado após a decisão 
administrativa que defina o novo saldo devedor, 
devendo permanecer ativo os parcelamentos 
em curso. 

§ 3º Compete às Turmas de Julgamento de 
Primeira Instância da Gerência Tributária decidir 
sobre o requerimento de ajuste do 
parcelamento em decorrência dos efeitos desta 
Lei. 

 

Art. 5º Ficam revogados os seguintes 
dispositivos da Lei nº 7.000, de 2001: 

I - alíneas “b” e “d” do inciso IV do § 4º 
do art. 75-A; 

II - o item 2 da alínea “a” do inciso I do 
§ 4º do art. 75-A; e  

III - a alínea “a” do inciso I do § 6º do 
art. 75-A. 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir 

do 1º dia do mês subsequente ao de sua 
publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 206/2019 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação dessa Assembleia 
Legislativa o Projeto de Lei em que solicito a 
abertura de Crédito Especial no valor de R$ 
2.550.000,00 (dois milhões, quinhentos e 
cinquenta mil reais), em favor da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento visando incluir no 
Orçamento vigente a Ação Participação do 
Estado no Capital da Companhia de Gás do 
Espírito Santo - ES GÁS, para atender despesas 
com a implantação de benefício tarifário (tarifa 
social) pela ES Gás, objetivando tratamento 
diferenciado à população de menor renda, do 
segmento residencial, conforme Anexo I do 
Projeto de Lei. 

 
Os recursos necessários à execução do 

referido Crédito Especial serão provenientes de 
superávit financeiro, apurado no balanço 
patrimonial do exercício de 2018. 

 
Desta forma, solicito a aprovação por essa 

Casa de Leis, do incluso Projeto de Lei que 
permitirá a adequação do orçamento vigente às 
necessidades da Administração Pública 
Estadual. 

 
Vitória, 30 de outubro de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
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PROJETO DE LEI Nº 916/2019 
 

Abre o Crédito Especial no valor 
de R$ 2.550.000,00 (dois milhões, 
quinhentos e cinquenta mil reais), 
em favor da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento. 

 
Art. 1º Fica aberto o Crédito Especial no 

valor de R$ 2.550.000,00 (dois milhões, 
quinhentos e cinquenta mil reais), em favor da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento, para 

inclusão no Orçamento vigente da Ação 
Participação do Estado no Capital da Companhia 
de Gás do Espírito Santo - ES GÁS, conforme 
disposto no anexo I que integra a presente Lei. 

 
Art. 2º Os recursos necessários à execução 

do disposto no artigo 1º, serão provenientes de 
superávit financeiro, apurado no balanço 
patrimonial do exercício de 2018. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

30.000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

30.101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

23.846.0903.0026 PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA COMPANHIA 

DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS

Constituição ou aumento de capital de empresas 4.5.90 0301 2.550.000     

TOTAL 2.550.000   

CRÉDITO ESPECIAL          -          ANEXO I          -          SUPLEMENTAÇÃO

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 207/2019 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 
 
Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa o incluso Projeto de Lei 
Complementar que “Altera a Lei Complementar 
nº 420, de 29 de novembro de 2007”, que dispõe 
sobre a modalidade de remuneração por 
subsídio para os militares do Estado do Espírito 
Santo. 

 
A proposta tem por objetivo alterar o § 1º 

e os incisos I e II do artigo 21, da Lei 
Complementar nº 420/2007, que trata da 
função gratificada de chefia exercida por 
Militares Estaduais da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros de Militar na atividade de 
Secretário e Subsecretário de Estado. 

 
A propositura visa corrigir distorção criada 

pela referida Lei Complementar, a qual 
determinou que Militares Estaduais ocupantes 
de cargos de Secretário e Subsecretário de 

Estado não sejam remunerados conforme 
regramento disposto na Lei Complementar 46, 
de 31 de janeiro de 1994, mas sim percebam as 
funções gratificadas definidas no referido texto 
legal. 

 
Dois são os problemas provocados por tal 

diferenciação remuneratória imposta aos 
Militares Estaduais que, a serviço do interesse 
público, exerçam as importantes funções de 
Secretário e Subsecretário de Estado. 

 
O primeiro refere-se à diferenciação 

remuneratória entre Militares Estaduais 
ocupantes de cargos de Secretário e de 
Subsecretário de Estado e demais militares 
estaduais ocupantes de outros cargos em 
comissão, em níveis hierárquicos inferiores na 
administração estadual. 

 
Devido a esse regramento diverso, a 

gratificação por exercício de cargo em comissão 
de servidor militar estadual, que não seja de 
Secretário e Subsecretário de Estado, portanto, 
em nível hierárquico inferior, pode ser superior 
a gratificação de servidor militar estadual 
ocupante de cargos no primeiro e no segundo 
escalão da administração estadual. 
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O segundo atinge a própria isonomia entre 
os servidores públicos de carreira que, 
porventura, ocupem os cargos de Secretário e 
Subsecretário de Estado. A alteração ora 
proposta irá permitir que as remunerações de 
gratificação de Secretário e Subsecretário de 
Estado sejam as mesmas para todos os 
servidores públicos, quer sejam militares ou 
não, desde que investidos em cargo de 
provimento em comissão, optantes pelo 
vencimento do seu cargo efetivo.   

 
Destarte, o presente Projeto de Lei 

Complementar visa, em linhas gerais, oferecer 
aos Militares Estaduais ocupantes de cargos de 
Secretario e Subsecretário de Estado, 
tratamento remuneratório isonômico com 
relação aos demais servidores públicos nas 
mesmas condições jurídicas. Para tanto, o 
Projeto de Lei Complementar em apreço retira 
do texto do artigo 21 da Lei Complementar n° 
420, de 2007, a menção aos cargos de 
Secretário e Subsecretário de Estado, 
reservando aos militares estaduais ocupantes 
desses cargos o mesmo tratamento ofertado 
aos demais servidores públicos. 

 
Com isso, espero ofertar a sociedade 

profissionais ainda mais motivados para o 
melhor desempenho de suas funções, tudo no 
mais lídimo interesse público que reveste tal 
matéria. 

 
A repercussão financeira será mínima, 

posto que são muito restritos os casos de 
militares estaduais ocupantes dos cargos em 
alusão. 

 
No entanto, em observância às 

disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal, segue, em anexo, a estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro, bem como a 
declaração do ordenador da despesa de que o 
aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a Lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a 
Lei de diretrizes orçamentárias. 

 
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 
Complementar. 

 
Vitória, 30 de outubro de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/2019 

 
Altera a Lei Complementar nº 
420, de 29 de novembro de 2007, 
e dá outras providências. 

  
Art. 1º O § 1º e os incisos I e II do art. 21, 

da Lei Complementar nº 420, de 29 de 
novembro de 2007, que dispõe sobre a 
modalidade de remuneração por subsídio para 
os militares do Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 

 
“Art. 21. (...) 
§ 1º Excluem-se do disposto no 

caput deste artigo, as atribuições 
inerentes às funções de Comandante e 
Subcomandante Geral, no âmbito da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar, que serão remuneradas por meio 
de Funções Gratificadas de Chefia, nos 
seguintes valores: 

I - de Comandante Geral R$ 3.000,00 
(três mil) reais; e 

II - de Subcomandante Geral R$ 
2.000,00 (dois mil) reais. 

(...)”.(NR) 
 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 208/2019 
(Veto 28-2019) 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
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Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição 
Estadual, as razões de VETO TOTAL ao 
Autógrafo de Lei nº 105/2019, que “Concede 
isenção do pagamento de taxas estaduais, 
relativas à renovação da Carteira  Nacional de 
Habilitação - CNH, para condutor profissional 
desempregado”, de autoria do Deputado 
Alexandre Xambinho, aprovado nessa Casa, 
relacionado ao Projeto de Lei nº 648/2019, para 
cumprimento das formalidades constitucionais 
de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que 

norteou a iniciativa parlamentar, o 
Departamento de Trânsito do Estado do Espírito 
Santo (DETRAN-ES) e a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), ao apreciarem os aspectos 
técnicos e constitucionais, manifestaram-se pelo 
veto total ao presente Autógrafo de Lei, pelas 
razões e argumentos que seguem transcritos: 

 
“(...) O presente autógrafo de lei 
concede isenção da taxa para 
renovação de Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH aos 
condutores que possuam 
habilitação profissional e estejam 
desempregados há mais de 6 
(seis) meses.  
 
De plano, observo que a 
competência para legislar sobre o 
tema é inequivocamente do 
Estados, nos termos do art. 145, II 
da CF/88.  
 
Por outro lado, não vislumbro 
vício de iniciativa no autógrafo. 

 
O Supremo Tribunal Federal 
pacificou o entendimento no 
sentido de que a iniciativa para a 
elaboração de leis que versem 
sobre matéria tributária é 
concorrente, de forma que tanto 
o Poder Legislativo quanto o 
Poder Executivo são competentes 
para iniciar o processo legislativo 
para edição de lei que conceda 
isenção fiscal, ainda que tal lei 
cause eventual repercussão em 
matéria orçamentária. Isso 
porque “[o] ato de legislar sobre 

direito tributário, ainda que para 
conceder benefícios jurídicos de 
ordem fiscal, não se equipara - 
especialmente para os fins de 
instauração do respectivo 
processo legislativo - ao ato de 
legislar sobre o orçamento do 
Estado” (ADI 724 MC, Relator(a):  
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal 
Pleno, julgado em 07/05/1992, DJ 
27-04-2001). 

 
Nesse sentido: 

 
Ementa: EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO OPOSTOS DE 
DECISÃO MONOCRÁTICA. 
CONVERSÃO EM AGRAVO 
REGIMENTAL. PROCESSO 
LEGISLATIVO. NORMAS SOBRE 
DIREITO TRIBUTÁRIO. 
INICIATIVA CONCORRENTE 
ENTRE O CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO E OS MEMBROS DO 
LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE 
DE LEI QUE VERSE SOBRE O 
TEMA REPERCUTIR NO 
ORÇAMENTO DO ENTE 
FEDERADO. IRRELEVÂNCIA 
PARA FINS DE DEFINIÇÃO DOS 
LEGITIMADOS PARA A 
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO 
LEGISLATIVO. AGRAVO 
IMPROVIDO. I - A iniciativa de 
leis que versem sobre matéria 
tributária é concorrente entre o 
chefe do poder executivo e os 
membros do legislativo. II - A 
circunstância de as leis que 
versem sobre matéria tributária 
poderem repercutir no 
orçamento do ente federado 
não conduz à conclusão de que 
sua iniciativa é privativa do 
chefe do executivo. III - Agravo 
Regimental improvido. 
(RE 590697 ED, Relator(a):  Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, 
Segunda Turma, julgado em 
23/08/2011, DJe-171 DIVULG 
05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 
EMENT VOL-02581-01 PP-
00169) 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONSTITUCIONAL E 
TRIBUTÁRIO. INICIATIVA 
LEGISLATIVA. MATÉRIA 
TRIBUTÁRIA. CONCORRÊNCIA 
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ENTRE PODER LEGISLATIVO E 
PODER EXECUTIVO. LEI QUE 
CONCEDE ISENÇÃO. 
POSSIBILIDADE AINDA QUE O 
TEMA VENHA A REPERCUTIR 
NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. 
RECURSO QUE NÃO SE 
INSURGIU CONTRA A DECISÃO 
AGRAVADA. DECISÃO QUE SE 
MANTÊM POR SEUS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. 1. O recurso 
extraordinário é cabível contra 
acórdão que julga 
constitucionalidade in abstracto 
de leis em face da Constituição 
Estadual, quando for o caso de 
observância ao princípio da 
simetria. Precedente: Rcl 383, 
Tribunal Pleno, Rel. Min. 
Moreira Alves. 2. A iniciativa 
para início do processo 
legislativo em matéria tributária 
pertence concorrentemente ao 
Poder Legislativo e ao Poder 
Executivo (art. 61, § 1º, II, b, da 
CF). Precedentes: ADI 724-MC, 
Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso 
de Mello, DJ de 15.05.92; RE 
590.697-ED, Primeira Turma, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
Dje de 06.09.2011; RE 362.573-
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. 
Eros Grau, Dje de 17.08.2007). 
3. In casu, o Tribunal de origem 
entendeu pela 
inconstitucionalidade formal de 
lei em matéria tributária por 
entender que a matéria estaria 
adstrita à iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, dada 
a eventual repercussão da 
referida lei no orçamento 
municipal. Consectariamente, 
providos o agravo de 
instrumento e o recurso 
extraordinário, em face da 
jurisprudência desta Corte. 4. 
Agravo regimental a que se 
nega provimento. 
(AI 809719 AgR, Relator(a):  
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
julgado em 09/04/2013, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 
DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-
04-2013) 

 
Entretanto, em análise minuciosa 
do autógrafo percebe-se que este 
deve ser vetado pelos seguintes 
motivos: [i] pela violação do 
princípio da isonomia (art. 150, 

inciso II, da CF) e [ii] por implicar 
renúncia de receitas sem o 
cumprimento do art. 14, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 

[i] 
 

Quanto ao primeiro ponto, é de 
se ver que a análise do princípio 
da isonomia tributária é sempre 
feito a partir de uma análise de 
razoabilidade. O legislador é 
autorizado a instituir distinções 
tributárias, inclusive para 
satisfazer outros princípios 
constitucionais, desde que haja 
razoabilidade que justifique o 
discimen.  

 
O autógrafo sob análise veicula 
isenção direcionada 
especificamente a determinada 
categoria profissional (motoristas 
profissionais), unicamente em 
decorrência da utilização da 
Carteira Nacional de Habilitação 
na sua função. Concede, 
portanto, injustificado e 
desarrazoado privilégio a tais 
profissionais, violando o princípio 
da isonomia (art. 150, inciso II, da 
CF). 

 
Sobre a isonomia tributária, o STF 
já pontuou que: 

 
“[...] O princípio da isonomia - 
que vincula, no plano 
institucional, todas as instâncias 
de poder - tem por função 
precípua, consideradas as 
razões de ordem jurídica, social, 
ética e política que lhe são 
inerentes, a de obstar 
discriminações e extinguir 
privilégios (RDA 55/114), 
devendo ser examinado sob a 
dupla perspectiva da igualdade 
na lei e da igualdade perante a 
lei (RTJ 136/444-445). A alta 
significação que esse postulado 
assume no âmbito do Estado 
democrático de direito impõe, 
quando transgredido, o 
reconhecimento da absoluta 
desvalia jurídico-constitucional 
dos atos estatais que o tenham 
desrespeitado. Situação 

Identificador: 340034003600370034003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, terça-feira, 05 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 9 

inocorrente na espécie. [...]” (AI 
360461 AgR, Relator(a):  Min. 
CELSO DE MELLO, Segunda 
Turma, julgado em 06/12/2005, 
DJe-055 DIVULG 27-03-2008 
PUBLIC 28-03-2008) 
 

No caso, de fato, não há 
razoabilidade a justificar o 
tratamento diferenciado 
concedido a motoristas 
profissionais desempregados.  
 
Em primeiro lugar, porque, 
atualmente, grande parte dos 
condutores profissionais atuam 
como profissionais autônomos. 
De plano, portanto, o autógrafo 
institui um tratamento 
diferenciado injustificado dentro 
do próprio espectro de 
condutores profissionais, pois 
concede a isenção unicamente 
àqueles que exerçam atividade 
mediante vínculo empregatício, 
excluindo do benefício aqueles 
que exerçam a sua atividade 
como motoristas autônomos.  
 
De qualquer sorte, mesmo que 
abstraído esse ponto, o autógrafo 
viola o princípio da isonomia 
porque não há razão para 
conceder a isenção tributária 
unicamente aos condutores 
profissionais desempregados. 
Basta notar que, a rigor, estes 
condutores estão na mesma 
situação de qualquer outro 
condutor desempregado. E 
sequer convence a ideia de que a 
isenção se justificaria pela 
necessidade da CNH para o 
exercício da profissão por parte 
desses condutores (profissionais), 
uma vez que a condução de 
veículos e o acesso à CNH é 
também capital para inúmeros 
outros profissionais (autônomos 
ou empregados), como os 
vendedores e representantes 
comerciais, apenas para citar 
alguns, que visitam regularmente 
os seus clientes.   
 
Em situações semelhantes à 
presente, o STF tem considerado 

que a ocupação profissional ou 
função exercida por 
determinados grupos de 
contribuintes não são  fatores de 
discrimen razoáveis para a 
instituição de isenções 
tributárias. Tem, por isso, 
considerado inconstitucionais, 
pela violação do princípio da 
isonomia, leis que as elegeram: 

 
Ementa: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL. 
ICMS. LEI COMPLEMENTAR 
ESTADUAL. EXIGÊNCIA 
CONSTITUCIONAL DE 
CONVÊNIO INTERESTADUAL 
(CF, ART. 155, § 2º, XII, ‘g’). 
DESCUMPRIMENTO. RISCO DE 
DESEQUILÍBRIO DO PACTO 
FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. CONCESSÃO DE 
ISENÇÃO À OPERAÇÃO DE 
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS 
POR OFICIAIS DE JUSTIÇA 
ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA ISONOMIA 
TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, II). 
DISTINÇÃO DE TRATAMENTO 
EM RAZÃO DE FUNÇÃO SEM 
QUALQUER BASE RAZOÁVEL A 
JUSTIFICAR O DISCRIMEN. 
INCONSTITUCIONALIDADE 
MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO. [...]  
3. A isonomia tributária (CF, art. 
150, II) torna inválidas as 
distinções entre contribuintes 
“em razão de ocupação 
profissional ou função por eles 
exercida”, máxime nas 
hipóteses nas quais, sem 
qualquer base axiológica no 
postulado da razoabilidade, 
engendra-se tratamento 
discriminatório em benefício da 
categoria dos oficiais de justiça 
estaduais. 4. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada 
procedente. (ADI 4276, 
Relator(a):  Min. LUIZ FUX, 
Tribunal Pleno, julgado em 
20/08/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 
17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014) 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
ESTADUAL 356/97, ARTIGOS 1º 
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E 2º. TRATAMENTO FISCAL 
DIFERENCIADO AO 
TRANSPORTE ESCOLAR 
VINCULADO À COOPERATIVA 
DO MUNICÍPIO. AFRONTA AO 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE E 
ISONOMIA. CONTROLE 
ABSTRATO DE 
CONSTITUCIONALIDADE. 
POSSIBILIDADE. 
CANCELAMENTO DE MULTA E 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO 
IPVA. MATÉRIA AFETA À 
COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E 
À DO DISTRITO FEDERAL. 
TRATAMENTO DESIGUAL A 
CONTRIBUINTES QUE SE 
ENCONTRAM NA MESMA 
ATIVIDADE ECONÔMICA. 
INCONSTITUCIONALIDADE.  
[...] 
2. Lei Estadual 356/97. 
Cancelamento de multa e 
isenção do pagamento do IPVA. 
Matéria afeta à competência 
dos Estados e à do Distrito 
Federal. Benefício fiscal 
concedido exclusivamente 
àqueles filiados à Cooperativa 
de Transportes Escolares do 
Município de Macapá. 
Inconstitucionalidade. A 
Constituição Federal outorga 
aos Estados e ao Distrito 
Federal a competência para 
instituir o Imposto sobre 
Propriedade de Veículos 
Automotores e para conceder 
isenção, mas, ao mesmo tempo, 
proíbe o tratamento desigual 
entre contribuintes que se 
encontrem na mesma situação 
econômica. Observância aos 
princípios da igualdade, da 
isonomia e da liberdade de 
associação. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada 
procedente. 
(ADI 1655, Relator(a):  Min. 
MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal 
Pleno, julgado em 03/03/2004, 
DJ 02-04-2004 PP-00007 
EMENT VOL-02146-01 PP-
00156) 
 

[ii] 
 
Sob outra perspectiva, o presente 
autógrafo também merece ser 
vetado em razão do 
descumprimento do disposto no 

art. 14, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 
Art. 14. A concessão ou 
ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária 
da qual decorra renúncia de 
receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do 
impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos 
dois seguintes, atender ao 
disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos 
uma das seguintes condições: 
 
I - demonstração pelo 
proponente de que a renúncia 
foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária, 
na forma do art. 12, e de que 
não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no 
anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias; 
 
II - estar acompanhada de 
medidas de compensação, no 
período mencionado no caput, 
por meio do aumento de 
receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, aplicação 
da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou 
contribuição. 

 
§ 1º A renúncia compreende 
anistia, remissão, subsídio, 
crédito presumido, concessão 
de isenção em caráter geral, 
alteração de alíquota ou 
modificação de base de cálculo 
que implique redução 
discriminada de tributos ou 
contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 

 
§ 2º Se o ato de concessão ou 
ampliação de incentivo ou 
benefício de que trata o caput 
deste artigo decorrer da 
condição contida no inciso II, o 
benefício só entrará em vigor 
quando implementadas as 
medidas referidas no 
mencionado inciso. 

 
A Lei de Responsabilidade Fiscal 
surgiu num contexto de 
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racionalização das contas 
públicas, inserindo princípios e 
conceitos voltados à 
responsabilidade na gestão fiscal, 
pressupondo uma ação planejada 
e transparente do Poder Público, 
com prevenção de riscos e 
correção de desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o 
cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e 
despesas e, principalmente, pela 
obediência de limites e condições 
quanto à renúncia de receitas. 
 
No caso, a concessão de isenção 
de taxas estaduais relativas à 
renovação da carteira de 
habilitação pelo autógrafo sob 
análise implica inequívoca 
renúncia de receita. Entretanto, o 
autógrafo não se fez acompanhar 
da demonstração de que a 
renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei 
orçamentária, de que não afetará 
as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo próprio da lei 
de diretrizes orçamentárias, e 
tampouco de medidas 
compensatórias (art. 14, incisos I 
e II, da LRF) (...)”. 

 
Como se verifica, o presente Autógrafo 

deve ser vetado, por violação do Princípio da 
Isonomia (art. 150, inciso II, da CF) e por 
implicar renúncia de receitas sem o 
cumprimento do art. 14, incisos I e II, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Além disso, o 
Departamento de Trânsito do Estado do 
Espírito Santo informou que caso seja 
sancionada a presente Lei, repercutiria de 
maneira negativa no impacto financeiro da 
Autarquia, razão pela qual se impõe o veto 
jurídico total ao Autógrafo de Lei nº 
105/2019, referente ao Projeto de Lei nº 
648/2019. 
 

Vitória, 30 de outubro de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 209/2019 
(Veto 29-2019) 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 
Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º da Constituição 
Estadual, as razões de VETO TOTAL ao 
Autógrafo de Lei nº 118/2019, que “Obriga as 
concessionárias prestadoras do serviço de 
fornecimento de energia elétrica no Estado 
do Espírito Santo a disponibilizar na conta de 
energia informativo acerca da data de 
renovação da Tarifa Social de Energia Elétrica - 
TSEE”, de autoria do Deputado Vandinho Leite, 
aprovado nessa Casa, relacionado ao Projeto de 
Lei nº 207/2019, para cumprimento das 
formalidades constitucionais de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que 

norteou a iniciativa parlamentar, a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 
constitucionais, manifestou-se pelo veto total 
ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e 
argumentos que seguem transcritos: 

 

“(...) Sob o prisma jurídico-
constitucional, a matéria tratada 
no Autógrafo em análise 
encontra-se inserta na esfera de 
competência legislativa privativa 
do Governador do Estado, nos 
termos do art. 61, §1º, II, "b", da 
CF/88 e art. 63, parágrafo único, 
III, IV e VI, da Constituição 
Estadual, que preconizam que: 
 

Constituição Federal 
Art. 61. [...] 
§1º São de iniciativa privativa 
do Presidente da República as 
leis que: [...] 
II - disponham sobre: [...] 
b) organização administrativa e 
judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos 
e pessoal da administração dos 
Territórios; [...] 
 

Constituição Estadual 
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Art. 63 [...] 
Parágrafo único. São de 
iniciativa privativa do 
Governador do Estado as leis 
que disponham sobre: [...] 
III - organização administrativa 
e pessoal da administração do 
Poder Executivo; [...] 
 

Isto porque as leis de iniciativa do 
Poder Legislativo que alterem 
regras destinadas à serviço 
público concedido - no caso, de 
energia elétrica - importam em 
interferência indevida na gestão 
do contrato administrativo de 
concessão, matéria reservada ao 
Poder Executivo.  

 
O Supremo Tribunal Federal 
inclusive firmou orientação 
no sentido de que “[...] 
compete ao Chefe do Poder 
Executivo a iniciativa de leis 
que interfiram na gestão de 
contratos de concessão de 
serviços públicos. [...]” (ARE 
1075713 AgR, Relator(a):  
Min. ROBERTO BARROSO, 
Primeira Turma, julgado em 
29/06/2018, DJe-157 03-08-
2018). 

 
No mesmo sentido: 

 
Agravo regimental no recurso 
extraordinário com agravo. 
Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Lei nº 
4.166/05 do Município de 
Cascavel/PR. Lei de iniciativa 
parlamentar que concede 
gratuidade no transporte 
coletivo urbano às pessoas 
maiores de 60 anos. Equilíbrio 
econômico-financeiro dos 
contratos. Reserva de 
Administração. Separação de 
Poderes. Violação. Precedentes. 
Recurso extraordinário 
parcialmente provido. 1. O 
Supremo Tribunal Federal tem 
declarado a 
inconstitucionalidade de leis de 
iniciativa do poder legislativo 
que preveem determinado 
benefício tarifário no acesso a 
serviço público concedido, 
tendo em vista a interferência 

indevida na gestão do contrato 
administrativo de concessão, 
matéria reservada ao Poder 
Executivo, estando evidenciada 
a ofensa ao princípio da 
separação dos poderes. 2. Não 
obstante o nobre escopo da 
referida norma de estender aos 
idosos entre 60 (sessenta) e 65 
(sessenta e cinco) anos, 
independentemente do horário, 
a gratuidade nos transportes 
coletivos urbanos esteja 
prevista no art. 230, § 2º, da 
Constituição Federal, o diploma 
em referência, originado de 
projeto de iniciativa do poder 
legislativo, acaba por incidir em 
matéria sujeita à reserva de 
administração, por ser atinente 
aos contratos administrativos 
celebrados com as 
concessionárias de serviço de 
transporte coletivo urbano 
municipal (art. 30, inciso V, da 
Constituição Federal). 3. Agravo 
regimental não provido. (ARE 
929591 AgR, Relator(a):  Min. 
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 
julgado em 06/10/2017, DJe-
247 DIVULG 26-10-2017) 
 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
Nº 8.033/2003, DO ESTADO DO 
MATO GROSSO, QUE INSTITUIU 
O SELO DE CONTROLE DOS 
ATOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS 
E DE REGISTRO, PARA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
CONTROLE DAS ATIVIDADES 
DOS NOTÁRIOS E DOS 
REGISTRADORES, BEM COMO 
PARA OBTENÇÃO DE MAIOR 
SEGURANÇA JURÍDICA QUANTO 
À AUTENTICIDADE DOS 
RESPECTIVOS ATOS. I - 
Iniciativa: embora não 
privativamente, compete ao 
Tribunal de Justiça deflagrar o 
processo de elaboração de leis 
que disponham sobre a 
instituição do selo de controle 
administrativo dos atos dos 
serviços notariais e de registro 
(alínea "d" do inciso II do art. 96 
c/c § 1º do art. 236 da Carta 
Federal). II - Regime jurídico dos 
serviços notariais e de registro: 
a) trata-se de atividades 
jurídicas próprias do Estado, e 
não simplesmente de atividades 
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materiais, cuja prestação é 
traspassada para os particulares 
mediante delegação. 
Traspassada, não por conduto 
dos mecanismos da concessão 
ou da permissão, normados 
pelo caput do art. 175 da 
Constituição como 
instrumentos contratuais de 
privatização do exercício dessa 
atividade material (não jurídica) 
em que se constituem os 
serviços públicos; b) a 
delegação que lhes timbra a 
funcionalidade não se traduz, 
por nenhuma forma, em 
cláusulas contratuais; c) a sua 
delegação somente pode recair 
sobre pessoa natural, e não 
sobre uma empresa ou pessoa 
mercantil, visto que de empresa 
ou pessoa mercantil é que versa 
a Magna Carta Federal em tema 
de concessão ou permissão de 
serviço público; d) para se 
tornar delegatária do Poder 
Público, tal pessoa natural há 
de ganhar habilitação em 
concurso público de provas e 
títulos, não por adjudicação em 
processo licitatório, regrado 
pela Constituição como 
antecedente necessário do 
contrato de concessão ou de 
permissão para o desempenho 
de serviço público; e) são 
atividades estatais cujo 
exercício privado jaz sob a 
exclusiva fiscalização do Poder 
Judiciário, e não sob órgão ou 
entidade do Poder Executivo, 
sabido que por órgão ou 
entidade do Poder Executivo é 
que se dá a imediata 
fiscalização das empresas 
concessionárias ou 
permissionárias de serviços 
públicos. Por órgãos do Poder 
Judiciário é que se marca a 
presença do Estado para 
conferir certeza e liquidez 
jurídica às relações inter-partes, 
com esta conhecida diferença: 
o modo usual de atuação do 
Poder Judiciário se dá sob o 
signo da contenciosidade, 
enquanto o invariável modo de 
atuação das serventias extra-
forenses não adentra essa 
delicada esfera da litigiosidade 
entre sujeitos de direito; f) [...]. 
Ação julgada parcialmente 

procedente, para declarar a 
inconstitucionalidade, tão-
somente, do § 1º do art. 2º da 
Lei nº 8.033/03, do Estado do 
Mato Grosso. (ADI 3151, 
Relator(a):  Min. CARLOS 
BRITTO, Tribunal Pleno, julgado 
em 08/06/2005, DJ 28-04-2006) 

 

A proposição viola, pois, o art. 
175, caput e incisos I, III e IV do 
parágrafo único, além do inciso 
XXI do art. 37, ambos da 
Constituição Federal, in verbis: 

 

Art. 175. Incumbe ao Poder 
Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos.  
Parágrafo único. A lei disporá 
sobre: 
I - o regime das empresas 
concessionárias e 
permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de 
seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as 
condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da 
concessão ou permissão; [...] 
III - política tarifária;  
IV - a obrigação de manter 
serviço adequado. 
 
Art. 37 [...] 
XXI - ressalvados os casos 
especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados 
mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade 
de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências 
de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das 
obrigações. 

 

Em âmbito estadual, a matéria foi 
igualmente disciplinada no art. 
210, caput e incisos I a IV e no art. 
32, inciso XXI. Veja-se:  
 

Art. 210. Incumbe ao Estado e 
aos Municípios, diretamente ou 
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sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviço 
público, na forma da lei, que 
estabelecerá: 
I - o regime das empresas 
concessionárias e 
permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de 
seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as 
condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da 
concessão ou permissão; 
II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária que 
permita o melhoramento e a 
expansão dos serviços; 
IV - a obrigação de manter 
serviço adequado 

 
Art. 32 [...] 
XXI - ressalvados os casos 
especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras, 
arrendamentos e alienações 
serão contratados mediante 
processo de licitação pública 
que assegure igualdade de 
condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam as obrigações 
de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências 
de qualificação técnica e 
econômica, indispensáveis à 
garantia do cumprimento das 
obrigações. 

 
Não bastasse tudo quanto 
alegado, o sistema federativo 
instituído pela CF/88 torna 
inequívoco que cabe à União a 
competência legislativa e 
administrativa para a disciplina e 
a prestação dos serviços públicos 
de telecomunicações e energia 
elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, b, e 
22, IV). 

 
Cite-se, também, julgado mais 
recente que, embora se refira aos 
serviços de telecomunicações - 
também de competência da 
União -, apreciou lei estadual que 
criava para as concessionárias 
obrigações bastante parecidas 

com aquelas previstas no projeto 
de lei em análise: 

 
Ao obrigar as empresas 
prestadoras de serviço de 
internet móvel e de banda 
larga, na modalidade pós-paga, 
a apresentar ao consumidor, 
na fatura mensal, gráficos 
informando a velocidade diária 
média de envio e de 
recebimento de dados 
entregues no mês, a Lei 
4.824/2016 do Estado de Mato 
Grosso do Sul, a pretexto de 
tutelar interesses 
consumeristas, altera, no 
tocante às obrigações das 
empresas prestadoras, o 
conteúdo dos contratos 
administrativos firmados no 
âmbito federal para a 
prestação do serviço público de 
telefonia, perturbando o pacto 
federativo. (...) revela-se 
inconstitucional, por invadir a 
competência privativa da União 
para regular a exploração do 
serviço público de telefonia - 
espécie do gênero 
telecomunicação -, a lei 
estadual cujos efeitos não se 
esgotam na relação entre 
consumidor-usuário e o 
fornecedor-prestador, 
interferindo na relação jurídica 
existente entre esses dois 
atores e o poder concedente, 
titular do serviço (...). 
[ADI 5.569, rel. min. Rosa 
Weber, j. 18-5-2016, P, DJE de 
1º-6-2017.] 

 
Vale citar, ainda, um julgamento 
recente no Tribunal de Justiça 
deste Estado que, ao decidir caso 
semelhante, em sede de ação 
direta de inconstitucionalidade, 
declarou inconstitucional a Lei 
Estadual nº 10.998/2019, que 
instituía obrigação diversa da 
exigida pela lei federal para a 
concessionária prestadora do 
serviço de energia elétrica no 
Estado do Espírito Santo: 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
ESTADUAL 10.998/2019. 
INCONSTITUCIONALIDADE 
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FORMAL E MATERIAL 
RECONHECIDA. LEI QUE IMPÔS 
A OBRIGAÇÃO À 
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE INCLUIR NA 
CONTA DE ENERGIA 
FOTOGRAFIA DO 
EQUIPAMENTO DE CONSUMO 
DE ENERGIA. PEDIDO JULGADO 
PROCEDENTE COM EFEITOS EX 
TUNC. 1. A competência 
privativa da União para legislar 
sobre energia elétrica abrange 
não somente a edição de atos 
normativos, mas também a 
delegação da execução do 
serviço, de maneira que não 
cabe ao Estado-Membro 
interferir nesta relação. Assim, 
como consequência lógica, 
cabe ao Poder Concedente (no 
caso, a União) definir os 
contornos da relação entre o 
usuário e o fornecedor do 
serviço. 2. Em sede de matéria 
sujeita à competência privativa 
federal caso dos autos (energia 
elétrica) -, a atuação legislativa 
de Estados-membros apenas 
pode ocorrer quando se tratar 
de questões específicas, e essa 
atuação ficará subordinada à 
autorização expressa, a ser 
concebida em lei complementar 
(art. 22, §único, da CF), o que 
não se verifica na espécie. 3. 
Pedido julgado procedente. 

 
(TJES, Classe: Direta de 
Inconstitucionalidade, 
100190025468, Relator : 
WILLIAN SILVA, Órgão julgador: 
TRIBUNAL PLENO, Data de 
Julgamento: 17/10/2019, Data 
da Publicação no Diário: 
24/10/2019) 

 
Como se verifica, o presente Autógrafo é 

inconstitucional, pois, está eivado de 
inconstitucionalidade formal, seja por vício de 
iniciativa, já que compete ao Governador do 
Estado à iniciativa de leis que interfiram na 
gestão de contratos de concessão de serviços 
públicos, nos termos do art. 61, §1º, II, “b”, da 
Constituição Federal e art. 63, parágrafo único, 
III, IV e VI, da Constituição Estadual; seja por 
invasão da competência privativa da União para 
legislar e disciplinar a prestação do serviço 
público de energia elétrica, conforme prevê os 

artigos. 21, XI e XII, “b”, e 22, IV, ambos da 
Constituição Federal, razão pela qual se impõe o 
veto jurídico total ao Autógrafo de Lei nº 
118/2019, referente ao Projeto de Lei nº 
207/2019. 
 

Vitória, 30 de outubro de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM nº 217/2019 
(Veto 30-2019) 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 
Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º da Constituição 
Estadual, as razões de VETO TOTAL ao 
Autógrafo de Lei nº 103/2019, que “Proíbe a 
utilização e o fornecimento de copos plásticos 
descartáveis pelos restaurantes, bares, 
lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e 
similares no âmbito do Estado, e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Dr. 
Emílio Mameri, aprovado nessa Casa, 
relacionado ao Projeto de Lei nº 26/2019, para 
cumprimento das formalidades constitucionais 
de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que 

norteou a iniciativa parlamentar, a Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
- SEAMA, ao apreciar os aspectos técnicos, 
manifestou-se pelo veto total ao presente 
Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 
que seguem transcritos: 

 
“(...) Entendemos ser um 
projeto de relevância para 
o meio ambiente, porém, 
o mesmo necessita de 
tempo de discussão com 
os atores envolvidos e o 
estabelecimento de 
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prazos para a adequação 
em toda a cadeia 
produtiva atuante no ES, 
visto que, além das 
questões ambientais, 
existem ainda questões de 
ordem social e econômica 
de setores já 
estabelecidos no ES na 
fabricação, distribuição e 
comercialização de tais 
produtos. (...)” 

 
Por tais razões, se impõe o veto total ao 

Autógrafo de Lei nº 103/2019, referente ao 
Projeto de Lei nº 26/2019. 
 

Vitória, 30 de outubro de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM nº 218/2019 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 
Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa o incluso Projeto de Lei 
Complementar que dispõe sobre a assunção 
integral pela Procuradoria-Geral do Estado da 
responsabilidade pela representação judicial e 
pela consultoria jurídica do Departamento de 
Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito 
Santo - DER-ES. 

 
Em recente decisão plenária, o Supremo 

Tribunal Federal - STF fixou posicionamento, nas 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 
5262, 5215 e 4449, que “confirmou 
entendimento de que a representação judicial e 
a consultoria jurídica no âmbito dos Estados e 
no Distrito Federal é única e deve ser conduzida 
pela Procuradoria-Geral do ente federado, 
conforme prevê o artigo 132 da Constituição 

Federal”. No mesmo sentido dispõe o artigo 122 
da Constituição do Estado do Espírito Santo. 

A maioria das autarquias estaduais já têm 
sua representação judicial e consultoria 
realizadas pela Procuradoria Geral do Estado - 
PGE, sendo a presente iniciativa legislativa 
direcionada ao cumprimento do entendimento 
do STF. 

 
Conquanto existam servidores 

concursados, com formação jurídica, localizados 
na assessoria jurídica do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado do Espírito 
Santo - DER-ES, tais profissionais não serão 
prejudicados em suas situações funcionais, 
permanecendo em atuação no referido órgão, 
com ajustamento de funções de acordo com o 
precedente jurisprudencial, e em auxílio da PGE 
na realização das respectivas atividades 
relacionadas com as autarquias. 

 
Haverá, ainda, a designação de um 

Procurador-Chefe para a autarquia, que chefiará 
o órgão de assessoria jurídica, valendo-se do 
auxílio dos advogados lá localizados, de modo a 
manter a proximidade junto à gestão de cada 
autarquia e conferir agilidade aos 
procedimentos a cargo da PGE. 

 
Destacamos ainda que referida proposta 

não enseja qualquer aumento despesas com 
pessoal, mantida a projeção de gastos atual de 
ambas autarquias. 

 
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 
Complementar. 

 
Vitória, 31 de outubro de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 56/2019 

 
Dispõe sobre a atuação da 
Procuradoria-Geral do Estado 
na representação judicial e 
extrajudicial e na consultoria 
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jurídica do Departamento de 
Edificações e de Rodovias do 
Estado do Espírito Santo - DER-ES 
e dá outras providências. 

 
Art. 1º A Lei Complementar nº 926, de 30 de 

outubro de 2019, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

 
“Art. 7º (...) 
(...) 
II - (...) 
a) Assessoria Jurídica; 
(...)” (NR) 

 
“Art. 12. (...) 
(...) 
§ 4º Mediante convocação do 

Presidente da DICOL, é facultativa a 
participação do Chefe da Assessoria Jurídica 
nas sessões da DICOL, sem direito a voto, 
para prestar apoio jurídico às decisões da 
Diretoria.” (NR) 

 
“Art. 14. A Assessoria Jurídica do 

Departamento de Edificações e de Rodovias 
do Estado do Espírito Santo - DER-ES e os 
servidores nela localizados, inclusive os 
ocupantes do cargo de Técnico Superior de 
Suporte com formação em Direito, 
exercerão as seguintes atribuições, dentre 
outras correlatas e complementares, na sua 
área de atuação: 

I - assessorar e orientar o Diretor-
Presidente no cumprimento da legislação 
vigente e na verificação do preenchimento 
dos requisitos legais nos atos e 
procedimentos administrativos; 

II - auxiliar o Diretor-Presidente na 
elaboração de decisões, respostas e 
informações requisitadas ao mesmo, 
quando necessário, como por exemplo 
minutas de respostas ao Ministério Público, 
Tribunal de Contas, decisões em recursos de 
empresas, licitações, entre outros; 

III - colaborar com os demais órgãos 
da autarquia, na elaboração de normas, 
instruções, resoluções e demais atos a 
serem expedidos, bem como na 
interpretação de textos e instrumentos 
legais;  

IV - colaborar com as atividades de 
compliance, visando a garantir o 

cumprimento pelos demais setores da 
Autarquia das normas internas e legislação 
em vigor; 

V - auxiliar a Procuradoria-Geral do 
Estado na análise sobre questões jurídicas 
que envolvam as atividades do DER-ES;  

VI - auxiliar no exame de legalidade de 
editais, minutas de contratos, convênios, 
acordos e ajustes celebrados pela autarquia, 
de acordo com as orientações, minutas 
padronizadas ou outros instrumentos 
disponibilizados pela Procuradoria-Geral do 
Estado; e 

VII - auxiliar a Procuradoria-Geral do 
Estado na representação ativa e passiva do 
DER-ES, perante os Juízos de todas as 
instâncias ou fora deles, nos casos 
contenciosos judiciais e extrajudiciais, 
acompanhando com os demais setores da 
autarquia a instrução dos processos, 
elaboração de subsídios e fornecimento das 
informações necessárias, velando pelo 
cumprimento dos prazos por parte das 
unidades do DER-ES que disponham da 
informação. 

§ 1º A Procuradoria-Geral do Estado 
exercerá a coordenação e a supervisão da 
Assessoria Jurídica do DER-ES. 

§ 2º Os servidores públicos 
designados para a Assessoria Jurídica do 
DER-ES ficam localizados fisicamente na 
sede administrativa daquele órgão. 

§ 3º Os servidores públicos localizados 
na Assessoria Jurídica do DER-ES ficam 
submetidos ao controle disciplinar da 
Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral 
do Estado.” (NR) 

 
“Art. 71. Na Legislação Estadual e nos 

atos normativos do Executivo vigentes, onde 
se lê “Procuradoria Jurídica do DER-ES”, leia-
se “Procuradoria-Geral do Estado”, 
mantidas suas disposições.” (NR) 

 
Art. 2º A Lei Complementar nº 878, de 18 de 

dezembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

 
“Art. 2º (...) 
(...) 
II - um representante da Assessoria 

Jurídica; e 
(...)” (NR) 

Identificador: 340034003600370034003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



18 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 05 de novembro de 2019 

Art. 3º O Procurador do Estado designado 
para assumir a função de Procurador-Chefe no 
Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado do Espírito Santo - DER-ES poderá, a 
critério do Procurador-Geral do Estado, ficar 
localizado na sede administrativa daquele 
órgão. 

Art. 4º Os Anexos V, VI e VII da Lei 
Complementar nº 926, de 2019, passam a vigorar 
com a redação constante do Anexo Único 
integrante desta Lei Complementar. 

 
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
ANEXO ÚNICO 

 
“ANEXO V 

Cargos comissionados e funções gratificadas transferidos para transformação, 
 a que se refere o art. 63 

1 Diretor Geral QCE-01 9.331,69R$              9.331,69R$                         

3 Diretor QCE-02 7.896,04R$              23.688,12R$                       

1 Secretaria Executiva IOP-03 3.616,07R$              3.616,07R$                         

1 Assessor de TI IOP-03 3.616,07R$              3.616,07R$                         

1 Assessor de Comunicação IOP-03 3.616,07R$              3.616,07R$                         

1 Chefe da Procuradoria Jurídica IOP-02 4.821,41R$              4.821,41R$                         

6 Assessor Especial IOP-03 3.616,07R$              21.696,42R$                       

1 Assessor Especial I IOP-04 2.410,72R$              2.410,72R$                         

5 Assessor Especial II IOP-05 1.474,38R$              7.371,90R$                         

6 Assessor Especial III IOP-01 5.742,59R$              34.455,54R$                       

4 Chefe de Gabinete IOP-04 2.410,72R$              9.642,88R$                         

4 Motorista de Gabinete IOP-06 621,22R$                 2.484,88R$                         

9 Gerente IG-01 2.410,72R$              21.696,48R$                       

16 Líder de Equipe IG-02 1.607,14R$              25.714,24R$                       
59 174.162,49R$                     

1 Diretor Geral QCE-01 9.331,69R$              9.331,69R$                         

1 Diretor de Administração QCE-02 7.896,04R$              7.896,04R$                         

1 Diretor de Engenharia QCE-02 7.896,04R$              7.896,04R$                         

1 Diretor de Operações QCE-02 7.896,04R$              7.896,04R$                         

1 Secretaria Executiva DER-03 3.616,07R$              3.616,07R$                         

1 Chefe de Gabinete do Diretor Geral DER-04 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Assessor de Comunicação DER-03 3.616,07R$              3.616,07R$                         

1 Assessor de Meio Ambiente DER-03 3.616,07R$              3.616,07R$                         

1 Chefe da Procuradoria Jurídica DER-02 4.821,41R$              4.821,41R$                         

8 Assessor Especial DER-03 3.616,07R$              28.928,56R$                       

9 Assessor Especial I DER-04 2.410,72R$              21.696,48R$                       

3 Assessor Especial II DER-05 1.474,38R$              4.423,14R$                         

4 Chefe de Gabinete DER-04 2.410,72R$              9.642,88R$                         

5 Motorista de Diretoria DER-06 621,22R$                 3.106,10R$                         

3 Superintendente Regional DG-03 3.616,07R$              10.848,21R$                       

1 Superintendente de Empreendimentos UrbanosDG-03 3.616,07R$              3.616,07R$                         

1 Gerente da Assessoria Técnica DG-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Gerente da Unidade de Controle Interno DG-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Gerente de Administração e Tecnologia DG-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Gerente de Desenvolvimento Humano DG-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Gerente de Engenharia de Trafego DG-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Gerente de Finanças DG-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Gerente de Licitações e Contratos DG-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Gerente de Manutenção Rodoviária DG-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Gerente de Obras e Qualidade DG-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Gerente de Operações Rodoviárias DG-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Gerente de Projetos e Orçamentos DG-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Gerente de Serviços aos Usuários DG-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Gerente de Sustentabilidade DG-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Gerente de Tratamento de Interferências DG-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Líder da Coordenação de Obras Urbanas DG-02 1.607,14R$              1.607,14R$                         

1
Líder da Coordenação de Planejamento de 

Obras Urbanas DG-02 1.607,14R$              1.607,14R$                         

23 Líder de Equipe DG-02 1.607,14R$              36.964,22R$                       
81 207.290,17R$                     

140 381.452,66R$                     

QUANT. 

NOMENCLATURA DOS CARGOS 

COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

DO DER-ES

REFERÊNCIA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

QUANT. 

NOMENCLATURA DOS CARGOS 

COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

DO IOPES

REFERÊNCIA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

” (NR) 
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“ANEXO VI 
Cargos comissionados e funções gratificadas transformados, a que se refere o art. 63 

 

1 Diretor Presidente QCE-01 9.331,69R$              9.331,69R$                         

5 Diretor QCE-02 7.896,04R$              39.480,20R$                       

17 Assessor Especial DER-03 3.616,07R$              61.473,19R$                       

11 Assessor Especial I DER-04 2.410,72R$              26.517,92R$                       

7 Assessor Especial II DER-05 1.474,38R$              10.320,66R$                       

5 Assessor Especial III DER-01 5.742,59R$              28.712,95R$                       

6 Chefe de Gabinete DER-04 2.410,72R$              14.464,32R$                       

9 Motorista de Diretoria DER-06 871,44R$                 7.842,96R$                         

1 Secretaria Executiva DER-03 3.616,07R$              3.616,07R$                         

1 Assessor de Comunicação e Marketing DER-03 3.616,07R$              3.616,07R$                         

3 Assessor Técnico da Presidência DER-02 4.821,41R$              14.464,23R$                       

66 219.840,26R$                     

1 Chefe do Controle Interno DP-03 3.616,07R$              3.616,07R$                         

1 Ouvidor DP-02 1.607,14R$              1.607,14R$                         

1 Coordenador de Integridade e Correição DP-01 2.410,72R$              2.410,72R$                         

1 Coordenador da Assessoria Jurídica DP-03 3.616,07R$              3.616,07R$                         

35 Líder de Equipe DP-02 1.607,14R$              56.249,90R$                       

19 Gerente DP-01 2.410,72R$              45.803,68R$                       

7 Coordenador de Obras e Qualidade DP-01 2.410,72R$              16.875,04R$                       

4 Coordenador de Operação e Manutenção DP-01 2.410,72R$              9.642,88R$                         

6 Superintendente Executivo DP-03 3.616,07R$              21.696,42R$                       

75 161.517,92R$                     

141 381.358,18R$                     

QUANT. 
NOMENCLATURA DAS FUNÇÕES 

GRATIFICADAS DO DER-ES
REFERÊNCIA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

QUANT. 
NOMENCLATURA DOS CARGOS 

COMISSIONADOS DO DER-ES
REFERÊNCIA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

 
 

Economia gerada: 

94,48R$                               ” (NR) 
 

“ANEXO VII, a que se refere o art. 68 
” (NR) 

 

Conselho de 

Administração

Diretoria 

Colegiada

Coordenação Executiva 

de Obras e Qualidade

Coordenação 

Executiva de 

Obras e 

Qualidade

Coordenação 

Executiva de 

Obras e 

Qualidade

Coordenação 

Executiva de 

Obras e 

Qualidade

Coordenação 

Executiva de 

Obras e 

Qualidade

Coordenação 

Executiva de 

Obras e 

Qualidade 

(Educação)

Coordenação Executiva 

de Operação e 

Manutenção

Coordenação 

Executiva de 

Operação e 

Manutenção

Coordenação 

Executiva de 

Operação e 

Manutenção

Coordenação 

Executiva de 

Operação e 

Manutenção

Coordenação 

Executiva de 

Obras e 

Qualidade

N
ível de G

erência
 N

ível de Execução Program
ática

Gerência de 

Financiamentos e 

Captação de 

Recursos

N
ível de A

ssessoram
ento

Gabinete da Presidência

Comissão Julgadora de 

Defesa Prévia

Assessoria de 

Comunicação e Marketing

Unidade de 

Controle Interno

Unidade de 

Integridade e 

Correição

Ouvidoria

Assessoria Técnica 

da Presidência

Assessoria Jurídica

SEMOBI

N
ível de 

D
ireção 

Superior

Junta Administrativa de 

Recursos de Infrações JARI
Presidência

Junta de Recurso de Faixa de 

Domínio (JRFD)

Diretoria de 

Administração e 

Finanças

Diretoria de Gerenciamento 

de Projetos e Ações

Gerência de Finanças, 

Orçamento e 

Arrecadação
Gerência de 

Articulação e 

Desapropriações

Diretoria de Obras de 

Infraestrutura Logística

Diretoria de Obras de 

Edificações

Gerência de Fiscalização 

e Gestão de Multas 

Gerência de Gestão de 

Pessoas Gerência de Operações e 

Segurança Rodoviária

Gerência de Projetos de 

Infraestrutura Logística

Gerência de Projetos de 

Edificações

Gerência de 

Desenv. 

Sustentável e 

Seg.do Trabalho

N
ível de A

tuação Regionalizada

Superintendência Executiva 

Regional I 

Superintendência Executiva 

Regional II 

Superintendência 

Executiva Regional III

Superintendência 

Executiva Regional IV

Superintendência 

Executiva de 

Empreendimentos 

Urbanos

Superintendência Executiva 

de Edificações

Gerência de Licitações 

e Contratos

Secretaria Executiva

Gerência de 

Administração
Gerência de Manutenção 

e Gestão da Malha 

Rodoviária

Gerência de Monitoramento 

de Obras de Infraestrutura 

Logística

Gerência de 

Monitoramento de Obras 

de Edificações

Gerência de Tecnologia 

da Informação Gerência de Manutenção 

e Gestão de 

Infraestrutura Especial

Gerência de Orçamentos de 

Infraestrutura Logística

Gerência de Orçamentos 

de Edificações

Gerência de 

Planejamento 

Institucional

Diretoria de Operações e 

Manutenção de Infraestrutura 

Logística
- Gabinete

- Assessoria
- Gabinete

- Assessoria

- Assessoria - Assessoria - Assessoria - Assessoria - Assessoria - Assessoria

- Gabinete

- Assessoria

- Gabinete

- Assessoria

- Gabinete

- Assessoria
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.659 
 

Revoga a Resolução que especifica. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica revogada a Resolução nº 6.600 de 
29 de outubro de 2019, publicada no DPL do dia 
31/10/2019, que concedeu a Comenda “Jairo 
Maia”. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.660 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Zacimba Gaba” a IRINEU RIBEIRO. 
 

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, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Irineu Ribeiro. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.661 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a PATRÍCIA GOMES RUFINO 

ANDRADE. 
 

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, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Patrícia Gomes 
Rufino Andrade. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2215 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições constitucionais, 
legais e regimentais;  
 

CONSIDERANDO o Ofício nº 
03564/2019-1, que gerou o Processo 
Administrativo nº 193314; 
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RESOLVE: 

 
Art. 1º Instaurar Comissão para realizar 
complementação da Tomada de Contas Especial 
criada por intermédio do Ato nº 1942, publicado 
no Diário do Poder Legislativo em 17/11/2017, 
em atendimento à determinação contida na 
Decisão Monocrática 00968/2019-5, expedida 
nos autos do processo TC 06179/2018-1. 

 
§1º Ficam redesignados os seguintes servidores 
efetivos para compor a Comissão que conduzirá 
os trabalhos: 

 
I - Werlen Silva de Oliveira, matrícula nº 207924; 
II - José Arimathéa Campos Gomes, matrícula nº 
203312; 
III - Fernanda Zamborlini Saiter Gobbi, matrícula 
nº 207017.  

 
§2º A Comissão designada terá o prazo de 30 
(trinta) dias para conclusão de seus trabalhos e 
encaminhamento das informações ao Tribunal 
de Contas do Estado. 

 
§3º A Comissão de que trata este Ato, caso 
necessário, poderá solicitar o apoio técnico de 
servidores do quadro efetivo desta Assembleia 
Legislativa. 

 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 

de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 2216 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

TORNAR INSUBSISTENTE, o Ato nº 2152, 
publicado em 10/10/2019, em nome de CASSIO 
GIMENES DE SOUZA. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2217 
 

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, RAFAEL MOURAS DE SÁ, do 
cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, do gabinete do Deputado 
Delegado Danilo Bahiense, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
193443/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2218 

 
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, RAFAEL MOURA DE SÁ, para exercer o 
cargo em comissão de Técnico Sênior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP, no gabinete do Deputado Delegado 
Danilo Bahiense, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
193443/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 2219 
 

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, JOÃO PAULO SILVA NALI para exercer 
o cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete do Deputado Adilson 
Espindula, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 193449/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 2220 
 

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

INCLUIR, na relação constante no Anexo 
II do Ato nº 2222, publicado no Diário do Poder 
Legislativo de 27/01/2011, as servidoras: 
 

ANEXO II 
SERVIDORES DESIGNADOS PARA ATIVIDADE DE 

RECEPÇÃO 
 

NOME MATRICULA CARGO 

LUCIA GONCALVES 
DE SOUSA 

201172 
TÉCNICO 

LEGISLATIVO JÚNIOR 

MARIA APARECIDA 
NEVES DE BARROS 

201151 
TÉCNICO 

LEGISLATIVO JÚNIOR 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2221 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 

INCLUIR, na relação constante no Anexo 
I do Ato nº 2222, publicado no Diário do Poder 
Legislativo de 27/01/2011, os servidores: 
 

ANEXO I 
SERVIDOR DESIGNADO PARA ATIVIDADE DE 

SEGURANÇA LEGISLATIVA 
 

NOME MATRICULA CARGO 

JOSE FRANCISCO 
PIMENTEL 

203317 
TÉCNICO 

LEGISLATIVO SÊNIOR 

TANIA REGINA DOS 
SANTOS BERMUDES 

203343 
TÉCNICO 

LEGISLATIVO SÊNIOR 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: ANNA MARIA NICOLI 
GONÇALVES 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 26.10.2019 a 25.10.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 946,10 (novecentos e 
quarenta seis reais e dez 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

24 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

Identificador: 340034003600370034003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, terça-feira, 05 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 23 

2. CONTRATADO: JANNINY BRAGA CORRÊA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 30.10.2019 a 29.10.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 946,10 (novecentos e 
quarenta seis reais e dez 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

 
3.3.90.36.00 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO nº 081/2019 REFERENTE AO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018  

 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento nº 
081/2019, conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATADA: LICITA WEB COMÉRCIO EIRELI - 
EPP. 
 
CNPJ: 09.583.801/0001-00. 
 
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo - 
gêneros alimentícios. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico. 
 

Valor: R$ 564,84 (quinhentos e sessenta e quatro 
reais e oitenta e quatro centavos). 
 

PROCESSO: 182199. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de novembro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO ORDEM 
DE SERVIÇO nº 019/2019 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

012/2019 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Serviço nº 
019/2019, conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATADA: A4A SOLUÇOES E SERVIÇOS EIRELI. 
 

CNPJ: 22.891.456/0001-21. 
 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico. 
 

OBJETO: Prestação de serviços de  retirada e 
instalação de persianas para o edifício da Ales. 

 

Valor: R$ 6.664,09 (seis mil, seiscentos e sessenta 
e quatro reais e nove centavos). 

 

PROCESSO: 183762. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de novembro de 2019. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 05.11.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA Segurança Pública: Direitos e Prioridades 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA  

05h30 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 

06h20 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Educação 

06h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Finanças 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O programa Dia de campo na TV vai falar sobre a galinha  poedeira 
colonial Embrapa 051, indicada para agricultura familiar de norte a sul do 
país. A galinha poedeira 051 é alternativa para culturas e criações 
tradicionais, assista também outras noticias 

07h35 A GRANDE REPORTAGEM O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências do 
crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis fósseis, como a 
gasolina e o diesel. A reportagem mostra como os meios alternativos, a 
exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, se apresentam de 
forma eficaz na melhoria da mobilidade e redução de impactos ao meio 
ambiente 

08h00 STJ: STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ decide que fiador não pode ter 
parte do salário penhorado para quitar dívida de aluguel. Os direitos das 
pessoas que vivem em união estável e o contrato de namoro, documento 
que garante a preservação dos bens do casal. E ainda: passe livre para 
pessoas com deficiência não é extensível ao transporte aéreo 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Saúde 

10h00 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (V) Comissão de Saúde 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências do 
crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis fósseis, como a 
gasolina e o diesel. A reportagem mostra como os meios alternativos, a 
exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, se apresentam de 
forma eficaz na melhoria da mobilidade e redução de impactos ao meio 
ambiente 

12h30 MP COM VOCÊ A promotora Sueli Lima e Silva, responsável pela Promotoria de Justiça de 
Defesa da Mulher de Vitória, é a entrevistada do MP com Você para falar 
sobre violência doméstica contra o sexo feminino e qual o papel do 
Ministério Público do Estado (MPES) frente a esse problema 

13h00 DEDO DE PROSA Gilson Soares é capixaba e escritor. Seu livro mais recente, "55", é uma 
coletânea de poemas já publicados em  outras três obras. Ele também é 
autor de "Poesia de Bolso", inspirado em viagens de bicicleta 

13h30 REUNIÃO ORDINÁRIA DA (V) Comissão de Justiça 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00  SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 COM A PALAVRA  Deputada fala sobre combate à violência contra a mulher e aos animais, 
criação de políticas públicas e manutenção e incentivo a produção da 
agricultura familiar no interior do estado 

18h30 DEDO DE PROSA Gilson Soares é capixaba e escritor. Seu livro mais recente, "55", é uma 
coletânea de poemas já publicados em  outras três obras. Ele também é 
autor de "Poesia de Bolso", inspirado em viagens de bicicleta 

19h00 REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR (V) 

Valorização da Enfermagem 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 A GRANDE REPORTAGEM O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências do 
crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis fósseis, como a 
gasolina e o diesel. A reportagem mostra como os meios alternativos, a 
exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, se apresentam de 
forma eficaz na melhoria da mobilidade e redução de impactos ao meio 
ambiente 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA  Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo 
 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 25 DE 
OUTUBRO DE 2019. 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (GABRIEL 
FRAGA MARINHO DA FONSECA) - Senhoras e 
senhores, deputados presentes, autoridades 
presentes, bom dia! 
 É com satisfação que o excelentíssimo 
senhor presidente da Comissão de Saúde e 
Saneamento desta Augusta Casa de Leis, 
deputado estadual Doutor Hércules, os recebem 
para esta audiência pública de prestação de 
contas dos trabalhos realizados pela Secretaria 
de Estado da Saúde, do segundo quadrimestre 
do ano de 2019, que será apresentada pelo 
excelentíssimo senhor Nésio Fernandes de 
Medeiros Junior, em conformidade com o 
disposto no § 5.º do art. 36 da Lei 
Complementar n.º 141/2012.  
 Já se encontram presentes à Mesa o 
excelentíssimo presidente da Comissão de 
Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, deputado estadual 
Doutor Hércules; o excelentíssimo vice-
presidente desta Comissão de Saúde e 
Saneamento desta Augusta Casa de Leis, 
deputado estadual Dr. Emílio Mameri; e o 
membro efetivo da Comissão de Saúde e 
Saneamento desta Augusta Casa de Leis, 
deputado estadual doutor Hudson Leal.  

É convidado a compor à Mesa o 
excelentíssimo secretário de Estado da Saúde, 
senhor Nésio Fernandes de Medeiros Junior. 
(Pausa) 

É convidado a compor à Mesa o chefe da 
Divisão de Convênios do Ministério da Saúde, 
senhor Bartolomeu Martins Lima. (Pausa) 

É convidado a compor à Mesa o 
presidente do Conselho Estadual de Saúde, 
senhor Luiz Carlos Reblin. (Pausa) 

É convidada a compor à Mesa a 
superintendente do Hospital Evangélico no 

município de Vila Velha, a senhora Sirlene Motta 
de Carvalho. (Pausa) 

Lembrando que estamos no Outubro 
Rosa, Mês de Conscientização ao Câncer de 
Mama. 

É convidado a compor à Mesa o auditor 
de Controle Externo do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, senhor Ricardo da Silva 
Pereira. (Pausa) 

É convidado a compor à Mesa o 
presidente do Conselho Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência-Condef, senhor José 
Carlos de Siqueira Júnior. (Pausa) 

É convidada a compor à Mesa a 
representante do Conselho Regional de 
Enfermagem-Coren, senhora Rosani Baptista 
Aleixo. (Pausa) 

Convidamos todos para, neste momento, 
em posição respeitosa, ouvirmos a execução do 
Hino Nacional Brasileiro. 

 
(É executado o Hino Nacional 

Brasileiro) 
 
 Gostaria de convidar para compor à 
Mesa a secretária municipal de Aracruz, doutora 
Clenir Sani Avanza e o deputado estadual 
Lorenzo Pazolini. (Pausa) 
 Gostaria de citar a presença de Ricardo 
Ewald, representando a Federação das Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos do estado do 
Espírito Santo; da Antônia Lourdilene dos Santos 
Mozer, presidente da Associação de Pais e 
Amigos dos Surdos e Outras Deficiências-
Apasod; de José Maria Justo, superintendente 
regional de Saúde da Região Sul; do diretor 
administrativo do Hospital de São José do 
Calçado, Maurício de Aguiar. 
 A partir deste momento, os trabalhos 
passam a ser conduzidos pelo excelentíssimo 
presidente da Comissão de Saúde e Saneamento 
desta Augusta Casa de Leis, deputado estadual 
Doutor Hércules. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Bom dia a todos! 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento para audiência pública de 
prestação de contas dos trabalhos realizados 
pela Secretaria de Estado da Saúde do segundo 
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quadrimestre de 2019, pelo nosso colega doutor 
Nésio Fernandes de Medeiros Junior, em 
conformidade com o disposto no § 5.º do art. 36 
da Lei Complementar n.º 141/2012. 
 Quero agradecer a presença de todos, 
especialmente o pessoal que veio de Aracruz, 
veio de longe, está aqui o gerente da nossa 
secretária Clenir Avanza, representando todos 
os secretários municipais do estado. 

Quero agradecer também ao 
Bartolomeu, que está sempre conosco, chefe da 
Divisão de Convênios do Ministério da Saúde; ao 
Luiz Carlos Reblin, presidente do Conselho 
Estadual de Saúde; à Sirlene Motta de Carvalho, 
superintendente do Hospital Evangélico de Vila 
Velha; ao Ricardo da Silva Pereira, auditor de 
controle externo do Tribunal de Contas do 
Estado; ao José Carlos de Siqueira Júnior, 
presidente do Conselho Estadual de Direitos da 
Pessoa com Deficiência - não é portadora não - 
o Siqueira tem ensinado muita gente -, fulano 
de tal é portador... Portador, segundo ele, é 
uma bolsa que você carrega e você larga a bolsa 
a hora que quiser, e o Siqueira tem uma 
implicância com isso. E ele está certo. Aprendi 
com ele e sempre recomendo isso também. A 
pessoa com deficiência e não portador. 

 Rosane Baptista Aleixo, representando o 
Coren, Conselho Regional de Enfermagem. Tem 
algum usuário que possa representar, algum 
usuário do SUS, alguém que queira representar?  

 Quero agradecer especialmente ao 
nosso querido deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que veio honrar com a sua presença na 
nossa comissão, embora não faça parte, mas 
veio dar atenção à comissão e é muito 
importante a presença do nosso deputado. 

Eu não vou fazer nenhum discurso ou me 
alongar com a minha fala, mas eu quero ceder a 
palavra inicialmente ao nosso vice-presidente, 
que é o Dr. Emílio Mameri.  

Peço a todos que sejam econômicos nos 
seus pronunciamentos para que o secretário 
possa fazer a sua apresentação e prestação de 
contas. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Bom dia a todos. Essa reunião de trabalho da 
Comissão de Saúde muito bem comandada pelo 
Doutor Hércules com a participação aqui do 
doutor Hudson. Nós formamos essa comissão e 
quero que vocês saibam que essa comissão 

trabalha e trabalha muito. Temos hoje o 
privilégio de termos conosco o nosso querido 
deputado Pazolini, que também faz um trabalho 
excepcional na Assembleia Legislativa, sempre 
procurando defender os interesses da 
população. 

Neste momento nós teremos a 
participação do nosso secretário fazendo a 
prestação de contas. Diferentes pessoas ligadas 
ao setor saúde estão aqui querendo ouvir essas 
colocações. Eu tenho um contato direto com o 
secretário, tenho orgulho de ter esse contato, 
como todos os deputados têm, com facilidade. É 
uma pessoa que nos escuta e tenho 
acompanhado o excelente trabalho que vem 
sendo desenvolvido e acreditamos que isso vai 
continuar até o final do seu trabalho. É uma 
pessoa inovadora que traz novos mecanismos e 
nós sabemos que a situação da saúde pública do 
Brasil é um problema e o Espírito Santo não é 
diferente. Ninguém quer mais o mesmo do 
mesmo. Nós queremos sair dessa zona de 
conforto, entre aspas, e buscar novas 
alternativas e tenho certeza absoluta que a 
pessoa certa para comandar esse projeto é o 
nosso secretário Nésio pelo seu entusiasmo, 
pela sua garra, seu conhecimento e o diálogo 
permanente com o Parlamento e com a 
sociedade capixaba.  

 Então, neste momento, eram essas 
palavras que eu queria falar e depois nas 
considerações finais eu vou ter oportunidade 
também de fazer comentários. Um abraço a 
todos vocês, vamos ao trabalho! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito obrigado. Agora vamos ouvir a 
palavra do doutor Hudson, que é membro 
efetivo da Comissão de Saúde. 

 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Bom dia a 

todos. Cumprimentar o presidente desta sessão, 
deputado Doutor Hércules; deputado Emílio, da 
Comissão de Saúde; colega deputado Lorenzo 
Pazolini, cumprimentando o secretário Nésio 
cumprimento todos da Mesa e a todos que 
estão nos assistindo pela TV Ales. 

Só para lembrar a alguns aqui que eu vim 
aqui nesta comissão já com uns... questionando 
o secretário de Saúde, de ter seis secretários 
aqui porque eu ia questionar o secretário de 
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Saúde. No primeiro mandato fui bem combativo 
questionando por não ter diálogo com a 
Secretaria de Saúde, doutor Nésio. O que a 
gente precisa hoje: a modernidade nós 
precisamos ter, responsabilidade, gestão, gestão 
pública é coisa que a Secretaria de Saúde 
começou a fazer. Não estão reinventando a 
roda, você está usando ferramentas para que 
você possa ter gestão, desenvolvimento - essa 
trinca - e inovação. 
 Nésio, quando você chegou aqui, 
procurei saber quem ia ser o secretário. Quando 
a imprensa noticiou, liguei para o governador e 
falei assim: Eu queria conversar com ele para 
questionar. 
 Então, o secretário de Saúde é uma 
pessoa que conversa com o Legislativo. Nós 
tínhamos secretário que não conversava, não 
conversava; você só conversava com 
subsecretário, com ninguém você conversava. 
 Com a experiência que você tem na 
saúde, para quem foi dono de hospital, eu fui 
sócio do Hospital Glória, do SUS, e quebrou. 
Quebrou, não tenho vergonha de falar que o 
hospital quebrou. Então, você tem que pegar 
experiência não só de quem tem boa gestão, 
mas também de quem já fez gestão errada. 
Hoje, se você não usar ferramentas atuais para a 
gestão pública, você vai estar fadado ao 
insucesso, Nésio.  

Então, quando você falou comigo que ia 
implantar a atenção básica, eu falei: Onde você 
vai começar? 
 - Na Região Metropolitana. 
 Eu falei: Não é mais fácil você começar 
no interior?  

E você disse: Não, vou fazer, e vou fazer 
em seis meses.  

Então, Chiquinho, eu o questionei e 
falei? Você Não vai conseguir. Ele falou assim: 
Você pode anotar que vão ser seis meses.  

Então, exatamente quando deram seis 
meses, eu não sabia que você tinha vindo aqui 
ao estado do Espírito Santo e feito a transição 
do Governo. Então, você conhecia. Ele me 
surpreendeu, ele já estava vindo ao Espírito 
Santo, ele sabia, tinha feito diagnóstico da 
Saúde e, quando foram exatamente seis meses, 
ele me mandou a mensagem: Eu consegui.  

Nésio, o seu trabalho vai ser um marco. 
Quando você fez o instituto para formar pessoas 

aqui no estado do Espírito Santo, para ter 
profissionais aqui no estado do Espírito Santo - é 
uma inovação -, esta Casa de Leis aqui aprovou.  

Não vou falar: Sou da base do Governo. 
Não, eu sou da base do que é bem para a 
população. Então, o que você está fazendo na 
Saúde eu voto, tenho muito orgulho de falar 
que vou votar e vou defender. Se você falar em 
fazer alguma coisa que é diferente, eu vou 
conversar primeiro: Nésio, você não acha 
melhor fazer isso? Temos outras opções.  

Então, agora, quando você veio com a 
fundação, vou esperar sua apresentação, que foi 
passada por esta Casa de Leis, eu vou discutir 
depois os valores, só que a gente tem que ir 
pela economicidade, como se a gente estivesse 
fazendo dentro da nossa casa. 

Eu vou colocar os dados quando sair a 
fundação de direito público, fundação pública 
de direito privado não orçamentada; esta aqui é 
que está a diferença quando fala isso, você tem 
que ter metas, não vai ter o dinheiro. 

Então, só de ter o título - salvo engano o 
nome é Cebas -, que você tiver esse título, a 
economicidade, você já me conquistou. Isso é 
papel de gestor. Quer dizer que você vai pagar 
mais ou menos? Não, você vai pagar o que o 
mercado paga. Pode ser que você possa 
aumentar para algumas categorias ou diminuir 
para outras, porque tem categorias que 
recebem muito pouco e outras que recebem 
muito. 

Então, nós temos que dar o tratamento 
para o público igual o privado dá, porque o 
dinheiro que tem para o público, tem dinheiro 
sim. Então, assim, é gestão, gestão, gestão.  

Canso de falar que o Hospital Antônio 
Bezerra de Faria, que o Doutor Hércules bem 
conhece - trabalhou lá também -, era um 
hospital de portas abertas e tinha paciente no 
corredor, com sessenta e oito leitos, sessenta e 
seis, algum número assim. Chegou a ter quase o 
mesmo número de paciente no corredor. Hoje, 
foi implantada uma ferramenta de gestão pelo 
diretor daquela unidade e está funcionando, 
você não tem mais paciente no corredor. 

A gente está aqui para fiscalizar, para 
legislar. Essa é a função nossa do Legislativo e 
alguma coisa que não coloca na definição que 
eu coloco: representar. Nós estamos para 
representar. Então, aqui são três da Comissão 
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de Saúde que representam a saúde e vão 
cobrar. 

Nésio, vou esperar sua apresentação. 
Devo fazer alguns questionamentos, sim, 
porque isso é da natureza da nossa função 
legislativa.  

Obrigado! Devolvo a palavra ao 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem! 
Antes de passar a palavra para o 

deputado Pazolini, eu quero fazer um apelo 
para que todos da Mesa sejam econômicos nas 
falas e deixem os comentários para depois da 
apresentação, qualquer tipo de avaliação depois 
da apresentação do secretário. 

Com a palavra, então, o deputado 
Lorenzo Pazolini, delegado licenciado, que veio 
prestigiar esta comissão. Pois não. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Bom dia. Bom dia a todos e 
todas. Saudar os colegas, o deputado Doutor 
Hércules, presidente desta comissão, a quem 
agradeço pela receptividade, pelo carinho, pela 
atenção, sempre cortês nesta Casa; o nosso 
amigo deputado Emílio Mameri, obrigado; o 
deputado Hudson Leal; secretário Nésio. Saudar 
o Siqueira, lá na ponta, e o Ricardo aqui, nosso 
amigo do Tribunal de Contas de quando éramos 
auditores do Tribunal de Contas. Prazer revê-lo, 
Ricardo. 

Doutor Hércules, como eu sou bem 
mandado, V. Ex.ª, do alto da sua experiência, 
determinou, eu acato. Só saúdo a todos e volto 
ao final com as indagações após a apresentação 
do secretário. 

Obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem. Obrigado. 

Eu quero, secretário, estou vendo a 
ausência de muitos diretores de hospital, dos 
hospitais da rede. O Almiro Schmidt, de 
Colatina, chegou aqui, foi o primeiro que chegou 
de todos os seus auxiliares. Em nome dele, eu 
quero abraçar todos, mas cobrar também do 
secretário a ausência dos outros diretores de 
hospitais, colaboradores da secretaria, 
especialmente da Grande Vitória, tão perto e 
que alguns não chegaram ainda. 

Vou ceder a palavra agora para o 
Bartolomeu, que já foi nominado aqui 
amplamente. 

 
O SR. BARTOLOMEU MARTINS LIMA - 

Bom dia a todos. Gostaria de saudar à Mesa na 
pessoa do Doutor Hércules, saudando assim os 
demais deputados, e também o secretário Nésio 
e todos os profissionais de saúde e todos os 
trabalhadores do SUS e a população que nos 
assiste. 

Nós estamos diante de uma 
apresentação muito importante, porque prestar 
contas é um dever, mas nós temos que ir além 
desse dever legal de simplesmente apresentar o 
que foi gasto. É importante também, nessa 
prestação de contas, e eu tenho certeza que o 
secretário domina isso muito bem, a questão de 
apresentar quais os rumos das políticas públicas 
de saúde, de que forma nós vamos conduzir, de 
que forma ele está conduzindo, enquanto 
secretário, a gestão do sistema de saúde no 
Estado do Espírito Santo. Então, essa prestação 
de contas, a gente não tem que ter 
simplesmente o foco na questão financeira, mas 
nessas políticas de saúde, o que foi adotado, 
essas inovações que o secretário e a sua equipe 
vêm trazendo. 

Ontem, nós tivemos a realização do 
seminário do novo financiamento da atenção 
básica de saúde, que o secretário também 
esteve presente, onde a gente começa a discutir 
os novos rumos, as mudanças desse modelo. É 
preciso mudar o modelo e é preciso que a 
população e todos os técnicos e profissionais 
tenham essa consciência, que não temos mais 
como trabalhar em um modelo que há mais de 
trinta anos não tem dado tanto resultado. 
Precisamos inovar, e inovar para termos 
economia, inovar para termos eficiência, e que 
o cidadão usuário do SUS seja o grande 
beneficiário. 

Eu agradeço e estou aqui. Esperamos 
essa apresentação para tecer os demais 
comentários. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Obrigado, Bartolomeu.  

Eu devia ter feito no início, vou fazer 
agora, o registro da nossa querida Lourdilene 
Mozer, que está aqui, que é presidente Apasod. 
Ela tem uma filha, a Thalita, que vai jogar, foi 
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convocada para Seleção Brasileira de pessoas 
com deficiência auditiva e vai jogar na Suíça. Foi 
convocada pela Seleção Brasileira. É muita coisa, 
não é?  

Também, entre outros amigos, o Ricardo 
Ewald também, que representa a Aebes. 

Vamos ouvir agora a palavra da Sirlene 
Motta de Carvalho, superintendente do Hospital 
Evangélico de Vila Velha.  

 
A SR.ª SIRLENE MOTTA DE CARVALHO - 

Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o 
Doutor Hércules, presidente da Comissão de 
Saúde, o doutor Nésio, secretário de Saúde, e, 
em nome deles, cumprimento os demais 
membros da Mesa. 

Dizer desse momento que é de grande 
importância na nossa saúde capixaba. O nosso 
secretário tem aí um grande desafio e também 
grandes oportunidades. Nós temos 
acompanhado bem de perto e entendemos que 
está no caminho, esse caminho da busca pela 
eficiência constante. Não existem outros 
caminhos a não ser buscarmos trabalhar com a 
eficiência. A gente percebe que o dia a dia do 
secretário tem sido nessa gestão da busca da 
eficiência permanente, no giro do leito, no fazer 
mais e melhor com menos recursos. Todos nós 
sabemos que esses recursos são finitos. Há toda 
uma mobilização dos prestadores de serviço, 
tanto filantrópicos como públicos e privados, 
neste momento, é um momento, também, de 
grandes incertezas, de mudanças, em que nós 
precisamos encontrar caminhos por meio das 
soluções inovadoras, e inovações são sempre 
soluções criativas que possibilitam à gente 
realizar nosso trabalho, organizar o modelo de 
assistência à saúde de uma outra forma, de uma 
forma mais humana, mais econômica, em que 
nós podemos tratar, assim como vem o nosso 
secretário fazendo, tanto a atenção primária, 
secundária, também a terciária. 

Embora nós saibamos que o SUS, em 
geral, cobre sessenta por cento dos custos, mas 
nós estamos animados porque percebemos que 
tem um planejamento. O secretário tem um 
planejamento, uma busca. Ele já sabe que ele 
tem como fazer dar certo, fazer com que a 
saúde funcione com os recursos que tem, 
alocando esses recursos, percebendo o 
desempenho de cada prestador de serviço e 

aproveitando melhor esses leitos que nós já 
temos. E nós temos percebido isso. Enquanto 
instituições, nós devemos, enquanto atores, 
tanto prestadores, fornecedores, indústria, 
precisamos nos unir em defesa do SUS. Eu 
admiro muito o secretário por essa postura em 
defesa do Sistema Único de Saúde, que é o 
melhor sistema de saúde do mundo. Nós 
precisamos torná-lo sustentável e depende de 
cada um de nós, de nós usuários, de nós 
prestadores.  

Enfim, existem caminhos e esses 
caminhos precisam ser perseguidos, e nós, 
enquanto instituição filantrópica, temos, 
também, enxergado isso no Brasil, um 
movimento no sentido de buscar mudar a nossa 
forma de ser, deixar de reclamar da tabela SUS e 
ter uma atitude proativa, de busca de soluções, 
de soluções inovadoras que possam trazer 
resultados. Não tem como mais funcionar um 
serviço que não tenha um resultado qualificado 
do ponto de vista assistencial e, também, de 
sustentabilidade econômica. 

Parabéns, secretário! Nós nos 
colocamos, também, juntos para contribuir com 
esse processo. 

Muito obrigada! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem, Sirlene! 
Vamos ouvir, agora, a palavra de Luiz 

Carlos Reblin, representante do Conselho 
Estadual de Saúde. 

 
O SR. LUIZ CARLOS REBLIN - Bom dia! 

Seguindo a recomendação, serei breve 
cumprimentando toda Mesa, cumprimentando 
aqui os conselheiros e as conselheiras 
presentes. Gostaria que se identificassem 
levantando o braço os membros do conselho. 
(Pausa)  

Obrigado!  
Conselho que recebe esse relatório e 

avalia o relatório através de uma comissão 
especial e, depois, aprecia esse relatório em 
plenário. Então, quando o gestor municipal e 
estadual e o ministro da Saúde comparece à 
Casa de Leis é porque o conselho respectivo já 
fez uma avaliação desse relatório. 

O secretário tem nos provocado, 
enquanto controle social, com muitas propostas 
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de trabalho, de inovação, de mudanças no jeito 
de trabalhar o SUS no Espírito Santo, o que tem 
provocado no conselho debates intensos. Mas a 
gente acredita que, respeitando esse espaço 
como o secretário respeita e como nós o 
entendemos, o conselho poderá contribuir para 
o avanço do sistema e a consolidação desse 
sistema público aqui no Espírito Santo.  

Espero que o secretário tenha a 
oportunidade...  

Chegou mais uma conselheira.  
Que o secretário possa, aqui, abordar as 

grandes propostas de mudança, especialmente 
no que diz respeito à atenção básica, à atenção 
primária. Porque o Bartolomeu, que também é 
conselheiro, já citou aqui que ontem, pela 
primeira vez, no Espírito Santo, teve um grande 
debate, que vai mudar profundamente a forma 
de repasse de recursos do Governo Federal para 
as cidades brasileiras. Os deputados aqui 
presentes, o conselho e demais membros da 
sociedade precisarão ficar atentos, porque as 
cidades terão que mudar profundamente a sua 
forma de atuação, especialmente no que diz 
respeito à vinculação dos nossos usuários ao seu 
sistema de saúde. 

Então, nós estamos diante de várias 
provocações positivas, que nós vamos precisar 
avaliar, discutir respeitosamente entre nós, 
usuários, trabalhadores, gestores, e aqueles que 
prestam serviço ao SUS, para que a gente possa 
confirmar esse sistema para a nossa sociedade - 
como dito aqui, o maior sistema de saúde do 
mundo, público, gratuito, universal, do mundo, 
e que é tão importante para o povo brasileiro. 

Obrigado pela oportunidade. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem.  

Vamos ouvir, então, agora, a 
representante do Coren, Conselho Regional de 
Enfermagem, Rosane Baptista Aleixo. 

 

A SR.ª ROSANE BAPTISTA ALEIXO - Bom 
dia a todos. Eu sou Rosane. Represento o 
Conselho Regional de Enfermagem e estou 
conselheira na atual gestão. 

Quero agradecer ao deputado Doutor 
Hércules por mais este convite, e dizer que é de 
suma importância a participação da população e 
da representatividade das categorias dos 
profissionais. Nós precisamos participar de toda 

e qualquer oportunidade que nos for dada, a 
ouvir e a falar. Nós precisamos nos empossar 
desse direito, que é nosso. Muitas vezes temos 
falhado nessa questão. 

Mais uma vez, obrigado, Doutor 
Hércules, pela oportunidade e um bom dia a 
todos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito obrigado, Rosane. 
Vamos ouvir, agora, doutora Clenir 

Avanza, secretária municipal de Aracruz.  
Antes da doutora Clenir falar, eu gostaria 

de registrar o que eu vi lá em Aracruz. O time da 
doutora Clenir está aqui na frente, um time de 
primeira! Então, eu vi lá, por exemplo, a 
mudança, a clínica lá, de hemodiálise, que é 
melhor do que muita clínica particular que nós 
temos aqui, no estado. Vi também a UPA, fui lá, 
na inauguração, na abertura da UPA. E o Jones, 
prefeito de Aracruz, está de parabéns com a 
equipe que tem. 

Para o Hospital São Camilo levaram, 
Sirlene, o nosso querido doutor Eduardo, que 
era da Maternidade Municipal de Cariacica, 
administrada pela Aebes, também. Levaram 
para o São Camilo e o Hospital São Camilo, 
realmente, está muito bem.  

Então, a saúde de Aracruz vai muito 
bem. Nós agradecemos a esse time, aos que 
estão também lá, e à doutora Clenir, porque o 
prefeito escolheu uma secretária muito 
competente.  

Doutora Clenir, então, com a palavra.  

 
A SR.ª CLENIR SANI AVANZA - Bom dia a 

todos. 
Cumprimento, de forma extensiva toda a 

Mesa, através do Doutor Hércules da Silveira, 
que é médico e nosso colega advogado. E 
cumprimento, também, o nosso corajoso 
secretário de Saúde, doutor Nésio Fernandes.  

Doutor Hércules, eu estou aqui, hoje, 
representando a nossa Associação Brasileira de 
Advogados em Saúde, que é a Abras.  

Enquanto secretária de Saúde, nós 
trouxemos a nossa gerência e o nosso jurídico, 
para que possam avaliar as modificações 
propostas pela Secretaria Estadual de Saúde.  

Eu serei bastante breve, porque quero 
me guardar para as observações possíveis. 
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Só gostaria de deixar registrada a nossa 
satisfação em saber que nós temos um gestor 
com coragem de romper com as velhas práticas 
estabelecidas. Porque é preciso muita coragem 
para sair e propor o novo. E, enquanto 
secretária de Saúde, eu paguei um alto preço no 
município de Aracruz, doutor Hudson, porque 
tentei mudar. E conseguimos fazer a mudança e 
romper com algumas práticas. E, hoje, a saúde 
flui. 

O que o doutor Nésio está propondo é 
algo que vai exigir de todos nós, que estamos 
dizendo que queremos colaborar, que 
queremos ver a mudança, um apoio irrestrito 
para que ele consiga fazer, porque não é fácil. 

A política brasileira tem penduricalho de 
todos os lados, de todos os lados. Querem 
satisfazer partidos o tempo todo, a política o 
tempo todo, e não é possível fazer isso na 
Saúde. Precisamos de pessoas técnicas, 
altamente técnicas, que conheçam e respeitem 
os limites legais. 

Por exemplo, eu me recuso a receber 
contabilidade de quem quer que seja na prestação 
de contas dos contratos, porque não cabe ao 
secretário de Saúde analisar a contabilidade de 
quem quer que seja. Nenhuma lei diz isso para 
você. Isso cabe ao Tribunal de Contas. 

Mas muitos conselhos, muitos órgãos, 
avocam para si essa responsabilidade e querem a 
contabilidade. Eu, sinceramente, não entendo 
nada de contabilidade enquanto advogada. 
Entendo muito de tributário, mas de 
contabilidade, não, e são duas coisas apartadas. 

Então, continue secretário! E eu espero 
que você fique conosco um bom tempo e 
continue intervindo, porque os processos de 
intervenções são extremamente necessários 
neste estado, porque não é possível um estado, 
com o número de hospitais que nós temos, 
estar internando paciente em corredor, e que a 
Secretaria Estadual de Saúde não diga nada. É 
impossível que você não consiga ainda fazer um 
remanejamento da sua PPI, porque tem uma 
resolução da gerência de não sei de quê. 
Resolução não é lei e graças a Deus nunca será. 

Então, a gente está aqui muito otimista e 
temos certeza que vamos sair daqui mais 
otimistas ainda.  

Muito obrigada ao Doutor Hércules pela 
deferência com a nossa Associação Brasileira de 
Advogados. E tenhamos uma boa audiência. 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Obrigado! 

Por falar em advogado, eu estou com um 
bóton, ainda, da OAB, porque ontem eu fui a um 
evento da OAB sobre saneamento básico. E é 
uma coisa, o povo não tem ideia o que acontece 
com o saneamento. E fui lá representando a 
Assembleia. E tenho uma ligação muito grande 
com a Ordem dos Advogados desde quando 
Ophir Cavalcante era o presidente nacional, e 
Clenir conheceu muito bem. E, então, falava-se 
lá com relação ao saneamento e saúde. 

E eu falei os dados. Tem até um artigo 
que A Gazeta publicou, um artigo que escrevi 
em julho, que o Brasil, se fosse tratar, até 2033, 
todo, cem por cento do esgoto, coletar e tratar, 
iria gastar quinhentos e oito bilhões. Não vai 
fazer isso e vai gastar, com a Saúde, um trilhão e 
trezentos milhões de reais até 2033, porque não 
trata o esgoto. Quarenta e dois por cento, por 
aí, de esgoto tratado que nós temos no Brasil, 
hoje. Menos de cinquenta por cento. 

Doutora Clenir, esqueci também da 
central de ambulância, que Aracruz tem, que os 
municípios deveriam copiar isso. E lembrar 
também que, no ano passado, fui com você e 
com o prefeito entregar cinco carros zero 
quilômetros às tribos de índios lá de Aracruz. 
Nós fomos lá à tribo. Cinco carros zero 
quilômetros e cinco bicicletas, também, para o 
agente de saúde atender aos indígenas lá de 
Aracruz. 

Nós temos mais de quatro mil índios em 
Aracruz, e é uma luta muito grande para que o 
Dsei venha para cá, para o Espírito Santo. Está lá 
em Minas e o índio está aqui. Então, é uma 
reivindicação. 

Nós entregamos ao doutor Arnaldo 
Hossepian Junior, entregamos ao ministro da 
Saúde naquela época, e a doutora Clenir faz aqui o 
Congresso Médico Jurídico, que ajudo um pouco, 
e que já tivemos aqui mais de mil participantes do 
Amapá até o Rio Grande do Sul. É um momento 
ímpar em que a nata da saúde e do direito vêm 
para o Espírito Santo, inclusive trazendo o ministro 
da Saúde e o doutor João Pedro Gebran Neto, da 
4.ª turma de Curitiba. 

Quero convidar para a Mesa uma pessoa 
que tem sido uma batalhadora, junto com outra, 
que é muito batalhadora. Ela é usuária de cadeira 

de rodas, e pela sua luta, com a Rosilda, 
conseguiu que Vila Velha tenha um adaptador 
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no mamógrafo para fazer mamografia de 
mulheres usuárias de cadeira de rodas. Vila 
Velha já tem. É preciso que o secretário também 
recomende a todos os hospitais, a todos os 
secretários municipais, para que o município 
tenha mamógrafo para fazer mamografia das 
mulheres que usam cadeira de rodas, para as 
anãs e para os anãos também, porque homem 
tem câncer de mama, embora a incidência seja 
pequena, mas quando tem é muito mais 
agressivo do que na mulher. Sou ginecologista e 
conheço um pouco isso. 

Então, Viviane, por favor, venha fazer 
parte da Mesa. Ajude a Viviane a chegar aqui, 
por gentileza. Viviane. Peço uma grande salva 
de palmas para ela. (Palmas) 

Dadas às dificuldades de se locomover 
até aqui, mas está aqui interessada nesta luta 
também. Ela é conselheira também da Apasod, 
junto com a presidente, que está ali, nossa 
querida Lourdilene, que está ajudando-a aqui. Já 
falei que a Lourdilene é mãe da Thalita, que vai 
jogar futebol de salão na Suíça, Seleção 
Brasileira.  

Elas estão com muitas dificuldades. As 
mulheres usuárias de cadeiras de rodas também 
estão com muita dificuldade para fazer 
preventivo de câncer de colo de útero. É preciso 
que tenha uma mesa especial e que o médico 
também tenha um banco especial para colher o 
material dessas pessoas. (Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa a referida 

convidada) 
 
Não foi de propósito, mas Siqueira, você 

chegou por último, é porque você costuma falar 
um pouco mais, mas vou fazer um apelo a você 
também para não falar muito hoje não, deixa 
para depois da prestação de contas. 

Com a palavra, então, meu amigo José 
Carlos de Siqueira Júnior, canela verde, lá de 
Vila Velha. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR - Bom dia a todos! Já que o Doutor 
Hércules já me anunciou como uma pessoa que 
ocupa muito o espaço, gostaria de saudar, 
primeiramente, a Mesa, e gostaria de saudar 
também meus amigos conselheiros lá do 
Conselho Estadual de Saúde. Temos aprendido 
muito naquelas nossas reuniões. 

Gostaria de anunciar que a partir da 
próxima reunião a representação da entidade 
Anamma, Associação Nacional dos Amigos do 
Meio Ambiente, vai se fazer representar no 
conselho pelo cacique de Aracruz, que cedemos 
a vez para eles participarem porque 
entendemos que a questão da saúde indígena 
tem que ser levada para o conselho. 

Não que eu vá ficar ausente na questão 
da poluição do pó de carvão, pó preto, da Vale 
do Rio Doce e da Arcelor. Não é isso. Quando 
tivermos oportunidade para fazer observações a 
esse ponto tão importante, que prejudica a 
nossa população da Grande Vitória, vamos fazer 
uso da palavra. 

É uma pena que a Anama só tenha uma 
vaga, e a estamos cedendo para o cacique. Mas 
gostaria de chamar também à importância - 
para o nosso amigo e secretário Nésio - da 
questão da saúde do cigano, que é fundamental 
e importante. E não podemos nos esquecer 
dessa questão da saúde do cigano. É uma 
questão muito mais complicada do que a saúde 
indígena. Eles têm uma cultura própria, eles têm 
uma relação entre eles que é muito complicada. 
Mas, diante do quadro que está se desenhando, 
no Brasil, hoje, em termos políticos, temos que 
fazer a nossa vida diária sem vaidade, temos 
que fazer as coisas de acordo com a nossa 
capacidade. Chegamos a uma maturidade de 
relação de movimento social e de movimento 
político partidário que temos que fazer uso do 
bom senso, porque não temos dinheiro para 
grandes projetos, não temos tempo para fazer, 
e a população cada vez mais carente.  

Gostaria, doutor Nésio, que o senhor 
desse uma atenção especial à questão do 
atendimento. Num primeiro momento, o senhor 
vai falar: Mas isso não tem nada a ver com a 
Secretaria de Saúde. Claro que tem! É a questão 
do Mão na Roda. O Mão na Roda hoje é uma 
ferramenta social da Ceturb, usada pelos 
cadeirantes, que está com a sua maior frota de 
ônibus totalmente sucateada.  

Tramita, aqui na Casa, a lei do 
Orçamento, que vai ser aprovada para o ano 
que vem. Sabemos que o Orçamento deste 
ano não pôde ser responsabilizado a questão 
do governador Renato Casagrande. Mas 
queremos pedir aqui, com toda a nossa 
responsabilidade de agente social, de cidadão, 
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que seja incluído no orçamento para o ano que 
vem a compra de novos ônibus para a frota do 
Mão na Roda. Por quê? Aí, vou colocar a 
questão da responsabilidade da Secretaria de 
Saúde, porque o Mão na Roda é usado, em sua 
maior parte, para atender a clientela dos 
cadeirantes que vai ao médico fazer consulta. 
Tem o lado também do lazer, do trabalho, mas a 
maioria das pessoas que utilizam o Mão na Roda 
é para se tratar. Temos que ter esse 
compromisso. Muitas vezes, é agendada uma 
consulta, e o paciente cadeirante não é 
atendido porque não tem ônibus para 
transportá-lo, porque o ônibus quebrou. Essa 
realidade tem que ser mudada. É muito cruel 
sentar numa cadeira de roda e saber que, a cada 
dia, você não tem condição de buscar 
atendimento na rede particular, pagar para 
atender à sua saúde. 

Não sei se é do conhecimento do senhor, 
mas também tem que ser banido da questão do 
transporte... Aí, é responsabilidade direta da 
Secretaria de Saúde. Ultimamente, está sendo 
transportado pelo Mão na Roda pessoas que 
fazem tratamento de hemodiálise. Essa questão 
é conflitante, essa questão é um absurdo, 
doutor. Sabe por quê? Porque na nossa lei 
brasileira de inclusão não está constando como 
deficiência o paciente de hemodiálise. E, muitas 
vezes, o nosso paciente de hemodiálise, com 
todo respeito, não deve ser transportado num 
ônibus Mão na Roda. Por quê? Porque é para 
solicitar um transporte que tem outro tipo de 
cuidado com paciente cadeirante. 

Peço ao senhor que, por favor, trate com 
muita atenção essa situação porque, a qualquer 
momento, vamos ter uma situação de risco que 
poderia ser evitada. 

Essa questão que estou colocando é 
porque a Viviane, uma cadeirante que utiliza 
para ir às consultas, como toda mulher que vai 
ao ginecologista, ela também vai, e tenho 
certeza de que, algumas vezes, ela não foi 
atendida por falta de transporte; e isso não 
pode continuar. 

Para terminar, gostaria de falar outra 
questão que acho fundamental: a inter-relação 
entre as secretarias. Como o doutor Hudson 
relatou aqui, precisamos, enquanto agentes do 
desenvolvimento social, representando o Estado 
e a cidadania das pessoas com deficiência, da 

questão da inter-relação entre as secretarias. 
Não se admite mais uma Secretaria de Saúde 
que só trate de assuntos relativos à saúde; tem 
que ter relação também com a educação, com o 
lazer. E falo isso porque temos pessoas com 
deficiência auditiva e elas têm dificuldade em 
entender a questão, hoje, que se coloca, do 
surdo sinalizado e do surdo oralizado. 

A questão é muito mais além por falta de 
vaidade. A vaidade das pessoas não quer deixar 
que se trate o surdo como uma comunidade 
única. Existem surdos que fazem bullying, que 
fazem brincadeiras com o surdo oralizado só 
porque ele é implantado. E o implante coclear é 
uma coisa recente, que temos que dar lugar e 
valorizar porque só existe surdo oralizado com 
implante coclear porque a ciência evoluiu para 
que tivesse tecnologia auditiva que desce 
oportunidade para ele ouvir. Assim como temos 
toda essa gama de coisas. 

E só estou colocando essa questão, 
secretário, porque o senhor veio com outra 
proposta, a de ouvir. O senhor é humilde, o 
senhor foi ao conselho e apresentou, desde o 
primeiro momento, a questão da sua proposta. 
E acatamos, no Conselho de Saúde Estadual, na 
Sesa, todo mês. 

Lembro-me quando o senhor entrou pela 
primeira vez. O senhor foi não de paletó, o 
senhor foi de manga de camisa curta; não foi 
nem social. Achei um grande objetivo, e pensei 
comigo: esse cara traz uma nova visão para a 
gente; e está apresentando a sua humildade. O 
seu tratamento, o seu diálogo para com a nossa 
comunidade é muito importante. E já sabemos 
que o senhor não é do Estado do Espírito Santo, 
mas só a forma do tratamento sem arrogância, 
sem petulância, é muito importante. 

Sabemos que não temos muita condição 
para resolver os problemas, mas o diálogo, pelo 
menos, tem que ser prevalecido em qualquer 
situação. Fora à vaidade humana! 

 Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - José Siqueira, quero te responder duas 
coisas: Cigano. Já procurei e não consegui. 
Tenho responsabilidade sobre isso também, 
como presidente da Comissão de Saúde, mas já 
procurei contato e não consegui. Os índios, já 
tivemos. 
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Para você ter uma ideia, doutora Clenir é 
testemunha, no 6.º Congresso Médico e Jurídico 
- foi até uma coisa inusitada - eu entrei no meio 
de todo mundo de paletó e gravata, o ministro 
da Saúde, o conselheiro do Conselho Nacional 
de Justiça, doutor Arnaldo Hossepian. Entrei 
com cinco índios, de cocar e tudo, no meio do 
congresso. (Pausa) 

Quantos? Oito índios.  
A recomendação que eu fiz foi: Então 

vamos entrar lá e pedir para o DSEI vir para cá. 
A única recomendação minha era que eles não 
fossem sem roupa: Vocês vão vestidos de índios, 
mas não vão pelados, porque vai dar problema 
para nós lá. Então, nós entramos com os índios. 
E essa luta também é nossa. E já disse aqui que 
o prefeito de Aracruz, com a Clenir, eu também, 
fomos entregar cinco carros zero quilômetros 
para os índios e cinco bicicletas também para os 
agentes de saúde atenderem na comunidade 
indígena.  

Viviane, quer usar da palavra? Não? 
Muito bem.  

Então, nós queremos agradecer a todos. 
Vocês que estão sentados aí atrás, no fundão, 
podem sentar aqui na frente; tem lugar à 
vontade aqui. Viu? Podem ficar aqui, não 
precisam ficar escondidos aí não. Tá bom?  

Vamos então agora ouvir a palavra do 
nosso secretário para fazer a prestação de 
contas do segundo quadrimestre de 2019. Deste 
ano, portanto.  

 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR - Bom dia a todas e a todos! Bom dia, 
deputado Hércules, deputado Mameri, Hudson, 
Pazolini, Clenir, que foi extremamente generosa 
comigo em Aracruz, no palanque lá, na hora dos 
anúncios com o governador.  

Sou, de maneira muito singela, muito 
agradecido pelas suas palavras e quero te dizer 
que tenho um carinho e um respeito gigantesco 
pela sua ousadia, por ser uma secretária 
arrojada, destemida. E conte conosco, a gente 
vai estar nessas boas vitórias do SUS que a 
gente tem nesses próximos anos pela frente 
juntos. Tá?  

Siqueira, pela maturidade das suas 
colocações, pela experiência que você tem 
apresentado ao longo da história do Espírito 
Santo na luta e defesa do SUS, dos direitos das 

populações, dos usuários. E muito além da 
saúde, consegue fazer colocações intersetoriais, 
transversais, multitemáticas. Isso faz a gente, de 
fato, acreditar que o controle social pode ter 
essa qualidade, ele pode ser, de fato, 
instrumento de defesa e qualificação do SUS.  

Representante aqui do ministério da 
saúde Bartolomeu, nosso amigo, tem estado 
conosco em todas as atividades institucionais, 
em todas as iniciativas que a gente está 
colocando para o SUS no Espírito Santo; Sirlene, 
também representando a Fehofes, 
representando importantes atores da saúde 
pública capixaba; representação do Conselho de 
Enfermagem; Tribunal de Contas; nossa colega 
também que foi convidada para poder compor a 
Mesa e o Reblin, que é o nosso presidente do 
Conselho Estadual de Saúde, e também nosso 
superintendente da Região Metropolitana e 
futuro subsecretário de Vigilância em Saúde na 
nossa reforma administrativa.  

Quero começar dizendo que, de fato, é 
muito cômodo estar nesta Casa de Leis, é muito 
cômodo vir prestar contas a cada quatro meses 
e é uma satisfação gigantesca, porque esta Casa 
representa um instrumento importante da 
democracia brasileira e é na democracia que a 
gente consegue dialogar com aqueles que são 
afins, com aqueles que não são afins. É na 
democracia que a gente consegue ter um 
Sistema Único de Saúde que trata a saúde como 
um direito e não como uma mercadoria.  

Na ditadura não foi assim. Na ditadura o 
povo humilde e o povo que não tinha carteira 
de trabalho ainda viveu um período da história 
do país onde a saúde para os pobres e 
desempregados dependia da misericórdia, 
dependia da caridade e foi na democracia que a 
gente conseguiu então, com o voto tanto do 
centro, da direita, quanto da esquerda e todos 
os atores naquela Constituinte, consolidar o 
Sistema Único de Saúde.  

E quando os aperfeiçoamentos jurídicos, 
esse modelo que tentamos, insistimos em 
defender no Brasil, ele define que a prestação 
de contas quadrimestral tem que estar neste 
espaço, é uma obrigação e uma satisfação muito 
grande para todo gestor.  

E hoje, como um feliz secretário 
flamenguista, eu posso falar nas próximas duas, 
três horas aí para poder estar compartilhando 
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com vocês bons debates e boas discussões a 
respeito daquilo que tem acontecido na saúde 
capixaba.  

Cumprimentar todos os usuários, 
trabalhadores, nossos colaboradores da Sesa 
que estão aqui presentes, tanto das unidades 
hospitalares quanto das áreas administrativas, 
das superintendências, os trabalhadores 
também da Assembleia que estão aqui hoje nos 
acompanhando e a imprensa também que nos 
acompanha. 

A prestação de contas, gente, tem um 
PowerPoint de oitenta e sete slides. Se eu falar 
dois ou três minutos por slide eu vou ter então 
que dedicar um bom tempo da paciência e da 
longanimidade de todos. Então, vou pedir 
licença a vocês que durante a apresentação eu 
possa fazer algumas economias no tempo em 
alguns slides e focar em questões centrais e 
principais.  Expresso que ao final vou fazer 
algumas considerações a respeito dos projetos 

estruturantes e estratégicos que estão em 
andamento e, no entanto, vou só antecipar a 
alegria que foi, deputados, de nesta última 
terça-feira estar no Palácio Anchieta junto 
com o governador Renato Casagrande e um 
grupo importante de médicos de família e 
comunidade que serão supervisores no 
Programa de Qualificação da Atenção Primária, 

que vão formar um exército de mais de 
duzentos e cinquenta e oito médicos de 
família e comunidade ao longo dos próximos 
três anos no estado. Foi impressionante ver 
como o nosso comandante, o nosso líder 
Renato Casagrande, domina com 
profundidade todos os lados da proposta que 
nós estamos construindo para a saúde.  

Aquilo que a gente pode registrar avanço 
hoje neste quadrimestre, no anterior e nos 
próximos, não tenho dúvida nenhuma de que 
representa o reflexo da liderança que o Estado 
tem hoje com Renato, um gestor que está 
sempre à frente e com uma capacidade de 
domínio de todas as áreas estratégicas 
estruturantes desse Governo. Os médicos de 
família e comunidade ficaram surpresos em ver 
o governador dominando temas de regulação, 
atenção especializada, atenção primária, 
modelo assistencial, vigilância e de como ele 
conseguiu colocar na mesa do Palácio deste 
Governo a saúde e atenção primária como uma 

decisão de reestruturação desse sistema de 
saúde. 

Então, quero estender essa saudação 
inicial também a todos os médicos de família e 
de comunidade que serão os nossos 
supervisores e depois queria poder fazer chegar 
a eles essa saudação, porque eles hoje estão em 
um curso preparatório que no dia 14 de 
novembro todos vocês estão convidados a estar 
no Palácio Anchieta para acolher mais de 
quinhentos supervisores, tutores e profissionais 
que no dia 21 de novembro vão chegar a 
setenta e cinco municípios capixabas para 
reorganizar e reestruturar a atenção primária do 
Estado. 

Então, estendo aqui e antecipo o 
assunto. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Enquanto isso, Nésio, dia 14 que 
horas? 
 
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR - Dia 14, às 10h da manhã. 
 

  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
 Então, entre os itens obrigatórios da 
prestação de contas, e quero pedir depois que o 
que eu não citar muito fosse registrado nos 
anais... 
 Nós tínhamos uma projeção apontada 
pelo Governo anterior, dentro do projeto de lei 
da Lei Orçamentária que veio para esta Casa no 
final do ano passado, para aprovar para 2019 
um déficit de quinhentos e vinte e quatro 
milhões de reais de orçamento dentro daquela 
proposta que foi enviada para esta Casa. 

Então, na proposta da LOA mais a 
necessidade apontada pelo Governo anterior da 
projeção dos gastos da Sesa, nós tínhamos uma 
necessidade de aporte de três bilhões de reais 
para o ano 2019. Se essa projeção se 
confirmasse o Estado do Espírito Santo não 
respeitaria o limite de teto fiscal de gastos com 
custeio. Um conjunto de medidas foram 
necessárias a esse Governo para poder 
incrementar desempenho, produção, qualidade, 
ampliar acesso e ajustar os recursos de custeio à 
atividade das ações e serviços públicos de 
saúde. 
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Nós conseguimos então ter a LOA 2019 
autorizando 2,5 bilhões de reais para a saúde, 
incluindo pessoal, encargos, capital, custeio. 
Havia projeção de três bilhões, entre LOA mais a 
necessidade apontada pelo Governo anterior, o 
atualizado entre capital e custeio, 2,9. E a 
projeção da nossa execução está em 2,8, 
colocando que, de fato, nós vamos conseguir, 
em 2019, apresentar melhores indicadores de 
resultados de entregas, com uma menor 
execução financeira, demonstrando melhor 
eficiência da execução dos recursos públicos de 
saúde, em um primeiro ano de Governo, em que 
nós trabalhamos ainda grande parte com as 
estruturas já consolidadas ao longo dos anos, 
em que nós trabalhamos ainda com as heranças 
e características deixadas e já consolidadas ao 
longo dos anos no Espírito Santo e que nós, ao 
longo do primeiro ano de Governo, decidimos 
aprovar, com o apoio desta Casa, um conjunto 
importante de medidas, que permitirá, a partir 
do segundo ano, trabalhar com outra 
perspectiva de modelo assistencial, provimento, 
execução dos recursos de entregas e ofertas de 
ações de serviços públicos de saúde. 
 Então, esta Casa, recentemente, 
aprovou, inclusive, autorização para a criação da 
nossa fundação iNova Capixaba, que, ao longo 
dos próximos noventa, cento e vinte dias, será 
levantada, e já teremos, então, também esse 
novo instrumento, para poder, no novo marco 
jurídico, institucional e de gestão, ter outros 
indicadores de desempenho para a nossa saúde 
pública. 
 Despesa liquidada por fonte, 
comparando o segundo quadrimestre do ano 
passado e deste ano, nós percebemos que a 
participação federal de recursos próprios 
aumentou em relação ao período. Neste ano, 
nós executamos setenta e quatro por cento de 
recursos próprios com a fonte do Estado, vinte e 
um por cento com recurso da União e sete por 
cento com outros recursos. 
 Aqui está a despesa liquidada até o 
segundo quadrimestre de 1,7 bilhão de reais no 
período, representando 16,6% também da 
execução. 
 No que diz respeito ao encargo de 
pessoal, no segundo quadrimestre do ano 
passado, tínhamos uma execução de 
quatrocentos e oitenta e oito milhões; este ano, 

de quatrocentos e noventa e dois milhões, no 
mesmo período, mantendo uma mesma 
proporção. Despesas correntes de 1,1 no ano 
passado e de 1,2 bilhão neste ano; despesas de 
capital de quarenta e nove para quarenta e 
cinco milhões. Então, um aumento da despesa 
liquidada, nesses grupos de despesas, de 1,6 
para 1,75 bilhão de reais. 
 Aqui é importante colocar nesse slide a 
necessidade de aporte de recursos do Tesouro 
Estadual para suprir o deficit previdenciário do 
Estado do regime próprio.  

Então, nós tivemos um aumento de 
cento e quarenta e quatro milhões para cento e 
cinquenta e cinco milhões de reais, a 
necessidade de aporte de recursos do Tesouro 
para o regime previdenciário do regime próprio, 
onde nós entendemos que também a decisão de 
poder apostar num regime jurídico geral para o 
regime previdenciário dos trabalhadores futuros 
da fundação é um avanço importante para o 
estado do Espírito Santo, no que diz respeito à 
mudança dessa estrutura previdenciária no 
estado. Esses recursos não são considerados 
ações de serviço público de saúde por conta da 
Lei Complementar 141, a lei federal. Então, eles 
não entram no cálculo de recursos próprios que 
o Estado aporta para a espécie.  
 Esse é um slide que nós fazemos questão 
de, em toda prestação de contas, apresentar: a 
média per capita de recursos aportados pelo 
conjunto de município de Minas, São Paulo, Rio 
e do Espírito Santo. Então, nós percebemos que, 
enquanto os outros três estados do Sudeste 
trabalham com faixas por em cima de 
oitocentos reais per capita, os municípios 
capixabas aportam, em média, quinhentos e 
setenta e seis reais de recursos próprios per 
capita em saúde pública. 
 Em uma maneira bem diferente, os 
estados de Minas, São Paulo e Rio investem em 
valores entre duzentos e noventa e cinco e 
quinhentos e onze reais, e o Espírito Santo, 
setecentos e três reais per capita.  

Quando a gente avalia esse indicador, 
esses números, e percebemos, mais à frente - 
que eu vou apresentando o slide - que o Estado 
do Espírito Santo executa praticamente 
cinquenta por cento de toda a produção de 
exame e de consultas ambulatoriais do Estado 
do Espírito Santo, é responsável por setenta por 
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cento da atenção hospitalar no estado, nós 
podemos entender por que essas diferenças de 
investimento per capita ocorrem. O processo de 
municipalização, o processo de empoderamento 
dos municípios, o processo de colocar o 
município como o olho do dono, do SUS, aqui 
ainda tem muito a ser avançado. 

A evolução da judicialização proporcional 
dos mesmos períodos: nós temos, este ano, 
tomado um conjunto de medidas importantes, 
principalmente envolvendo o diálogo com o 
sistema judiciário, com a Defensoria Pública e 
com o Ministério Público. Existe uma iniciativa 
importantíssima de vários atores, e que esta 
Casa tem um protagonista importante na 
pessoa do deputado Mameri, na criação da 
Instância de Conciliação, para poder evitar que 
todo e qualquer pedido se transforme em um 
processo judicial.  

Então, o Estado do Espírito Santo, neste 
exato momento, estamos, inclusive, 
participando de audiências e reuniões em todas 
as comarcas do Estado, em especial na área da 
saúde mental, para esclarecer questões aos 
magistrados, aos defensores e ao Ministério 
Público que envolvam algumas nuances no que 
diz respeito a qualquer política de saúde mental 
que o Brasil precise e que povo capixaba 
precise, e de quão perniciosa pode ser a 
internação compulsória, que é objeto de grande 
parte da judicialização que nós temos hoje no 
país. 

Nós temos aqui, e mantém o grande 
peso das internações clínicas, tanto em leitos de 
enfermaria, de UTI e internações psiquiátricas 
com maior peso nesse processo de 
judicialização, que é, hoje, um dos objetivos 
mais destemidos que esta gestão quer alcançar, 
que é a redução da compra de leitos da rede 
privada não SUS, que tem importado ao Estado do 
Espírito Santo quase duzentos milhões de 
reais/ano de compra de serviços que não são 
habilitados junto ao Ministério da Saúde, que 
oneram os recursos próprios, aonde coexistem 
essa compra com uma grande capacidade 
instalada de serviços próprios e contratualizados 
que podem, ao melhorar o seu desempenho, 
absorver essa demanda. 

Mais na frente vou estar falando do 
credenciamento e atualizações que vamos estar 
tomando para enfrentar a questão da 
judicialização de consultas e exames. 

Só voltando aqui, no dia de ontem, nós 
tivemos uma reunião muito boa com várias 
áreas técnicas da secretaria para tratar de 
oitenta e seis ações civis públicas assistenciais, 
presidente. Nós recebemos a Sesa com ações 
civis públicas de 2014, 2013, 2016, 2017 que se 
protelam sem decisões da gestão naquilo que 
deve ser feito para poder resolver, de fato, os 
problemas dos pacientes. Algumas ações civis 
públicas que já têm solução, já poderiam ser 
arquivadas e que, por conta da não adequada 
informação e atuação dos processos, elas 
permaneceram. Nós criamos uma força-tarefa 
para poder, de fato, tomar as decisões 
estruturantes, no que diz respeito a um 
conjunto gigantesco de cirurgias, exames e 
consultas passarem a ser ofertadas diretamente 
pelo Estado e também pelas entidades 
contratualizadas, e por um grande 
credenciamento dos serviços que o Estado do 
Espírito Santo estará publicando na próxima 
semana. 

Nós vamos publicar, com base na lei de 
credenciamento que esta Casa aprovou no início 
deste ano, vários editais para comprar dos 
serviços privados procedimentos ambulatoriais, 
procedimentos SIA/SUS, para que a gente 
consiga derrubar a fila da neurologia, da 
ortopedia, com as regiões, a fila da oftalmologia, 
que é gigantesca neste estado, concomitante à 
publicação até o final deste ano do decreto que 
vai disponibilizar, para o próximo ano, vinte 
milhões de reais para cofinanciar a média 
complexidade ambulatorial junto aos 
municípios. 

Na próxima reunião da CIB, estaremos 
apresentando a proposta de resolução que já irá 
municipalizar nove milhões de reais de recursos 
da PPI, que hoje estão no Estado e que nós 
iremos passar para os municípios 

imediatamente, junto com esse 
cofinanciamento que os municípios irão 
receber a partir de janeiro de maneira 
automática e fundo a fundo.  

Esse movimento é para, de fato, 
garantir a governança microrregional e 
municipal da execução dos serviços públicos de 
saúde e é uma grande virada na possibilidade de 
que a judicialização de consultas e exames possa 
ser derrubada de maneira muito rápida ao longo 
do próximo ano de Governo. 
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O credenciamento que nós estamos 
publicando será um credenciamento publicado 
pelas Superintendências Regionais de Saúde, 
então, cada superintendência terá, na sua 
região, o credenciamento das entidades nos 
próprios municípios. Então, essa execução 
também vai permitir que os municípios possam 
reduzir a quantidade de deslocamentos de 
longas distâncias para a execução de serviços, 
hoje, que acabam se concentrando na Grande 
Vitória. 

Nós temos uma redução importante, 
gente, de número de quadro de pessoal da Sesa. 
Ao mesmo tempo em que a aposentadoria de 
uma mão de obra estatutária já longeva, já com 
tempo de aposentadoria vem alcançando nesse 
ano e nos próximos três anos de idade de 
aposentadoria, e a necessidade de redução da 
quantidade designações temporárias que nós 
atuamos na Sesa até o ano passado. Nós temos 
quase seiscentos servidores a menos na Sesa em 
comparação com o mesmo período, e essa 
redução da mão de obra que existe na Sesa tem 
sido acompanhada, como vocês não ver em 
seguida, de também melhora de alguns 
indicadores assistenciais. Ou seja, é possível 
fazer mais e melhorar o nosso desempenho 
mesmo trabalhando com uma quantidade 
diferenciada de servidores.  

No entanto, a estratégia de provimento 
principal de trabalhadores para o Sistema Único 
de Saúde, submetido à gestão direta e indireta 
no Estado, passará a ser, a partir do próximo 
ano, a mão de obra ofertada por meio do 
concurso público que a Fundação iNova 
Capixaba irá passar a realizar já no primeiro 
semestre do próximo ano, para fazer o 
provimento de trabalhadores que terão vínculo 
celetista junto ao Estado para atuarem nas 
nossas unidades hospitalares. 

O gasto de pessoal, então, manteve no 
segundo e quarto bimestre uma constante, e no 
mês de julho, este Governo, Governo de Renato 
Casagrande, cumpriu com os trabalhadores com 
o pagamento dos atrasos das progressões que 
existiam. Então, por isso aquela variação do mês 
de julho representa o aporte de oito milhões de 
reais que o Estado fez para poder garantir uma 
dívida que o Estado tinha com os trabalhadores, 
que havia sido deixada pela gestão anterior, e 
depois acabou importando, também, num 

aumento discreto da média de gasto de pessoal 
por conta da incorporação já aos vencimentos 
ordinários. O gasto com contrato temporário 
tem se mantido nesse movimento.  

O outro item obrigatório desta prestação 
de contas é o conjunto de auditorias realizadas 
pelo Estado. Tenho o feliz momento de poder 
anunciar que nós convidamos um auditor do 
estado, José Mário, da Secont, para poder 
assumir a Gerência de Auditoria do SUS da Sesa. 
Nós queremos dar um maior protagonismo para 
toda atividade de controle interno própria do 
Sistema Único de Saúde em apoio, também, em 
cooperação, com o Controle Interno do Governo 
do Estado, em tudo aquilo que possa ser um 
zelo com respeito às normas, com a disciplina 
legal que rege a administração pública, com a 
observância de todos os princípios e melhores 
práticas de integridade e transparência. E não 
tenho dúvida nenhuma, neste Governo, 
qualquer denúncia substancial, qualquer 
apuração substancial, qualquer levantamento 
de questões importantes que possam estar 
relacionadas a incorreções, a insuficiências, a 
dano ao erário público, serão protagonizadas 
pelo próprio Governo.  

Nós, como Governo do Estado do 
Espírito Santo, entendemos que os mecanismos 
de controle interno são os primeiros e 
necessários para poder garantir a melhor prática 
da execução dos recursos públicos. Não é à toa 
que na própria questão do Himaba, envolvendo 
o IGH, o próprio instrumento utilizado e todas 
as informações levantadas que apontaram 
algumas irregularidades e indícios de 
irregularidades foram produzidas por este 
Governo.  

Nós entendemos que será importante e 
necessário que um conjunto de auditorias 
ordinárias e extraordinárias seja protagonizada 
por nós mesmos, e é isso que vai acontecer. 
Neste exato momento... Eu já assinei o início da 
inspeção, por parte da Secretaria de Controle e 
Transparência do Estado, do contrato com a 
Pró-Saúde, que hoje gere o antigo São Lucas, o 
Hospital de Urgência e Emergência. Uma 
inspeção que vai passar, também, pelas demais 
organizações sociais e por outros contratos 
importantes que o Estado passará a ter. 

A própria Fundação, na sua criação, ela 
estabeleceu - e aprovada nesta Casa de maneira 
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muito correta -, boas regras de compliance, de 
transparência, e terá no seu estatuto... Vocês 
vão se surpreender com as importantes 
medidas de integridade que já vamos trazer na 
nossa norma fundacional. Porque nós temos 
como, já, identificar melhores práticas, já 
validadas no país, internacionalmente, e poder 
incorporar às práticas do sistema. 

E nós entendemos que as auditorias não 
devem ter um caráter somente policialesco. Elas 
não podem ser tratadas somente um 
instrumento da ocasião política de conseguir 
grandes pirotecnias em cima de questões que 
passam por etapas administrativas importantes, 
necessárias, que garantem o levantamento de 
informação, a inspeção, a auditoria, a ampla 
defesa, e a devida responsabilização, quando 
houver, de acordo com a aplicação das diversas 
normas que existem sobre os diferentes tipos de 
incorreção. 

As auditorias são importantes, não para 
construir grandes polêmicas com o Estado, mas 
para poder garantir as melhores práticas, e 
melhor execução dos recursos públicos. 

Aqui, algumas auditorias realizadas no 
período, algumas por demanda, algumas 
ordinárias. 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento.) 
 
Aqui, é importante que, nas auditorias 

realizadas ao longo do ano, a ampla maioria não 
apontou irregularidades. A ampla maioria delas 
apontou que, de fato, existiam boas práticas nas 
unidades contratualizadas, e nos serviços 
próprios, também. Então, a auditoria também 
serve para isto: para reconhecer quando os atos 
dos gestores são bem-feitos, poder legitimar, 
também, aquilo em que a gestão vem 
avançando. 

Aqui, é o quadro que fez o comentário 
anterior. Quando a gente percebe que, do total 
da produção ambulatorial do estado do Espírito 
Santo, de vinte e nove milhões de 
procedimentos, quatorze ponto nove milhões 
foram realizados pelo Estado. Praticamente 
cinquenta por cento da produção ambulatorial é 
executada diretamente, ou pela rede 
contratualizada, do estado do Espírito Santo. 
Interessante que, da PPI, da Programação 

Pactuada Integrada, somente doze, treze por 
cento ainda permanecem no estado. Mas já 
temos uma municipalização importante da 
programação. No entanto, a execução não foi... 
Não correspondeu, também, a essa 
municipalização.  

Então, o que ocorre, às vezes, com o 
Município? O Município deixa uma consulta com 
o Estado e, daí, as consultas municipalizadas. E 
coloca o paciente nas duas filas, e passa a 
utilizar, para além daquela pactuação que está 
no estado, a execução estadual dos serviços 
ambulatoriais. Esse movimento, essa prática 
está sendo encerrada neste estado. O Sistema 
Único de Saúde precisa ter comando único, 
acesso único, numa cadeia única de cuidado do 
paciente, num único itinerário terapêutico. 
Aquele paciente tem que saber que ele mora 
em qual bairro e tal município, tal ambulatório, 
com tal executor, é o responsável por atendê-lo. 
E, se ele necessitar de uma internação 
hospitalar, tal hospital - contratualizado ou 
estadual - será o hospital responsável por 
aquela população. Essa organização da rede de 
atenção à saúde, em territórios que podem ter 
de trezentos a quatrocentos mil habitantes, será 
fundamental para a adequada organização dos 
serviços. 

Na atenção hospitalar, então, nós 
percebemos o quê? Que nós somos executores 
de setenta por cento da produção hospitalar do 
estado, junto à rede própria e à rede 
contratualizada. (Pausa)  

Gente, eu falei isso na última prestação 
de contas, e vou repetir hoje: o Estado do 
Espírito Santo precisa perder poder. Parte do 
poder que, hoje, está nas mãos do Estado, por 
ser o executor, por ser quem paga a conta do 
sistema público de saúde, e precisa ser 
municipalizada, e microrregionalizada.  

Manter, sobre comando do Estado, a 
contratualização da terapia renal substitutiva - 
um procedimento ambulatorial, que é 
financiado pela tabela SUS, que não tem teto -, 
sobre o comando do Estado, gente, é um 
anacronismo! Aí, ocorre o que ocorreu 
recentemente: a secretária de Vitória, 
preocupada porque tinha um paciente que saiu 
da alta hospitalar, e passou fazer terapia renal 
substitutiva em Guarapari. Porque nós só 
tínhamos vaga, nos contratos do Estado, em 
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Guarapari. Então, ela tinha que mandar... E a 
responsabilidade pelo transporte sanitário é do 
Município, não é do Estado. E, aí, ela tendo que 
mandar o paciente para Guarapari. E, pasmem 
vocês: pacientes de Guarapari também fazem 
TRS em Vitória, ou em Vila Velha.  

As diversas nuances que tem, para poder 
organizar o acesso e a contratualização, quando 
é o próprio Município que cuida do seu 
contrato, quando ele é dono do seu contrato, 
ele é gestor do contrato, não ocorre esse tipo de 
absurdo! E, repito, gente: no país inteiro, a 
terapia renal substitutiva é municipalizada! E 
aqui está a Clenir com um protagonismo 
excepcional querendo instituir um serviço 
próprio de hemodiálise, feito junto com o 
Hospital São Camilo - não é isso? -, que será um 
serviço municipalizado, que vai faturar 
diretamente junto ao Ministério e receber o 
faturamento do Ministério, sem intermediação 
do Estado, porque o Estado não precisa 
participar disso. 

Precisamos, então, estimular um 
protagonismo municipal que até hoje é tímido 
no estado, com questões que já são, no país 
inteiro, organizadas de maneira natural. Eu, 
quando era gestor municipal, tinha um serviço 
de terapia renal substitutiva contratado pelo 
município. Eu organizava o transporte sanitário, 
eu organizava o acesso e eu garantia o acesso. 

O mutirão de cirurgias eletivas conseguiu 
já alcançar, praticamente, cinquenta por cento 
da meta. Nós tivemos que, por conta do teto de 
gastos, melhorar um pouco execução ordinária 
dos serviços próprios. Vocês vão ver aqui que 
nós melhoramos, mesmo sem criar multidão, o 
acesso à cirurgia nos hospitais próprios. 

E, a partir do próximo ano, nós vamos 
anunciar, em momento oportuno, o início de 
um amplo movimento de mutirão de cirurgias 
para poder, em 2020, caracterizar o ano do fim 
das filas no estado do Espírito Santo. E esse 
movimento será possível por quê? Porque as 
decisões para poder economizar recursos e as 
decisões para poder aplicar melhor os recursos 
públicos em saúde, no próximo exercício, foram 
tomadas este ano. 

E, recentemente, a bancada federal 
decidiu aportar cinquenta e sete milhões de 
reais de recursos de custeio para o estado do 
Espírito Santo, que será aplicada na rede 

própria, na rede contratualizada, para poder 
fazer grandes entregas, no ano 2020, para este 
estado.  

Eu não tenho sido econômico ao afirmar 
que o modelo atual de gestão hospitalar, que se 
consolidou no nosso estado, ele se esgotou. A 
gestão pública direta, principalmente na gestão 
de hospitais com alta complexidade, tem uma 
dificuldade gigantesca de poder comprar 
prótese e colocar no paciente em três dias de 
internação. 

A legislação da gestão pública direta feita 
para poder comprar tijolo e construir prédio não 
atende às especificidades e ao tempo de 
necessidade de suprimento de atividades 
ultraespecializadas. Não é à toa que a própria 
Lei n.º 8.666, no seu art. 119, previu que 
empresas estatais que atuem no mercado 
pudessem ter o seu regulamento próprio de 
compra, porque, senão, perderiam 
competitividade. E que as fundações pudessem 
ter os seus regulamentos próprios de compra, 
porque se não perderiam capacidade de 
desempenho nas atividades que elas 
desenvolvem, auxiliando o Estado a executar as 
suas obrigações. 

E aquilo que nós conseguimos aprovar 
nesta Casa de poder criar autorização legislativa 
para que a futura fundação possa ter uma 
capacidade maior de tempo de ressuprimento 
de compra, com melhor qualidade e melhor 
preço dos insumos hospitalares, vai ser 
fundamental e um marco para esse estado. 

Mesmo assim, um conjunto de 
medidas que nós tomamos nesta gestão, e 
uma melhor supervisão, um melhor 
acompanhamento, uma comunicação direta 
de hospitais, nós temos hoje reuniões 
quinzenais com todos os diretores de 
hospitais, deputados. A cada quinze dias, 
temos um colegiado que se reúne e 
compartilha as melhores práticas, compartilha 
problemas, compartilha situações. Estamos 
ajustando a rede. 

Alguns desses espaços também são 
convidados os hospitais geridos por entidades, 
os hospitais filantrópicos e o próprio Hospital 
Universitário, aqui, da Ufes. E a gente tem o 
que, aqui, neste ano? Iniciamos, em junho, 
também uma parceria com a Sociedade 
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Brasileira de Medicina Hospitalar, que é uma 
especialidade nova no Brasil, ela representa a 
mudança do modelo assistencial. 

Nós temos, com a fundação, a 
possibilidade de trabalhar com outro modelo 
gerencial. Só que a fundação, por si só, 
conseguindo dar estabilidade para o empregado 
público concursado, tendo melhor possibilidade 
de um regulamento de compras próprias para as 
atividades fins dela, se não mudar o modelo 
assistencial, perde a oportunidade de 
incrementar a capacidade de entregas. 

A Medicina Hospitalar, os hospitalistas 
são profissionais médicos e enfermeiros que 
fazem um cuidado integral e horizontal do 
paciente dentro da unidade. Temos essa 
especialidade implantada no Hospital Central, 
no HEC. Temos médicos hospitalistas que 
discutem com os neurocirurgiões o cuidado do 
paciente, um paciente neurocirúrgico, de 
altíssima complexidade. A gente fala que o HEC 
é um hospital fim de linha. Chegou ao HEC, você 
não pode sair de lá para nenhum outro hospital. 
Neste hospital, no Hospital Estadual Central, 
temos esse profissional que faz o quê? Ele faz 
um adequado manejo da conciliação 
medicamentosa, a transição da condição aguda 
para a crônica, o comanejo com o 
multiprofissional daquele paciente, a gestão de 
custo daquele leito, ele garante práticas de 
cuidado assistencial com o próprio especialista 
de especialidades cirúrgicas. E, no Brasil, onde 
essa especialidade tem sido implantada, tem 
sido uma grande revolução na melhora dos 
desempenhos. 

E um dos pontos que a medicina 
hospitalista traz, um dos indicadores que ela 
trabalha, é a não reinternação do paciente de 
alta. Então, entendendo que estamos 
trabalhando com mudança de modelo gerencial 
administrativo, com a mudança do modelo 
assistencial que conflui a partir do início do 
próximo ano, com o edital que vai ser lançado 
agora em dezembro da formação de trinta 
médicos hospitalistas e trinta enfermeiros 
hospitalistas que vão atuar nos nossos estados, 
para o aluno do próximo ano colaborar na 
implantação desse novo modelo no Espírito 
Santo, representa um conjunto de movimentos 
que, em paralelo, estão ocorrendo para 
melhorar o desempenho da rede. 

A simples melhora do monitoramento 
dos indicadores dos hospitais, vejam o que 
provocou no estado do Espírito Santo ao longo 
deste ano, mesmo por gestão pública direta. 
Tivemos um aumento de vinte e oito por cento 
no total das internações no mesmo período, 
sem aumentar leitos, melhorando o giro do 
leito. O número de pacientes/dias, de trezentos 
e oitenta e um mil para quatrocentos e 
cinquenta e dois, um aumento de dezoito por 
cento. A taxa de ocupação para cento e dez por 
cento, aumento de dez por cento. O total de 
cirurgias de vinte e nove mil para trinta e três 
mil, aumento de quinze por cento. O tempo 
médio de permanência reduzindo de dez para 
9.6, reduzindo seis por cento. Então, quando eu 
reduzo a duração média da internação, em dias, 
eu consigo permitir que aquele leito seja 
utilizado por mais pacientes. E uma redução da 
mortalidade hospitalar importante. Redução da 
taxa de infecção e infecção por dispositivos 
invasivos também. 

No que diz respeito às UTIs, temos, 
então, um aumento importante do total de 
internações. Aumentamos quase dez por cento 
o total de internação nas UTIs do Estado. A taxa 
de ocupação aumentou. Tivemos uma melhoria 
do indicador Saps, que é a probabilidade de 
óbito, que aponta a melhor qualidade e a 
complexidade do paciente que está sendo 
atendido. A duração do tempo médio de 
internação de oito para sete, e em algumas 
unidades a gente tem indicadores melhores. O 
indicador de reinternação em menos de vinte e 
quatro horas. A taxa de mortalidade 
padronizada, com redução de 1.5 para 1.44. O 
tempo médio de permanência na UTI, gente, é 
excepcional. Esse indicador, em tão poucos 
meses de gestão, ainda mantendo gestão 
pública direta, ainda mantendo todas as 
insuficiências que nós temos dentro da rede. 

Então, num resumo, o aumento do giro 
dos leitos, com expressivo aumento no número 
de internações, vinte e uma mil internações a 
mais. A diminuição significativa das infecções, a 
diminuição extremamente relevante do tempo 
de permanência, a despeito do aumento da 
gravidade dos pacientes. E essa diminuição no 
tempo de permanência na UTI permitiu o 
tratamento de quinhentos e oitenta e um 
pacientes adicionais. 
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Esse é o apontamento que queremos 
colocar para a sociedade capixaba, de que 
repense a ideia de que a necessidade do SUS é 
construir mais hospital e mais leitos, mais leitos, 
mais leitos ou ficar a vida inteira comprando 
leito privado. Existe uma margem de 
incremento, excepcional ainda, dentro da rede 
instalada, própria e contratualizada. E que no 
novo modelo também de contratualização, que 
já dei uma pincelada para as entidades 
filantrópicas e para o nosso Hospital 
Universitário de mais ou menos como será, será 
possível que no próximo ano aportemos 
importante volume de recurso novo nas 
entidades filantrópicas e no nosso Hospital 
Universitário, que vai corresponder a uma nova 
contratualização, a observância de indicadores 
de resultados e a responsabilidade do hospital 
por um território. Então, nós vamos definir que, 
por exemplo, o Hospital Jayme dos Santos 
Neves seja um hospital de referência de 
conjunto de portas de entrada de urgência e 
emergência. Vamos melhorar o aporte de 
recurso financeiro, incorporar tecnologias 
naquele hospital e garantir que no contrato ele 
seja uma referência fixa daquele conjunto de 
portas de entradas e que ele garanta o acesso a 
todo paciente que venha daquele território, 
melhorando o link de regulação interna entre o 
hospital de referência daquele território e essas 
portas de entrada. O próprio hospital de 
referência no novo recurso que ele vai receber, 
ele terá responsabilidade de conduzir também 
uma educação permanente dessas unidades que 
ele é referência. Porque, hoje, trinta por cento 
dos pacientes que estão internados oriundos 
dos prontos-socorros da rede Grande Vitória 
recebem alta em um dia, ou seja, há uma 
oportunidade de melhoria na qualidade de 
propedêutica dos nossos PAs, prontos-socorros 
e UPAs para evitar essa internação 
desnecessária.  

E nós vamos criar menos burocracia, 
maior responsabilização e maior relação direta 
dos atores da saúde pública. Isso é 
modernização, isso é permitir que o Estado 
consiga fazer muito mais com o mesmo recurso 
ou talvez até com menos recurso e aplicar esses 
recursos em outras atividades.  

Um exemplo é o do Hospital Bezerra de 
Farias, que será o primeiro hospital transferido 

para a gestão da fundação do que já ocorreu 
esse ano. Em março, foram realizados no 
Hospital Bezerra de Farias, deputados, duzentas 
e vinte e seis cirurgias. Em setembro, subiu para 
trezentas e vinte e uma. O tempo médio de 
permanência em dias, reduzindo de quatorze 
para cinco na UTI. Na clínica médica, houve um 
aumento por ter aumentado o giro e a 
capacidade de absorver a demanda de fora e 
pacientes crônicos que, agora, teve um 
aumento. Depois, teve uma redução radical 
quando nós passamos a poder melhorar a 
relação do Bezerra com o Hospital Estadual de 
Vila Velha e outras unidades para absorver o 
paciente de quê? De cuidados prolongados, um 
paciente que está lá só para tomar um 
antibiótico.  

E a operação de mudança do perfil 
assistencial dos hospitais é outro movimento 
paralelo que está ocorrendo neste estado. O 
Hospital Estadual de Vila Velha passará a ser um 
hospital com noventa e oito leitos, com talvez 
até mais, um aumento de leitos de imediato de 
UTI para ser um hospital de retaguarda dos 
hospitais filantrópicos da Grande Vitória, da 
rede própria da Grande Vitória, porque é 
inadmissível que, depois de trinta anos, nós não 
tenhamos hospitais de retaguarda na Grande 
Vitória. Gente, os meus professores já diziam 
que já nos anos 80 esse assunto já era consenso 
no mundo. Nós vamos tomar as decisões de 
reorientar o perfil das unidades para poder 
melhorar a conexão e o giro do leito e da rede 
inteira. Então, nós fizemos melhoria em todos 
os indicadores de tempo médio de permanência 
tanto de clínica cirúrgica, médica e de UTI no 
Bezerra de Farias.  

No Dório e Silva, a entrada de duzentos e 
sessenta e oito pacientes eletivos para 
quatrocentos e sessenta e cinco pacientes. Uma 
melhoria excepcional, gente, que praticamente 
se organizou melhorando a gestão assistencial e 
administrativa da unidade.  

As saídas por tipo de quatrocentos e 
quarenta e dois para seiscentos e sessenta e 
uma altas, total de internações no primeiro, 
segundo e terceiro trimestre, tempo médio de 
permanência reduzido radicalmente no que diz 
respeito à UTI do Dório, o Saps também, o 
índice de mortalidade encontrado, o giro do 
leito, ou seja, poder sair de um leito que era 
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utilizado por sete pacientes para passar a ser 
utilizado por dez pacientes. As internações do 
período, o tempo médio de permanência em 
sala vermelha, a redução importante da 
mortalidade.  

A mortalidade tem a ver com o seguinte: 
essas variações, porque nós, de fato, estamos 
aumentando a complexidade dos pacientes que 
estamos levando para a rede própria, nós 
estamos colocando o paciente mais grave, mais 
complexo dentro das nossas unidades.  
 O Centro Ginecológico, então, de 
duzentos e quarenta e oito para trezentos e 
dezessete do 1.º ao 3.º trimestre, tem impacto 
de permanência também; mortalidade zero no 
período. Então, total de cirurgias agendadas, 
realizadas e suspensas; com a redução da 
suspensão e com a melhoria de quatrocentos e 
setenta e dois pacientes para quinhentos e 
dezessete, trezentos e trezentos e cinquenta e 
nove para quatrocentos e vinte e um de 
cirurgias agendadas e realizadas.  

A produção do Lacen que é muito 
importante, atendimento às farmácias cidadãs, 
a cobertura, a melhora importante... a gente 
fala assim: reduzir a mortalidade materna de 
cem para vinte é fácil; de vinte para quinze é um 
pouquinho trabalhoso, mas dá. De quinze para 
dez tem que ter um pouco de gestão; de dez 
para menos tem que ter grandes operações. 
Melhorar de noventa e sete para noventa e oito 
a cobertura da farmácia é um desempenho 
excepcional, gente. A nossa cobertura da 
Farmácia Cidadã, ela tem indicadores invejáveis 
no país, enquanto Minas Gerais trabalha com 
indicadores de cobertura, deputados, de 
cinquenta e seis por cento, sessenta por cento, 
quarenta e oito por cento no início do ano; nós 
trabalhando com cobertura de noventa e oito 
por cento.  

Tem os transplantes de órgãos, que 
mantém uma variação quase equivalente, e aí é 
um desafio que, se ele não for enfrentado, não 
há mudança do trato assistencial. Não é 
suficiente somente a mudança da gestão 
hospitalar, da administração do hospital, do 
gerenciamento, do modelo de atenção se nós 
não passarmos a ter uma Atenção Básica como 
cobertura significativa, representativa, com 
qualidade e com resolutividade. 

Em maio deste ano, tínhamos a quarta 
pior cobertura da Saúde da Família do país. Se 
não me engano ela se manteve nos meses de 
junho e julho. Ela reduziu em alguns municípios 
por conta de um dado importante, Bartolomeu, 
a demora de poder apresentar a substituição 
dos médicos dos Mais Médicos, o que 
representou para muitos municípios, o fim da 
saída dos cubanos, também, uma queda na 
cobertura da Estratégia de Saúde da Família. E 
foi importante o Congresso ter aprovado, 
recentemente, a MP Médicos do Brasil, para 
que a gente possa ter já no início do próximo 
ano, a volta do provimento profissional desses 
médicos que vão atuar na Atenção Básica do 
país. 

No entanto, pelos critérios aprovados na 
MP, nós teremos grande parte dos municípios 
capixabas não contemplados pelos Médicos do 
Brasil, porque o foco do programa federal vai 
ser o Brasil profundo; o foco do Governo Federal 
vai levar esses profissionais para o Cerrado, para 
a Amazônia, para o Pantanal, para regiões de 
grande vulnerabilidade do interior do País. E 
municípios como, por exemplo, Viana, que já 
está tendo, que tinha totalidades dos médicos 
da atenção primária médicos do Mais Médicos, 
os profissionais já estão recebendo o aviso de 
que não terão prorrogados os seus contratos, e 
que não haverá substituição por novos 
profissionais. Ou seja, a estratégia federal de 
garantir um provimento vinculado à dedicação 
pelo trabalho para todos os municípios do Brasil 
que aderiram ao programa, passa já ter 
influência da alteração na política federal que, 
em paralelo, teve a decisão deste Governo de 
lançar o programa de qualificação da Atenção 
Básica Primária, que estabeleceu uma estratégia 
de provimento própria estadual, onde setenta e 
seis municípios assinaram convênio com o 
Estado, com o Instituto Capixaba de Ensino, 
Pesquisa e Inovação, que foi criado com 
aprovação desta Casa. 

Cerca de seis municípios aderiram, 
assinaram o convênio; e setenta e cinco 
solicitaram um conjunto de quatrocentos e 
setenta e seis profissionais médicos, 
enfermeiros e cirurgiões-dentistas, que vão 
fazer a formação em serviço de três anos, 
supervisionados e tutoreados pelo ICEPi.  
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O que eu comentava no começo, no dia 
14 de novembro, no Palácio Anchieta, será o 
acolhimento de mais de quinhentos 
profissionais que farão a formação em serviço, 
que são supervisores e tutores, junto com os 
deputados desta Casa, junto com os prefeitos 
municipais, com controle social, com os 
trabalhadores vamos acolher esses 
profissionais, que vão representar o quê? A 
cobertura de áreas, que mesmo habilitadas 
estão sem médicos, e expansão importante da 
cobertura no estado. 

 Então, esse indicador nós pretendemos 
que, a partir do próximo ano, a gente possa ter 
um aumento significativo da cobertura da PS em 
nosso o estado, e que a gente saia da quarta 
posição e entremos, pelo menos, para o G10. 
Espero que as eleições municipais não 
atrapalhem a possibilidade que a gente entre 
para o G10 dos estados de melhor cobertura da 
atenção primária.  

Se nós não alcançarmos isso no próximo 
ano, sem dúvida nenhuma, a gente pode 
alcançar no terceiro ano de Governo; só que a 
nossa meta é alcançar no próximo ano e ser o 
estado do Sul, Sudeste com a melhor cobertura.  

As internações por condições sensíveis à 
atenção básica permanecem inalteradas porque 
não há alteração ainda substancial tanto na 
expansão quanto na qualidade do serviço. E a 
gente tem uma taxa altíssima. Enquanto a 
média brasileira é de vinte e dois, vinte e 
quatro, a gente trabalha com trinta e dois; em 
alguns hospitais chega a quarenta, quarenta e 
cinco.  

Isso faz causa de internação, gravidez, 
parto e puerpério, causas externas, doenças 
respiratórias, neoplasias, doenças do aparelho 
respiratório e do aparelho digestivo. E não 
tenho dúvida nenhuma, gente, a quantidade de 
pacientes que internam com infecção do trato 
urinário e pneumonia, no estado, com 
condições mais simples que poderiam ter um 
manejo ambulatorial, ela destoa do 
comportamento nacional.  

Quando eu recebo todos os dias lá no 
Grupo da Regulação, do Telegram, o relatório 
das portas de entrada e vejo uma quantidade 
gigantesca de pedido de internação de paciente 
com ito, paciente com pneumonia sem 
complicações adquirida na comunidade, a gente 

percebe que, de fato, existe uma cultura e é 
uma cultura da Grande Vitória, não é uma 
cultura do interior, no interior não ocorre isso; 
no interior o comportamento é diferente. É uma 
cultura de um conjunto de serviço da Grande 
Vitória que tem, por prática, não confiar no 
manejo ambulatorial, não confiar na cobertura 
atenção primária e acaba então 
sobrecarregando os hospitais com as 
internações sensíveis.  

As principais causas de óbitos se 
mantêm. O padrão epidemiológico já 
consolidado nos últimos anos. Mortalidade 
infantil caindo. E nós devemos anunciar no início 
do ano um termo de cooperação com a 
Organização Pan-americana da Saúde, que é 
uma agência vinculada às Nações Unidas, à 
OMS, para um programa estadual que vai visar 
combater a mortalidade materno-infantil e ao 
longo dos próximos três anos ter uma melhoria 
substancial desse indicador, porque nós 
chegamos a dez.  

Então, chegar a dez com a quarta pior 
cobertura da Saúde da Família do país, 
ampliando a cobertura, melhorando a 
qualidade, melhorando o acesso, 
microrregionalizando, incluindo melhores 
práticas, não tenho dúvida nenhuma, é um 
conjunto de movimentos ainda com o apoio da 
OPAS, que vai permitir que a gente tenha 
melhoras desses indicadores ao longo dos 
próximos três anos. Repito: isso tudo só será 
possível, essas expectativas só são possíveis, 
porque no primeiro ano de Governo nós 
tomamos as decisões estruturantes.  

Então, a constância da mortalidade 
materna nos últimos anos. A mortalidade 
precoce com a tendência de queda é 
importante. A cobertura vacinal. E aí tem um 
ponto que eu acho que o nosso estado se 
destaca de maneira positiva.  

Eu fiquei muito feliz quando recebi da 
Daniele, da Vigilância, um mapa do Governo 
Federal que pintou assim o Brasil inteiro. Os 
estados que tinham alcançado cobertura 
satisfatória e os estados que não tinham 
alcançado. Então, estava o Brasil inteiro pintado 
de vermelho, e o Espírito Santo e o Amazonas 
pintado de amarelo, que são os únicos estados 
que alcançaram a cobertura. Isso é algo que 
merece reconhecimento por parte dos gestores, 
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do Parlamento, pelo conjunto de atores 
municipais e estaduais que se envolvem nessa 
briga constante pela garantia da cobertura.  

Nós tão próximos de São Paulo, tão 
próximos de estados que estão tendo casos 
importantes de sarampo, não estamos tendo a 
mesma repercussão do componente do 
sarampo no nosso estado, porque há uma 
população que está imune, há uma população 
que tem uma boa cobertura. E isso é a prova de 
que ter boa atenção básica, ter boa cobertura 
vacinal, ter ações de prevenção é fundamental 
para ter bons indicadores de saúde.  

Então, os casos de sarampo somente 
dois casos confirmados.  
Total de casos descartados. Investigação. Então, 
somente dois casos neste ano no estado. Os 
casos de sífilis com redução importante ao 
longo deste ano dos casos notificados. Em 
especial a sífilis, se atuarmos em três 
municípios, Cariacica, Vila Velha e Serra, nós 
representamos mais de cinquenta por cento dos 
casos de sífilis congênita. Coincidentemente são 
os três municípios que têm uma grande 
população e baixa cobertura da estratégia da 
saúde da família. Aí o que ocorre com essa 
criança que nasce com sífilis, Sirlene? Ela ocupa 
o leito na maternidade durante muitos dias até 
terminar o antibiótico. Ela precisa ser 
acompanhada por um ambulatório... Então, de 
uma doença que tem cura, tratamento, gente! 

Então, pegando aqui os três, quatro, 
principais municípios a gente teria quase 
setenta por cento, sessenta e oito por cento, de 
atuação. A incorporação do sorotipo 2 no estado, 
da dengue, aumentou o grau de complexidade dos 
casos que ocorreram. Então, na dengue é preciso 
esclarecer o que ocorre quando você pega, é 
infectado pela dengue. Num primeiro momento, 
você durante algum período passa a ter 
imunidade cruzada para todos os sorotipos de 
dengue. Dengue 1, 2, 3 e 4. 

No entanto, depois de determinado 
período você passa a não ter imunidade aos 
outros tipos. A reintrodução de um novo tipo de 
dengue em uma população passa a representar a 
maior complexidade e gravidade dos casos. E foi o 
que ocorreu este ano no estado com a 
reintrodução do tipo 2. 

 Então, as ações que a nossa... Logo em 
seguida é criada a subsecretaria e Vigilância em 
Saúde está programando para o próximo 

período são ações, né Reblin, para poder atuar 
junto com os municípios e evitar o quê? O foco! 

Enquanto não houver vacina para matar 
mosquito, ou é matar mosquito ou é eliminar o 
foco. E aí existe o dilema de todos os anos: 
oitenta por cento dos focos são 
intradomiciliares. Eu digo para vocês uma coisa: 
aquele fumacê que todo mundo gosta, que 
muitos políticos e prefeitos também gostam, ele 
mata mais formiga, abelha e aranha do que 
mosquito. E provoca um dano ambiental maior 
do que a efetividade dele.  

Então, a utilização do fumacê, gente, é 
excepcional em casos de infestação em áreas 
públicas urbanas do mosquito É um apelo que 
eu faço, assim, quando forem falar do fumacê 
comigo na secretaria ou mandar um WhatsApp, 
isso o povo gosta... As pessoas: oh, o fumacê 
está andando. Acham legal só que de fato a 
sensibilidade dele, gente, a especificidade é 
horrorosa.  

Quando eu fui gestor municipal eu proibi 
a aplicação de fumacê no município e foram os 
anos que menos teve casos de dengue na 
cidade. Então, os casos de zika e chikungunya... 
Então, a participação e controle social. 

Então, foram seiscentos e doze registros 
de Ouvidoria. Reconhecer aqui o papel do 
Rafael, um colaborador capixaba do Ministério 
da Saúde, que nós trouxemos de volta aqui para 
a terra para poder colaborar à frente da 
gerência. Tem tido um papel importante até 
nacional, Bartolomeu, com um fórum nacional 
de Ouvidorias do SUS que ele tem articulado 
com o protagonismo desse estado nesse 
processo. E eu não tenho dúvida nenhuma de 
que junto com o secretário Tadeu, na 
Subsecretaria de Controle, Planejamento e 
Participação, vão conseguir ao longo do próximo 
ano melhorar em muito a nossa transparência, a 
participação social, a sensibilidade de uma 
gestão que tem que ser humana. E gestão 
humana é aquela que ouve. 

Eu faço questão de quando eu vou para a 
reunião do conselho, quando vou para uma 
atividade como esta, de ouvir o usuário, ouvir o 
trabalhador, porque não existe política pública 
humana que não é capaz de ouvir e ser sensível 
àquela escuta. Nós tivemos quatro reuniões 
ordinárias da Mesa Diretora, do Conselho 
Estadual de Saúde, uma reunião 
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extraordinária... Eu acho que teve mais 
extraordinária.  

Acho que esse número não está... Eu 
lembro pelo menos de umas duas ou três 
reuniões extraordinárias...(Pausa) Entendi. 

Então, vinte e cinco resoluções 
aprovadas, reuniões da coordenação estadual 
de plenária, conselho, participação em eventos, 
trinta eventos; reuniões da Mesa Diretora, e 
aqui vamos para a última parte da apresentação 
que é reforçar os quatros grandes desafios 
nossos de ampliar e adequar a infraestrutura 
física e tecnológica do SUS para tornar os 
ambientes nossos de acesso resolutivos e 
acolhedores. 
 Eu repito, gente. O deputado Xambinho 
que fica brabo comigo quando eu falo do Dório 
Silva. O deputado Xambinho arrepia. Gente, de 
verdade, nós temos hospitais que já caíram, mas 
ficaram de pé. Repito: nós temos hospitais que 
já caíram, mas estão de pé. É um absurdo o 
abandono da rede da infraestrutura hospitalar 
deste estado! É um absurdo a ausência de 
serviço de manutenção preventiva e corretiva 
das nossas unidades hospitalares e esta gestão 
está corrigindo isso.  
 Mesmo diante de toda polêmica em 
torno do Hospital Infantil, nós não perdemos 
uma criança. Esta gestão, quando afirma numa 
audiência pública, quando afirma numa 
entrevista, quando afirma que estamos 
tomando as medidas para proteger os 
trabalhadores e usuários, os fatos e as 
realidades são a prova disso: até o presente 
momento, nós não tivemos nenhum incidente 
grave na rede sucateada que nós recebemos. 
 Está em trâmite uma licitação de cento e 
quarenta milhões de reais. Eu pergunto aos 
diretores que estão aqui há mais tempo no 
estado: há quanto tempo não tinha uma 
licitação de cento e quarenta milhões de reais 
para reforma e manutenção dos nossos 
hospitais? 
 Este Governo vai tomar a decisão, já 
tomou a decisão, de dar ambientes hospitalares 
dignos ao povo capixaba. Não pode ter a 
perspectiva de hospital para pobre, de hospital 
para classe média, de hospital para rico! O 
próprio grau de pertencimento do trabalhador, 
quando ele trabalha em uma unidade 
acolhedora, bonita, com todos os alvarás, uma 

unidade com redução de todos os riscos, é 
diferente. Porque, hoje, os nossos trabalhadores 
são heróis. Eu vejo aqui a Cynara, do Bezerra de 
Faria, pelo amor de Deus, gente! 
 Logo em seguida, quando a gente 
começar a botar a espátula lá para trabalhar, 
dar uma geral naquela unidade hospitalar, os 
novos trabalhadores que hoje trabalham 
naquele hospital, que já têm um grau de 
pertencimento excepcional, lindo com aquela 
unidade, têm história com aquele hospital, vão 
se sentir muito mais orgulhosos ainda de 
atuarem nele. 
 Há necessidade de reorientação do 
modelo de atenção e vigilância em saúde no 
estado, tornando a atenção básica mais 
resolutiva e integrada, com atenção 
especializada. Esse é um link da relação entre o 
novo modelo que a gente quer propor e que o 
governador Renato Casagrande domina muito 
bem. É interessante ver como que ele consegue 
articular e desenvolver bem a proposta. 
 Modernizar e qualificar a resolutividade 
da clínica e a gestão dos serviços de saúde. Aí 
vêm todos os projetos estruturantes também 
que nós estamos desenvolvendo.  
 Incorporar e desenvolver novas 
tecnologias e práticas de formação profissional, 
de inovação de ambientes produtivos em saúde 
e da pesquisa aplicada ao SUS. 
 Aqui, passo a apresentar para vocês, 
então, doze projetos estruturantes que o 
governador Renato Casagrande, pessoalmente, 
acompanha, nessa carteira de projetos. Nós 
temos, então, a perspectiva de, nos próximos 
três anos, construir novecentos e seis novos 
leitos hospitalares no estado, que serão de 
ampliação ou substituição de leitos antigos, 
como, por exemplo, a construção de um 
hospital novo e decente em São Mateus. 
 Será um orgulho gigantesco e aumento 
da capacidade da autoestima da população do 
povo do Norte deste estado ter um grande 
hospital público, estratégico, novo, para atender 
àquela região, nos próximos anos. Um conjunto 
de um bilhão de reais sendo investidos. 
 Aqui tem a ampliação da maternidade no 
Hospital de São Mateus, a entidade que é 
contratualizada do município, uma obra que 
estava andando de uma maneira muito lenta, 
agora a gente conseguiu estabelecer um contato 
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importante da maternidade com eles e vai 
ampliar em trinta e três novos leitos obstétricos 
neonatais na região. Em caso de entrega, a 
ampliação é prevista ainda para este ano, no 
entanto, eu acredito que vai haver um atraso 
nessa entrega, que ela já está em andamento. 
Acho que ali está errado, é 2020, não é 2019. 
 O Hospital de Cariacica é uma obra de 
duzentos e sessenta e seis milhões de reais que 
vai representar o que para Cariacica? Cariacica, 
que sempre recebe o hospital para pessoas 
atendidas para hanseníase, presídio, que recebe 
unidades estigmatizantes, passa a receber por 
parte deste Governo um hospital de 
quatrocentos leitos públicos para garantir e 
melhorar o acesso à população da região. 

Nós já avançamos na parte do 
fundamento ali conduzido pelo Iopes dessa 
obra. Temos o compromisso da bancada Federal 
de aportar, ao longo da construção dela, novos 
recursos para a execução da mesma unidade. A 
terraplanagem está em execução e o edital da 
fundação do hospital republicado. Abertura de 
propostas para outubro deste ano, deve estar 
ocorrendo nesses próximos dias.  

O Hospital Estadual de Atenção Clínica, o 
antigo Adauto Botelho, o EAC, nós vamos 
aproveitar aquela estrutura de galpão boa e 
robusta que ele tem, reformar e ampliar 
noventa novos leitos naquela unidade para 
especializá-la em cuidados prolongados, 
paliativos, e um percentual também em leitos 
de retaguarda de giro rápido e poder colaborar 
com toda a rede da Grande Vitória. 

O novo Hospital Estadual Roberto 
Arnizaut Silvares, que é o que eu já comentei, de 
São Mateus.  

O sistema de logística integrada, em que 
nós vamos dar um salto gigantesco e fazer o que 
outros estados já fazem, gente. A logística 
integrada é poder rastrear um medicamento, 
individualizá-lo desde a aquisição até a 
prescrição dele a um paciente. Ela já existe em 
vários hospitais públicos do país. Nós já 
garantimos os recursos no orçamento da Sesa 
para poder implantar esse serviço, que nós 
devemos estar licitando no início do próximo 
ano, em que a perspectiva nossa é diminuir o 
tempo, melhorar a segurança do paciente e a 
rastreabilidade. O que hoje é um estoque de 
quatro ou cinco meses que a gente faz de 

medicamentos e materiais, que possa ser 
reduzido para um mês ou quinze dias. Têm 
hospitais no país que trabalham com sete dias 
de estoque e isso é um desempenho 
excepcional para a rede pública de saúde. 

Então, poder trabalhar com a 
implantação desse novo modelo é algo que a 
gente não vai deixar para anunciar em último 
ano de Governo. Estamos anunciando agora 
porque queremos, no início do próximo ano, já 
fazer a licitação. 

A expansão do Samu é um detalhe que 
eu quero apresentar aqui, deputados, que nós já 
incluímos na LOA que está tramitando, vinte 
milhões de reais para essa expansão. Conversei 
hoje pela manhã com o presidente da Amunes, 
com o prefeito Gilson, de Viana, e a proposta é 
que ela já ocorra no modelo que ocorre no 
Brasil: um Samu municipalizado. Um Samu onde 
o gestor municipal é o dono do serviço, o dono 
do contrato. 

Nós podemos construir uma experiência 
de expansão rápida para quase todos os 
municípios capixabas no próximo ano se os 
municípios assim quiserem porque nós estamos 
dizendo que o Estado já quer e já reservou o 
recurso para isso. Na proposta do Estado, que o 
governador vai estar publicando num decreto 
estadual regulamentando essa política de 
expansão do Samu, nós vamos precificar o 
serviço, dividir o preço mensal dele pela 
população da região, identificar naquela 
proporção o que o Governo Federal aporta de 
custeio, e o Estado vai aportar sessenta por 
cento do custeio que resta. Em média, os 
municípios vão aportar de vinte a a trinta por 
cento, somente, de custeio no contrato e serão 
os donos do contrato. 

O Samu não é só ambulância. O Samu é a 
reorganização do acesso na rede de urgência e 
emergência. É poder permitir que, por exemplo, 
na Região Norte nós tenhamos estruturados os 
hospitais de Linhares, São Mateus, Nova 
Venécia e de Barra de São Francisco para, 
dentro daquela região daquela população, 
atender todas as demandas de urgência e 
emergência e parar com essa história do 
paciente neurológico de São Mateus ter que 
descer para o Dório Silva, para que o transporte 
inter-hospitalar deixe de ser feito por 
ambulâncias privadas e por serviços que não são 
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contratualizados e não têm financiamento 
federal. 

Temos expectativas. Então colocamos a 
meta de oitenta e sete por cento de cobertura, 
até o final deste Governo, do Samu no estado e 
a esperança de que os municípios nos ajudem a 
superar essa meta e alcançar os cem por cento 
de cobertura. 
 

(São exibidas as imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 
O Melhor em Casa, que é a atenção 

domiciliar, foi uma proposta de campanha do 
nosso governador de poder implantar a atenção 
domiciliar de média e alta complexidade. 
Porque, hoje, a atenção domiciliar do paciente 
menos complexo, que não depende de 
aparelhos, ela é feita pela atenção básica. Ela 
pode ser feita pela atenção básica e é o paciente 
que a gente classifica de AD-1. O paciente de 
atenção domiciliar 2 e 3 é aquele que depende 
de uma equipe multiprofissional, depende de 
medicamentos, depende de equipamentos que 
a atenção básica não oferta.  

Nós vamos dedicar, então, seis milhões 
de reais no próximo ano para apoiar municípios 
a implantarem o SAD, habilitar no ministério e 
fazer com que esse recurso permita a ampliação 
desses serviços nos municípios estratégicos. 

O ICEPi é o nosso instituto que está 
desenvolvendo um conjunto importante de 
projetos estruturantes. E eu quero dizer para 
vocês aqui o seguinte: é importante que todo 
mundo entenda a importante capacidade de 
inovação que o ICEPi tem a oferecer para o 
nosso Estado. Se nós pensarmos todas as áreas 
que estão passando por um processo de 
inovação e transformação no nosso Governo, 
todos envolvem projetos do ICEPi: na atenção 
básica, na atenção especializada, na qualificação 
da gestão, no apoio aos municípios, na 
ampliação do Samu, na mudança do modelo 
assistencial.  

O ICEPi passa a ser, a partir do modelo 
que esta Casa aprovou no início deste ano, um 
instrumento catalisador, uma grande enzima 
que vai provocar as reações num tempo mais 
curto. Enquanto, talvez, nos modelos de formas 
tradicionais de convênio de operação da 
inovação, a gente demoraria oito, doze anos 
para fazer, com o ICEPi a gente vai conseguir 

começar a fazer no próximo ano, com 
resultados e entregas objetivas a partir do 
marco da Lei da Ciência Tecnologia e Inovação 
do Governo Federal e que nós aprovamos nesta 
Casa. 

 Aqui, no ICEPi, nós já tivemos, este ano, 
então, o pedido de credenciamento de dez 
novos programas de residências médicas e 
multiprofissionais; vamos sair das vagas do 
programa que temos de Pediatria para mais de 
duzentas vagas novas de residência médica no 
Estado; iniciamos um movimento de 
transformar a rede de serviço em rede de 
ensino; o programa de qualificação; o programa 
de apoio e fortalecimento do controle social de 
políticas de equidade; profissionais formados 
nos municípios no apoio institucional; e bolsas 
de pesquisa em serviço. 

A partir de 2019, nós vamos iniciar 
cursos de qualificação e atenção primária em 
saúde, com processos educacionais em saúde, 
aperfeiçoamento das práticas clínicas de 
medicina de família e comunidade, o 
aperfeiçoamento em atenção primária em 
saúde, odontologia clínica em atenção primária 
e de prática ambulatoriais baseados em 
evidências. 

 
(São exibidas as imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 

 
Esses daqui começam esse ano, tá? Esses 

quatro primeiros e, em 2020, o outro. 
Residência em Pediatria, os novos 

programas. 
O Programa de Residência em Medicina 

de Família e Comunidade, que solicitamos o 
credenciamento no Governo Federal, ele vai ser 
executado em parceria com os municípios de 
Colatina, Linhares, São Mateus, Laranja da 
Terra, Aracruz, Serra, Guaçuí e Cachoeiro de 
Itapemirim. 

Vamos reabrir a rede de saúde mental, 
enfermagem obstétrica, saúde coletiva com 
ênfase em vigilância de saúde, em cuidados 
paliativos, acupuntura, homeopatia, a multi 
urgência e emergência. Isso é o primeiro ano de 
Governo, gente! Isso são os primeiros dez meses 
que a gente conseguiu decidir e operar. 

Então, aqui, os outros programas que a 
gente tem para iniciar nos próximos anos. 
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Temos aqui o Plano de Modernização e 
Inovação. Já temos aí o conjunto, então, de 
editais que foram publicados, com adesão de 
vários municípios. Então, o sistema de 
tecnologia que nós oferecemos, os programas 
de qualificação, de formação, de qualificação da 
gestão. 

Tivemos oitenta e dois inscritos no curso 
de Especialização em Saúde Pública com ênfase 
em Interprofissionalidade. O edital do processo 
seletivo de tutores do curso de Especialização 
em Saúde Pública teve vinte e dois inscritos.  

Então, aqui, o sistema de informação 
que a gente quer implantar. Nós conseguimos, 
ao longo deste ano, aperfeiçoar uma solução 
que estava em construção, que é o estudo 
Vigilância em Saúde, um sistema de notificação 
online de agravos compulsórios, que o próprio 
secretário nacional de Vigilância em Saúde do 
Ministério afirmou que será validado pelo 
Ministério da Saúde como uma ferramenta de uso 
nacional. O Ministério da Saúde deve migrar do 
modelo do Sinan para que ele receba as 
informações de aplicações que os estados vão 
implementar e o ministério vai recomendar a 
solução que nós estamos desenvolvendo aqui 
como uma solução para implantação em outros 
estados. 

Já tem três estados que querem a 
implantação do sistema: o e-SUS atenção básica, 
que é o prontuário eletrônico; o novo sistema 
de regulação ambulatorial, que já teve a adesão 
de sessenta e sete municípios e que deverá ser 
um sistema único integrado do Estado do 
Espírito Santo; o sistema de gestão da saúde 
para os hospitais; o de logística; e serviços de 
telemedicina e telediagnóstico, que nós 
devemos implantar no próximo ano no estado. 

A regulação formativa é uma tecnologia 
de criar, entre um grupo de equipe de saúde da 
família e especialistas fixos uma relação 
permanente, onde esse especialista também 
ajuda na formação dos médicos daquele 
território e passa a ser um médico fixo que 
cuida da população daquele território. É uma 
tecnologia simples, que não é tão difícil de ser 
implantada, mas que vai dar um bom trabalho e 
vai representar uma melhoria significativa na 
redução de encaminhamentos não qualificados 
para a atenção especializada. 

A questão da qualificação em gestão 
hospitalar, os programas da implantação da 

medicina hospitalar também. Aqui nós tivemos 
o lançamento dos editais, estivemos junto com 
o governador, tivemos o Controle Social, 
tivemos um seminário com a atenção e com o 
Controle Social também participando e 
esclarecendo. 

Muito obrigado! 
Eu queria que passasse o vídeo 

rapidamente. 
Encerro minha apresentação, 

agradecendo aos deputados e a todos os 
participantes, com esse vídeo de um dos 
médicos supervisores do nosso programa de 
formação de médicos da família e comunidade. 
(Pausa) 
 

  (É exibido o vídeo) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem, secretário! 

Quero avisar para todos que a mecânica 
da nossa audiência pública é a seguinte: nós 
vamos ouvir, inicialmente, os membros da 
Comissão de Saúde; depois, o deputado 
Pazolini; depois, as outras pessoas da Mesa; e, 
em seguida, nós passaremos a fala para alguém 
que queira fazer qualquer tipo de pergunta ao 
secretário ou a qualquer um da Mesa. Na 
verdade, é ao secretário, porque é ele que está 
fazendo a prestação de contas. Eu só peço a 
todos que façam os seus questionamentos e 
que não tenham muita réplica, para dar 
oportunidade para todos falarem.  

Eu só queria fazer uma consideração 
inicial. O secretário falou sobre o fumacê. Eu sou 
ferrenho contrário ao fumacê. O fumacê, pelo 
que a gente entende, acorda o mosquito que 
está dormindo e as pessoas que têm qualquer 
tipo de doença respiratória, ele acaba 
agravando mais essa doença e prejudicando as 
pessoas. Eu sempre falo, em qualquer lugar, que 
nós temos que não deixar o mosquito voar. 
Depois que voou, não adianta você atirar nele 
porque não vai acertar. Só esse comentário que 
eu queria fazer, naturalmente, para dar 
oportunidade a todos falarem. 

Vou passar a palavra inicialmente para o 
Dr. Emílio Mameri, que é o nosso vice-
presidente da Comissão de Saúde. Dr. Emílio, 
com a palavra. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Parabéns, doutor Nésio! Parabéns a todos que 

Identificador: 340034003600370034003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



50 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 05 de novembro de 2019 

estão aqui conosco, às pessoas que estão nos 
assistindo, por essa explanação muito boa, e 
não esperávamos diferente até porque 
confiamos no trabalho do secretário, da equipe. 

Este Parlamento, a Comissão de Saúde e 
os trinta deputados depositaram uma confiança 
muito grande nas mudanças que pretendemos 
para a saúde do Espírito Santo, e tivemos 
condições de discutir. E aí vai outro grande 
mérito do nosso secretário, que nos ouviu e 
conversamos, dialogamos e aprovamos esses 
projetos estruturantes que, no momento, a 
gente percebe que sua implantação caminha e 
caminha no ritmo que acreditávamos que iria 
caminhar.  

Estou convencido de que o nosso futuro 
está na atenção primária: qualificação da 
atenção primária, composição da rede de 
maneira eficiente e, naturalmente, teremos que 
ter, sim, a média complexidade; e nunca a alta 
complexidade vai deixar de existir. Mas, 
teremos muito mais condições de oferecer uma 
saúde de qualidade para a população do Espírito 
Santo no momento em que investirmos, 
maciçamente, com tecnologia, com inteligência 
digital, com organização, na nossa atenção 
primária.  

E sempre falo: mais importante de tudo 
é ter uma equipe feliz, trabalhando e 
qualificada. Infelizmente, não é realidade do 
Estado do Espírito Santo e nem do Brasil essa 
qualificação. Sabemos que o programa foi 
implantado, foi um sucesso, vamos dizer assim, 
porque se está ruim com ele, muito pior sem 
ele. Mas, temos que aperfeiçoá-lo porque 
entendemos e temos certeza absoluta de que 
nada se constrói sem atenção primária de 
qualidade. E fico feliz, até porque secretário, 
comungamos da mesma ideia e sabemos da 
importância. Nós, que trabalhamos com 
consciência, trabalhamos sem demagogia. 
Queremos, sim, saúde de qualidade, e temos 
condições de ter. Sabemos que o Espírito Santo 
é um estado pequeno, é um estado que tem 
recursos. Evidentemente, temos que gastar bem 
os recursos, porque esse recurso é público e 
temos que ter consciência da importância de se 
gastar bem o público, mas podemos ser, sim, 
um modelo de saúde para todo o Brasil. 

Espero, secretário, que a gente possa 
avançar. Estou satisfeito com as explicações. 

Tenho acompanhado o desenvolvimento da 
implantação desses programas e quero 
parabenizá-lo por estar capitaneando esse 
projeto de renovação, de mudança, com apoio 
do nosso governador Renato Casagrande, e sou 
testemunha do trabalho, do interesse, do 
empenho nos principais eixos da gestão do 
Espírito Santo, e a saúde, com certeza, faz parte 
desses eixos fundamentais para dar qualidade, 
dignidade e certa segurança às pessoas que 
vivem neste estado, que pagam seus impostos e 
que precisam e necessitam de serviços de 
qualidade. 

Muito obrigado! Um abraço para todos 
vocês. E vamos continuar a batalha, vamos 
continuar cobrando do Governo do Estado, 
vamos continuar cobrando do nosso secretario. 
E tenho certeza absoluta de que os resultados, 
Nésio, já estão aparecendo. E teremos, no final 
deste mandato, uma saúde de qualidade, que é 
o desejo de todos nós que moramos neste 
estado. 

Bom dia a todos vocês! Um abraço e 
fiquem com Deus. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Doutor Hudson Leal. 
 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 

Parabenizar a apresentação do secretário. 
Vou tirar algumas falas sobre os slides 

dele. 
Primeiro, você falou... Eu estava aqui 

conversando e comentando com Reblin, você 
decentralizou algumas coisas que eram 
centralizadas. Quando você levou para o 
Hospital de Santa Leopoldina aquele número de 
cirurgias, me surpreendeu. Um local tão perto - 
né, Reblin? - e a resolutividade dali. Então, pedir 
ao secretário que estenda isso para os outros 
hospitais, próximos daqui, como, por exemplo, 
Domingos Martins, que tem a condição de fazer 
a cirurgia de angiologia e, principalmente, de 
ginecologia, que tem uma fila grande. Então, 
parabéns por você ter tomado essa decisão de 
descentralizar. 

Você falou, também, sobre a 
judicialização, que é um problema muito grave 
em nosso estado. 

O Doutor Hércules sempre está trazendo 
esse congresso aqui, com a Clenir. E algumas 
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coisas que você colocou ali, por exemplo: 
internação. Principalmente UTI, que é comprado 
fora do leito do estado, e internação de saúde 
mental. 

Quando você vem com o instituto para a 
formação de psiquiatras aqui no Espírito Santo, 
deputado Lorenzo Pazolini, este é o único 
estado que não tem residência de Psiquiatria; o 
Espírito Santo. Então, tem essa demanda 
reprimida. Então, vai abrir residência, vai formar 
pessoas, aqui, e quando você começar a formar 
psiquiatra... (Pausa) 

É, pela equipe multiprofissional: 
psicólogo, psiquiatra. Então, assim, você vai 
diminuir, e muito, essas internações 
compulsórias.  

Tem muitas pessoas, deputado Lorenzo 
Pazolini - os outros dois são médicos - que você 
pode fazer, preventivamente, o tratamento de 
depressão, de ansiedade, porque isso evolui 
para uma forma mais grave dessa patologia. 
Então, você vai diminuir, em muito, essa 
internação. Então, vai diminuir a judicialização, 
preventivamente. É uma coisa importante. 

Ao jovem ali, que vai ser o coordenador 
da atenção primária: quando você atua lá na 
base, e não tem encaminhamento ao 
cardiologista, ao gastroenterologista, assim... 
Umas coisas que você, quando tem vontade de 
fazer, você vai diminuir, e muito, o especialista. 
Então, o que é que vai acontecer? A diminuição, 
assim... Os danos... Por exemplo, um paciente 
diabético, se você o trata adequadamente, com 
os medicamentos da atenção básica, 
medicamentos básicos, e faz o 
acompanhamento, você vai diminuir, e muito, a 
morbidade desse paciente e internação. 

Então, com certeza, implantando o que 
está se fazendo na atenção básica, secretário, 
você pode ter certeza de que nós vamos 
diminuir, e muito, a parte de judicialização - 
internação, comprar cirurgia fora... Comprar 
leitos fora, é importante? É importante. Mas vai 
diminuir, e muito! Talvez seja atendido na nossa 
rede básica.  

Sei que tem outros diretores de hospitais 
aqui, mas você só citou dois hospitais. Então, 
tenho que falar sobre os dois hospitais de que 
você falou.  

Você falou sobre o Antônio Bezerra de 
Faria. 

A coisa mais importante que temos hoje 
é o tripé: gestão, desenvolvimento e inovação. 
Então, o gestor que não faz isso, esquece! Vai 
embora para casa. Se você não tiver isso, você 
não faz nada. 

O Antônio Bezerra de Faria, conheço 
muito bem, é um hospital em Vila Velha... Ali é 
um hospital que era corredor o tempo todo. 
Então, não é porque foi lá, implantou... Houve 
gestão. Estou vendo, aqui, o diretor doutor 
Neio, médico também. Por coincidência, é 
médico e gestor. Não quer dizer que para ser 
diretor tem que ser médico. Eu sou médico. 
Mas, não, tem que ser gestor. Pode ser qualquer 
um. Pode ser enfermeiro, assistente social, 
advogado. Mas ter conhecimento de gestão. 
Não existe... Antigamente se falava: Ah, o cara 
não é médico. Não. Isso é ultrapassado. Então, 
quem não estiver no caminho da inovação, vai 
ficar para trás.  

Então, um projeto, para todos 
entenderem - não vou deixar a oportunidade 
de, toda vez, falar isso -, implantado nos 
melhores hospitais do Brasil, o Sírio Libanês, que 
é um hospital de portas abertas, que foi 
implantado a importância de você diminuir a 
internação... A média de espera de uma cirurgia 
ortopédica de fêmur era de quatorze dias. 
Agora, está igual a hospital quase privado. O 
privado ainda opera à noite. É o que eu falo: às 
vezes, você pode operar à noite. Já diminuiu 
para quatro dias; é um avanço. Então, você roda 
muito mais os leitos. Então, isso é um avanço. O 
Neio tá aqui. Está sendo importante e gostaria, 
muito, de pedir ao secretário, que estendesse 
esse programa para todos os hospitais da rede. 
Não só portas abertas, que é muito mais difícil e 
funcionou, mas, principalmente, para porta 
fechada. 

 Você falou, também, sobre o Dório Silva. 
Eu tinha visto, aqui, e acho que ela já foi, a 
Katiana. (Pausa) Deve estar lá fora. Também, 
um aumento, uma melhora naquele hospital. 
Então, secretário, é gestão. Você botou pessoas 
preparadas, e está funcionando. Então, nós não 
podemos deixar de falar sobre esse assunto. 

Você falou ali, citou a Fundação iNova 
Capixaba. Eu estava conversando com a Clenir, e 
nós tínhamos aqui um problema, sempre trouxe 
isso aqui, nessa Comissão de Saúde, na 
prestação de contas à Comissão de Saúde. 
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Houve uma decisão. Decisão judicial é para ser 
cumprida. Você pode até não concordar com 
ela, mas se houve uma decisão de um juiz de 
primeira instância, ele levou para o Pleno do 
Tribunal, para o Pleno, não, para uma Câmara, e 
a Câmara decidiu e está esperando o 
julgamento do Pleno...  

Existe uma decisão aqui, não poderão ser 
contratadas pelo Estado na forma de 
terceirização, quer com cooperativa - porque a 
ação era quanto às cooperativas neste estado 
do Espírito Santo - quer com outro tipo de 
sociedade. Quando o juiz coloca quer com outro 
tipo de sociedade, eu sou médico, fica 
subentendido - e aqui tem vários advogados - 
qualquer pessoa jurídica, incluindo organização 
social. 

Então, a Fundação iNova veio resolver 
esse problema. Nós temos a Lei n.º 101, de 
2004, que estabeleceu o limite de 
responsabilidade fiscal para o Estado de 
quarenta e nove por cento, por Estado. Então, 
assim, você precisa ter as organizações sociais 
na sua... Para fazer funcionar. Então, essa 
decisão judicial, Clenir, agora, está pacificada e 
resolvida. Então, gostaria de parabenizar, 
porque você resolveu um grave problema que 
iria ter este Estado do Espírito Santo. 

E o que mais me chama atenção, 
secretário, eu gostaria que...  

O que significa a fundação? Quando você 
tem a fundação com a titulação... É Cebas, né? 
Cebas. Então, você tem alguns benefícios. 
Então, isso é um benefício financeiro. Vinte por 
cento destinados à Previdência Social incidente 
sobre o total das remunerações pagas, devidas 
ou creditadas a qualquer título aos segurados 
empregados, trabalhadores avulsos e 
contribuintes individuais autônomos que 
prestam serviços à entidade. 

Então, assim, vinte por cento, a fundação 
vai deixar de... Assim, quando ela tem o Cebas, 
você deixa de recolher. Então, isso é questão de 
economicidade dentro da lei. Dentro da lei!  

Um, dois ou três por cento destinados ao 
financiamento de aposentadorias especiais e 
benefícios decorrentes dos riscos ambientais do 
trabalho. É lógico que vai ser identificado dentro 
de um hospital cada um. Se é um, dois ou três 
por cento, não vou entrar nesse detalhe. 
Incidente sobre o total das remunerações pagas, 

devidas ou creditadas a qualquer título aos 
segurados empregados e trabalhadores avulsos 
que prestem serviços à entidade. Então, isso 
aqui, você já tem uma grande remuneração. 

 Quinze por cento destinados à 
Previdência Social incidente sobre o valor bruto 
da nota fiscal - é um valor relevante - ou fatura 
de serviços prestados por cooperados por 
intermédio de cooperativa de trabalho.  

As outras administrações da saúde, 
secretário, tratavam a cooperativa como uma 
coisa ilegal, sendo que é uma coisa criada por 
lei. Existe lei estadual para beneficiar o 
cooperativismo. Então, isso aqui, no estado do 
Espírito Santo, era tratado, as cooperativas, 
como marginalizadas. Então, veio para regular, e 
parabéns por ter essa coragem. 

Quatro, contribuição incidente sobre o 
lucro líquido, destinada à Seguridade Social, 
você deixa de pagar. É um por cento, mas um 
por cento é muita coisa. O Cofins, incidente 
sobre faturamento, destinado à Seguridade 
Social: três por cento; PIS/PASEP: 0,65. Só 
nestes três aí são 4,65.  

Então, assim, por questão de 
economicidade, você vai equalizar. Algumas 
sociedades que recebem pouco, você vai poder 
aumentar. E os que recebem muito, você vai 
poder diminuir. Não quer dizer que você vai dar 
aumento para todos. Então, você vai ter, assim, 
pagar o que paga o mercado. Nós temos recurso 
suficiente. O Governo Federal e Estadual nos 
pauta com impostos, mas para devolver esse 
dinheiro para a sociedade. Então, assim, nós 
vamos ter uma segurança muito grande. 

E quando você cria a Fundação iNova, 
você, assim, eu conversando com os médicos lá, 
isso aí eu não deixo de falar: você é ousado, 
secretário. Você e a sua equipe. Não é você 
sozinho. É você e a sua equipe. Sozinhos, a 
gente não faz nada.  

Sobre a fundação pública de direito 
privado não orçamentada, nós já tivemos uma 
fundação pública neste estado, que não deu 
certo, uma autarquia, que era orçamentada. 
Você tem que ter mérito. Você vai ter que ter 
desempenho para você fazer. Então, você não 
vai pagar, você vai poder receber do SUS todo o 
serviço. Não é feita a cobrança devida que o 
Estado pode receber. A Sirlene bem disse aqui, 
eu prestei bem atenção nessa fala, você fazer 
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funcionar o hospital com gestão, com o que o 
SUS paga. O Evangélico faz isso muito bem. O 
Estado pode fazer e não tem equipe para fazer 
essa cobrança. Então, a fundação, você vai 
poder cobrar diretamente. Então, é recurso que 
vai ter no caixa da fundação. 

E na Lei n.º 8.666, a famosa Lei de 
Licitações, no art. 118, vou citar rápido. Vou 
citar só o 118 para citar o 119 porque ele fala: 
Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as 
entidades(...), tal, tal tal. Então, está incluído o 
Estado. No art. 119 isso é bem claro, na Lei n.º 
8.666: 
 

Art. 119. As sociedades de 
economia mista, empresas e 
fundações públicas e demais 
entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União e pelas 
entidades referidas no artigo 
anterior - então o Estado, no caso 
- editarão regulamentos próprios 
(...) 

 
O que vai acelerar a aquisição. Então, 

isso, assim, já existia essa ferramenta, outros 
gestores não viram isso. Então, a gente precisa 
de inovação, de gestão. Então, o que você vai 
fazer com isso é gestão utilizando o que está na 
lei. Nada mais do que a lei. 
 

(...) devidamente publicados, 
ficando sujeitas às disposições 
desta Lei. 

 

E no parágrafo único do art. 119 diz: 
 

Parágrafo único. Os regulamentos 
a que se refere este artigo, no 
âmbito da Administração Pública, 
após aprovados pela autoridade 
de nível superior - no caso o 
Estado - a que estiverem 
vinculados os respectivos órgãos, 
sociedades e entidades, deverão 
ser publicados na imprensa 
oficial. 
 

Então, assim, vai ser um marco no 
estado do Espírito Santo. Acredito muito na 
atenção básica, sem deixar de ter na prestação 
o que chega aos hospitais. Vou te colocar aqui 

que segunda-feira eu pedi um requerimento de 
informações, não é só elogio, tá, secretário?! A 
gente tem que pedir, é um requerimento de 
informações, só para as pessoas entenderem 
que quando a gente pede a um secretário, 
Clenir, requerimento de informações, as 
pessoas falam: Ah, tô desconfiado... Mas é a 
maneira... (Pausa) 

Não, não é, secretário. Eu vou pedir um 
requerimento de informações - estou 
terminando, Doutor Hércules, só um minuto - 
para saber todos os contratos. Vou te falar da 
minha área específica, anestesia. Você comprou 
um aparelho de anestesia, você obedecer ao 
que manda a empresa, a manutenção, a 
manutenção de seis meses, um ano. Hoje se 
compra aparelho, por exemplo, eu sou sócio de 
hospital, vendemos lá o Hospital Metropolitano, 
mas você só fazia a manutenção que estava lá 
no edital do fabricante. É de seis meses, um 
ano, Reblin. Hoje se compra um aparelho, 
fazendo manutenção mensal, em um ano você, 
só com manutenção você compra dois. Você 
compra outra, é geladeira. Então, assim, eu vou 
pedir um requerimento de informações, 
querendo saber tudo que existe na Secretaria de 
Saúde sobre compra de equipamentos, está 
certo? Então, não se surpreenda, vou fazer esse 
pedido. 

Obrigado. Devolvo a palavra ao 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Antes de passar a palavra para o 
deputado Lorenzo Pazolini, quero perguntar ao 
secretário se ele quer responder tudo depois ou 
quer... (Pausa) 

Depois, né?! 
Então, vamos ouvir agora a palavra do 

deputado Lorenzo Pazolini.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, deputado 
Hércules Silveira, retificando o nome de V. Ex.ª, 
saudar e renovar a saudação aos nossos colegas, 
aos membros da Mesa, aos servidores que estão 
no plenário desta Casa, ao público que nos 
acompanha através da TV Assembleia 
Legislativa. 

Senhor secretário, acompanhei 
atentamente a manifestação de V. Ex.ª. 
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Parabenizo-o pela manifestação. Reconhecemos 
os avanços que foram registrados, temos 
acompanhado essa área extremamente sensível 
e que necessita, efetivamente, de uma 
intervenção profícua, uma intervenção objetiva 
e célere porque são vidas humanas que estão 
em risco, e pontuei aqui durante a intervenção e 
a explanação de V. Ex.ª alguns pontos que vou 
suscitá-los para esclarecermos de maneira 
objetiva, mas um pouco mais aprofundada. 

Primeira questão que notei, senhor 
secretário, e quando iniciou a explanação de V. 
Ex.ª, foi em relação à questão orçamentária. E aí 
faço uma ponderação, que na verdade esse 
orçamento atual não é o orçamento do Governo 
anterior. Só por uma questão de compromisso 
aqui com a verdade, porque o orçamento foi 
alterado pela atual gestão, pelo atual Governo, 
em janeiro deste ano, quando esta Casa, ainda 
na décima oitava legislatura, recebeu a proposta 
orçamentária, as sugestões do governador José 
Renato Casagrande e, assim, aprovou com a 
chancela da equipe atual, ou seja, o orçamento 
atual representa efetivamente o desejo da 
gestão do governador Casagrande. Esta Casa 
deu essa autorização e permitiu essa mudança 
na LOA. Então, o orçamento foi aprovado na 
maneira que... ou não da maneira, claro, que 
foram algumas emendas pontuais, mas 
conforme a gestão e a preparação, o desejo do 
Governo Casagrande. 

Segundo ponto, frisar aqui o pacote de 
leis aprovados por essa Casa. Foram mais de seis 
leis, algumas delas à unanimidade. Inclusive, eu 
votei favoravelmente em sua maioria absoluta, 
fiz algumas ponderações em outras. Reconheço 
a boa vontade de V. Ex.ª ao debate em alguns 
pontos, que foram importantes. Nós evoluímos, 
mas lamento aqui e, como fiz já de público em 
outras ocasiões, ficou patente para mim a 
necessidade de, por exemplo, aprimoramento 
em relação à questão das fundações. Perdemos 
uma boa oportunidade de avançarmos um 
pouco mais. Poderíamos ter avançado para uma 
lei um pouco mais moderna, uma lei um pouco 
mais madura. E a Casa poderia ter contribuído 
um pouco mais para a sociedade capixaba.  

Isso não é nenhum tipo de demérito, 
mas é um registro que eu faço na minha visão 
com respeito às opiniões em contrário. Houve, 
sim, uma necessidade e há uma necessidade de 

aprimoramento da legislação em relação às 
fundações, para que nós tenhamos uma 
prestação de serviço um pouco mais eficaz.  

Quarto ponto que eu vou abordar é em 
relação à questão do Hospital Infantil. No dia 6 
de setembro de 2019, nós fizemos então, numa 
sexta-feira, uma inspeção, uma vistoria 
extraordinária no Hospital Infantil e produzimos 
um relatório técnico com profissionais da área. 
Encaminhamos a V. Ex.ª esse relatório - acredito 
que V. Ex.ª tenha recebido - com alguns pontos 
em relação a possíveis suspeitas em relação aos 
procedimentos licitatórios, que eventualmente 
tenham sido manipulados ou alterados ou de 
qualquer forma contenham impropriedades, um 
levantamento preliminar. E a questão que eu 
deixo já como indagação a V. Ex.ª: Quais as 
providências que foram adotadas? Se foi 
adotada uma tomada de contas especial, se foi 
instalada uma auditoria extraordinária. Ou seja, 
quais as providências que V. Ex.ª adotou em 
relação àquela questão do relatório?  

Uma outra questão que me chamou 
atenção em relação ao Hospital Infantil foi o 
fato de que, durante a vistoria, no dia 6 de 
setembro deste ano, constatamos, inclusive 
com a presença do deputado Doutor Hércules 
Silveira, do doutor Hudson, a ausência de 
extintores de incêndio em pontos primordiais. E, 
pelo o que eu acompanhei, houve logo em 
seguida uma dispensa ou inexigibilidade de 
licitação. E esses extintores então foram 
repostos ou enchidos, vamos dizer assim. Mas, 
logo em seguida, essa empresa voltou com uma 
semana depois, uma semana e meia, e retirou 
os extintores que estavam cheios e recolocou no 
lugar extintores vazios. Então, ao que me consta 
a empresa recebeu pela prestação de serviço, 
pela manutenção dos extintores, troca e 
manutenção e, em seguida, ela retorna logo, 
com uma semana após, e retira os extintores 
cheios e coloca no lugar extintores vazios, 
mesmo tendo recebido pela prestação do 
serviço. 

Eu pergunto a V. Ex.ª se é do 
conhecimento de V. Ex.ª esses fatos, se esses 
fatos chegaram ao conhecimento de V. Ex.ª, 
quais foram as providências adotadas e se há 
uma conclusão dessas apurações. Porque é um 
fato extremamente grave. A empresa recebeu 
pela prestação de serviço, já havia um risco 
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iminente no local, inclusive com alguns 
incêndios e, logo após, a empresa retoma, retira 
os extintores que haviam sido trocados, que 
estavam cheios com pó químico e água e instala 
novamente no local extintores desprovidos de 
conteúdo, extintores vazios. Então, este é o meu 
primeiro questionamento. Se V. Ex.ª tem 
conhecimento e quais as providências que 
foram adotadas até na responsabilização das 
pessoas que tenham sido efetivamente ou 
tenham contribuído para que isso acontecesse. 

Outro fato importante que eu vou 
questionar a V. Ex.ª: eu recebi uma sentença 
condenatória na esfera cível com o trânsito em 
julgado e vou declinar aqui o número dos autos, 
que é público, 024090210352, 024090210352. É 
público, está no site do Tribunal de Justiça, em 
que consta a condenação do atual diretor do 
Hospital Infantil, com o trânsito em julgado, por 
ato  
de improbidade administrativa, por ter, 
conforme denúncia do Ministério Público, 
sentença e acórdão do Tribunal de Justiça 
Estado Espírito Santo, praticado fraudes 
licitatórias.  

Então, o quadro posto é o atual diretor 
está condenado, já na fase de execução, com 
trânsito em julgado por fraude à licitação. E o 
que nós estamos investigando é fraude à 
licitação no mesmo hospital, com o mesmo 
diretor.  

A primeira indagação que eu faço a V. 
Ex.ª é se esses fatos eram do conhecimento de 
V. Ex.ª. Se V. Ex.ª tinha conhecimento da 
existência dessa decisão judicial, com trânsito 
em julgado, que inabilita e que condena esse 
diretor por fraude licitatória, ou seja, por ter 
gerado um prejuízo, por ter manipulado um 
procedimento licitatório, que gerou prejuízo aos 
cofres públicos do Espírito Santo.  

Por responsabilidade e por não pactuar 
com inverdades ou leviandades, só trago esse 
fato ao conhecimento público, primeiro porque 
o processo é público e, segundo, porque ele 
transitou em julgado e não cabe mais recurso. 

Na mesma esteira, eu vou indagar a V. 
Ex.ª se V. Ex.ª tem conhecimento da Lei 9891, 
que é a Lei da Ficha Limpa capixaba, sancionada 
pelo governador José Renato Casagrande, lei 
que está em vigor, e essa lei impede que 
pessoas condenadas por improbidade 

administrativa exerçam cargos de confiança no 
Estado Espírito Santo. 

Então, a situação que eu estou trazendo 
ao conhecimento de V. Ex.ª - ninguém é 
obrigado a saber tudo - eu também não tinha 
conhecimento e V. Ex.ª pode não tê-lo, é da 
vida, é natural, mas estou trazendo ao 
conhecimento de V. Ex.ª de maneira formal o 
fato de que esse diretor está condenado, com 
trânsito em julgado, por ato de improbidade 
administrativa consistente em fraude a 
licitações públicas no Estado Espírito Santo, 
enquanto exercia o cargo diretor do mesmo 
hospital - Hospital Infantil. O simples fato dessa 
condenação já vedaria a sua permanência no 
cargo. E, trago um fato ainda mais grave, que é 
a Lei 9891, a Lei da Ficha Limpa capixaba, que 
permite e veda expressamente a permanência 
em cargo de comissão de qualquer pessoa 
condenada por trânsito em julgado, por 
improbidade administrativa.  

Aí eu questiono V. Ex.ª, inicialmente, se 
V. Ex.ª tinha conhecimento desses fatos. E a 
segunda condenação, quais as providências que 
V. Ex.ª vai adotar, a partir do momento em que 
eu estou dando ciência formal, nesta Casa, a V. 
Ex.ª desses fatos que são extremamente graves? 

Por último, não menos importante, eu 
acompanhei a questão lá do Imaba em que 
houve alteração da OS que fazia a gestão. O 
meu questionamento a V. Ex.ª é o seguinte: 
Qual foi a modalidade licitatória que foi adotada 
para contratação dessa nova OS? Qual foi o 
procedimento licitatório lá, na forma da Lei 
8666? Houve dispensa ou inexigibilidade de 
licitação? E, para finalizar, se V. Ex.ª tem 
conhecimento de que essa empresa que foi 
escolhida responde por auditoria no Tribunal de 
Contas Municipal do Estado do Rio de Janeiro, 
algumas ações na esfera cível também de 
improbidade que seus gestores estariam 
respondendo, conforme consulta ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ao Tribunal 
de Contas Municipal do Rio de Janeiro. 

Eu agradeço, deputado Hércules Silveira, 
pela oportunidade, pela atenção, e reconheço 
os avanços. Mantenho minha coerência nesta 
Casa, com muita serenidade. Reconheço que 
houve avanços na área, mas não posso deixar de 
trazer esses questionamentos a V. Ex.ª. 
Agradeço a atenção.  
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O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Conforme foi combinado, depois da 
fala de todos à Mesa, o secretário irá fazer 
respostas aos questionamentos de todos. 

Quem mais da Mesa quer...  
Luiz Carlos Reblin. 
 
O SR. LUIZ CARLOS REBLIN - Secretário, 

ao longo do desenvolvimento do Sistema Único 
de Saúde, nós todos que militamos nesse 
campo, temos sempre um grande gargalo, que é 
a relação do atendimento feito pela equipe 
básica de Saúde da Família, para um nível de 
complexidade maior quando o paciente precisa 
desse tipo de atendimento. 

A população capixaba se assusta quando 
ela ouve falar um nome que nós passamos a 
utilizar ao longo tempo, que se chama Sisreg - 
Sistema de Regulação. Quando ele procura 
saber da sua situação, alguém diz está no Sisreg. 
Isso é um problema, parece que é uma porta 
que não se abre quando nós chamamos de 
Sisreg.  
 O senhor tem colocado a possibilidade 
de melhoria nessa relação da atenção básica 
com esses outros níveis de complexidade. O que 
eu gostaria que o senhor pudesse aqui, neste 
espaço, nos relatar um pouco mais o que 
mudaria na forma.  
 O Sisreg, para que todos possam 
compreender, é um sistema, um programa de 
informática. Então, talvez, não seja o Sisreg o 
problema, não é problema desse programa de 
computador.  
 Mas o que mudaria na organização entre 
a atenção básica e essa organização 
especializada para facilitar essa relação? E em 
que prazo o senhor propõe que essa dificuldade, 
que é um grande gargalo que, se nós gestores 
públicos, o controle social e qualquer ator 
político, perguntar para a sociedade capixaba e 
brasileira, será talvez o ponto mais difícil, de 
maior reclamação da nossa sociedade. Em que 
pé estão essas questões e em que prazo o 
senhor acredita que é possível perceber uma 
mudança nessa configuração que está dada nos 
dias de hoje?  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Vamos ouvir a palavra então agora de 
Viviane Rangel Ferreira, conselheira fiscal da 
Apasod.  

  A SR.ª VIVIANE RANGEL FERREIRA - 
Bom dia a todos!  
 Eu venho em nome dos usuários, das 
pessoas com deficiência que fazem hemodiálise 
e quimioterapia. Deveria ser cuidado pela 
Secretaria de Saúde porque o Mão na Roda não 
é preparado para poder atender essas pessoas, 
porque se alguma coisa chegar acontecer, o 
Mão na Roda não está preparado. E fora que 
teve uma deficiente que o Mão na Roda pegou 
às sete horas da manhã, a quimioterapia dela 
era às10h e foram entregá-la já às quatro horas 
da tarde.  
 Então, se acontecer alguma coisa dentro 
do Mão na Roda, os motoristas não estão 
preparados; e também para olhar as mulheres 
com deficiência sobre a questão do preventivo. 
Se você não tiver acompanhante, as mulheres 
não conseguem fazer porque eles falam que 
toda pessoa com deficiência tem que ter um 
acompanhante, mas nem todas têm a pessoa 
para poder acompanhar. Porque a cama é muito 
alta para pessoa, para as mulheres cadeirantes. 
Deveria ter aquela cama que abaixa para poder 
subir, para nos ajudar nessa questão.  
 Obrigada.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem.  

Vamos ouvir agora Sirlene Motta de 
Carvalho, superintendente do Hospital 
Evangélico de Vila Velha. 

 
  A SR.ª SIRLENE MOTTA DE CARVALHO - 
Na realidade, eu quero parabenizar o nosso 
secretário pelo empreendedorismo, coragem e 
determinação, resiliência por esse planejamento 
ousado. Só quem tem coragem, quem acredita, 
é capaz de assumir um grande desafio desse, 
pontuando todas as linhas de cuidado, 
consolidando em um planejamento estratégico 
e em curto prazo também que a gente vê.  
 Um dia a gente até conversou: 
secretário, não daria para começar um projeto-
piloto? E ele disse: Não, nós vamos começar em 
todos. Eu acho que realmente o tempo corre 
muito, então, nós precisamos nos apropriar 
dele. E nos apresentou, além desse 
planejamento consolidado com todas as linhas, 
também os resultados que já foram alcançados 
nesse curto prazo de nove meses, mais ou 
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menos, de atuação, já trazendo aqui alguns 
resultados; fruto então de uma gestão austera, 
inteligente, usando a inovação para alcançar 
esses resultados.  
 E eu fiquei muito feliz e quero destacar o 
que eu também percebi na apresentação em 
relação às residências, são duas especialidades 
que eu sempre senti muita falta da ampliação 
delas no contexto da saúde primária, que são: a 
homeopatia e acupuntura, que fazem uma 
grande diferença.  
  Eu sou adepta dessas duas 
especialidades, utilizo da homeopatia, da 
acupuntura e sei a diferença que isso faz na 
saúde e na qualidade de vida das pessoas.  
 Então, secretário, parabéns por esse 
empreendimento. Nós acreditamos que 
realmente nós vamos conseguir com todos 
participando e ajudando a alcançar esses 
resultados.  
 Obrigada.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem.  
Vamos ouvir, agora, a Rosane Baptista 

Aleixo, representante do Conselho Regional de 
Enfermagem, Coren. 

 
A SR.ª ROSANE BAPTISTA ALEIXO - Bom 

dia a todos novamente, né? 
Como o deputado mesmo disse, eu sou 

Rosane. Estou como representante, como 
conselheira do Conselho Regional de 
Enfermagem e há muito que ser feito pelos 
usuários do SUS. 

Os usuários precisam ser respeitados, 
ainda temos serviços sucateados, sem material, 
sem medicamentos. Os profissionais de saúde - 
auxiliares, técnicos e enfermeiros - sofrem, 
constantemente, com a falta de material, de 
medicamento e com assédio moral por parte da 
nossa gerência.  

Eu também sou funcionária pública 
estadual, sou funcionária da Secretaria de Saúde 
e estou lotada no Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória, o Hospital Infantil, e vivo 
diária e constantemente o que estou falando 
para vocês: nossa gerência constantemente nos 
faz sofrer com assédio moral. Constantemente! 
E isso não é segredo para os funcionários 
públicos.  

Recentemente, ainda esta semana, 
esperei a minha gerência, a minha 
coordenadora chegar e falei da situação pela 
qual o CTI estava passando. Trabalho com 
Neonatologia, são crianças de baixo peso e não 
havia um abocath adequado para puncionar o 
braço de uma criança. Quem trabalha com 
infantil sabe o que uma criança de um quilo, um 
quilo e meio ou dois quilos precisa, e não há 
condição de trabalhar assim. 

Quando eu questionei a falta de 
material o que eu ouvi foi: A situação está difícil, 
mas se você quiser pedir transferência, sinta-se 
à vontade. E isso não foi a primeira vez. É assim 
que os funcionários públicos estaduais são 
tratados, é assim que a Enfermagem capixaba é 
tratada, e a gente não pode se calar! Podem vir 
com ameaças, podem falar o que for, mas nós 
precisamos ser ouvidos e a nossa voz não se 
calará, ainda que os olhos dos responsáveis 
tentem se fechar. 

Atualizar e qualificar a atenção primária 
é também atualizar e qualificar os profissionais 
de saúde como enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de Enfermagem. Em uma equipe de 
saúde básica, em uma equipe de saúde 
primária, existem quantos médicos? E qual é a 
quantidade de técnicos, de auxiliares e de 
enfermeiros que compõem a equipe? 

Nós, técnicos e auxiliares de saúde, 
também precisamos ser qualificados! Nós 
também compomos a atenção primária de 
saúde! Nós também somos profissionais da área 
de saúde e tratamos diretamente com os nossos 
pacientes. 

Precisamos, sim, também sermos 
qualificados para isso, porque o usuário precisa 
ser tratado com qualidade pelos médicos, mas por 
toda uma equipe multiprofissional. Eu estou há 
muitos anos no serviço de saúde pública e eu 
nunca passei por uma qualificação. Nunca me foi 
ofertada. A gente precisa de gestores inovados, 
como bem disse. E mantendo a gestão e gestores 
que nos oprimem, é também um retrocesso.  

Precisamos avançar, sim, na construção 
de hospitais, na reforma, na manutenção do 
prédio, na compra de equipamentos, mas 
precisamos manter gestores inovados e realmente 

qualificados. É isso que a gente precisa! É isso 
que a Enfermagem capixaba precisa! É isso que 
o usuário do SUS precisa! 

Muito obrigada! 
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O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem, Rosane.  

Vamos ouvir agora José Carlos de 
Siqueira Júnior, nosso querido Siqueira. 
Jornalista lá de Vila Velha, presidente do 
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JÚNIOR - Só gostaria de acrescentar uma visão 
que tão logo o secretário Nésio foi lá no 
Conselho Estadual a primeira interrogação que 
eu fiz foi a seguinte: seria de grande utilidade, 
se toda a gestão dele frente à Secretaria de 
Saúde, no término do seu mandato, os 
corredores dos hospitais não tivessem mais 
camas, não tivessem mais paciente. Desse fato, 
a gente tem que aguardar, mas eu acho que, do 
jeito que está caminhando, nós teremos uma 
vitória se isso acontecer. 

A questão fundamental é que salta aos 
olhos quando a gente tem corredores 
abarrotados de paciente, a coisa não está bem. 
Eliminando esse fator, dá um fato humanitário e 
de muita gestão das coisas funcionando. Eu 
quero apostar que isso vai acontecer, porque 
nós estamos vivendo num Brasil completamente 
sem compromisso com o ser humano, o 
fortalecimento do individualismo, o 
fortalecimento da sociedade sem gestão, uma 
sociedade que professores são agredidos em 
sala de aula. Nós temos que terminar com esse 
problema. 

A questão da violência urbana, onde faz 
a maior fábrica de pessoas com deficiência as 
ruas da nossa cidade, e isso nós não podemos 
sobreviver. Num passado muito recente, nós 
tivemos já as questões colocadas da violência. 
Nós não podemos mais perpetuar esse modelo, 
nós não podemos aceitar mais isso. 

Se nós não tomarmos uma total situação 
pé organização, e o mais importante a 
qualificação dos quadros dos funcionários 
públicos, quer sejam federal, estadual e 
municipal. Toda a situação de jogar no vazio, 
não adianta investir em prédios luxuosos, com 
unidades, inaugurar, se não investir no ser 
humano. A única parte que nós podemos saber 
que estamos começando a mudar é a 
qualificação do servidor público estadual, 
federal e municipal. 

Dar autonomia porque nós temos a 
capacitação de fazer a gestão pública um 
verdadeiro campo que não pode mais ser a 
figura do terceirizado. O sucateamento começa 
aí, porque quem é terceirizado não tem 
compromisso com o social. 

É isso que eu tenho a acrescentar. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ouvir agora o Bartolomeu Martins 
Lima, chefe da Divisão de Convênios do 
Ministério da Saúde. 

 
 O SR. BARTOLOMEU MARTINS LIMA - 
Bom dia, novamente. Já estamos entrando, 
agora, à tarde. 
 Secretário Nésio, parabenizo pela 
excelente apresentação, até porque esta 
prestação de contas, de fato e de direito, 
realmente agora é a sua gestão. Você tem total 
propriedade em falar, na colocação das ideias, 
dos projetos, então, isso é uma evolução. O 
secretário é uma pessoa, de forma pública, 
empreendedora, um gestor empreendedor e de 
inovação, e que me faz lembrar que, logo na 
primeira vez em que você fez uma apresentação 
aqui nesta Casa, disse que somente pediria 
orçamento quando tivesse executado o crédito 
orçamentário que possui, que a Sesa possui. Nós 
estamos acompanhando, até porque eu estou 
acompanhando e torcendo a favor, claro! 
 Essas questões que foram colocadas 
aqui, eu queria perguntar ao secretário uma 
coisa que, há algum tempo, a gente já o 
acompanha, e, inclusive, já está até em debate 
aqui na Assembleia, que é a questão dos alvarás 
sanitários dos estabelecimentos assistenciais de 
saúde da Secretaria de Estado.  
 A Lei 6.066 tem uma contradição muito 
estranha, ela exige do Hucam, do hospital 
federal, mas isenta de si mesmo o alvará 
sanitário. Ou seja, a Vigilância Sanitária da 
Secretaria de Estado não atuava sobre os seus 
próprios estabelecimentos, e a gente acaba 
chegando ao ponto em que se chegou, porque 
não tomamos conta, vamos dizer assim. Eu falo 
enquanto SUS, eu acho que puxo também a 
carapuça para cima da gente. Nós somos um 
sistema único, não temos que falar um do outro. 
 Mas é interessante essa revisão, a gente 
sabe que tem aqui um projeto de lei - não é, 
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Doutor Hércules? - com revisão dessa lei. Eu 
fiquei alegre quando vi, porque sempre me 
incomodou a Lei 6.066/99 isentar os 
estabelecimentos assistenciais de saúde do 
Estado dessa forma, sendo que, do município, o 
Governo Federal, nós cobramos e cobramos de 
todos, na verdade, de fato. Não isenta, a Anvisa 
exige. 
 Eu penso, secretário, que não é tão 
necessário só esperar a lei, ficar um novo 
projeto de lei. O senhor tem essa visão, e eu 
confio no seu empreendedorismo, na sua 
gestão. 
 Uma coisa que também tem 
incomodado, secretário, alguns reclames que 
têm chegado até a mim, são questões de 
motocicletas que foram doadas pelo Ministério 
da Saúde e que estão encostadas em uma 
garagem em Cariacica. Já foi objeto de 
reclamação via conselho, via alguns usuários 
que andam ligando, para que isso não se torne 
mais um daqueles espinhos, aquelas coisas que 
incomodam. São as motocicletas que foram 
doadas pelo Ministério da Saúde para o Samu. É 
uma questão que a gente gostaria que fosse 
resolvida, solucionada, ou dada uma satisfação 
para esse pessoal, que tem se incomodado com 
isso. 
 Uma coisa que eu gostaria de falar, que a 
gente não colocou no cenário, mas faz parte, 
porque a Secretaria do Estado tem diversas 
contratualizações com as entidades 
filantrópicas, hospitais de entidades, e nós 
temos um repasse, Doutor Hércules, muito 
significante de incremento da MAC e de 
incremento do PAB também. Eu gostaria de 
indagar o secretário como a Secretaria de 
Estado da Saúde pretende acompanhar o 
repasse do incremento da MAC, enviado fundo 
a fundo. O Fundo Nacional de Saúde enviou, foi 
pago pelo Governo Federal, enviando para os 
fundos estaduais, no caso aqui à Sesa. Esse 
recurso é proveniente de emendas 
parlamentares, que é uma injeção de recurso. 
Porque a gente sabe que, se a gente olhar os 
repasses diretos para a Secretaria de Estado, a 
gente vê uma diminuição de repasse do 
Governo Federal, mas, por outro lado, nós 
temos envio de valores por meio de emendas.  

Alguns municípios que estão habilitados 
como plenos recebem diretamente nos seus 

fundos municipais, porém, nós temos ali um 
valor significativo que foi para a Secretaria de 
Estado. É uma questão que eu acho 
interessante, até porque há contratualização, o 
serviço é prestado, acompanhado e deve ser a 
sua prestação de contas à Secretaria de Estado 
da Saúde e não ao Ministério da Saúde. 
 Somente isso. Mais uma vez, te 
parabenizo. Sucesso! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito obrigado, Bartolomeu. 
 Vamos ouvir agora a penúltima pessoa 
da Mesa, doutora Clenir Sani Avanza, secretária 
municipal do município de Aracruz.  
  

A SR.ª CLENIR SANI AVANZA - Então, 
quero parabenizar também o secretário pela 
coragem de expor as inovações. As pessoas não 
gostam muito que mexam com a zona de 
conforto. Não é isso? Sempre foi assim, por que 
vai mudar? E o Reblin abordou a questão do 
Sisreg. Secretário, esse é o nosso problema, o 
Sisreg. O nosso problema é a não regionalização 
dos serviços. É impossível que aqui na central 
eles entendam qual é a mecânica, a lógica do 
município. É um martírio mandar paciente lá 
para o Evangélico para fazer a cirurgia de um 
olho, daí a trinta dias faz a cirurgia de outro 
olho, vai em um ônibus, fica lá jogado como 
indigente, porque não tem como abrigar aquele 
monte de ônibus que chega lá. Esse é o nosso 
problema, esse é o problema dos municípios, 
eles precisam pegar para si a sua 
responsabilidade.  

E, Bartolomeu, com gestão plena, sem 
gestão plena, o SUS funciona de forma 
igualitária para todo mundo. É não se eximir da 
responsabilidade e dizer: eu quero a minha 
repactuação de volta.  

Aí, secretário, fica uma solicitação nossa, 
que eu acredito que é de todo mundo; e nós, 
advogados, brigamos muito quanto a isso, que é 
a morosidade processual. No setor 
administrativo, não tem que existir, e existe. Eu 
pedi a repactuação dos nossos leitos 
ortopédicos e estou aguardando sentada, 
porque toda vez está na mesa de alguém. Ah, 
sempre foi assim. É impossível um processo 
demorar para passar de uma mesa para outra. 
Estou aguardando o correio interno. O que 
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acontece com as pernas dos servidores 
públicos?  

Eu penso que seu maior entrave não vai 
ser a implantação das suas políticas, vai ser a 
execução das suas políticas, porque ou você 
adota atitudes até um tanto quanto antipáticas 
e troca pessoas, ou você não vai conseguir 
executar. Eu paguei um alto preço. As pessoas 
elogiam agora a nossa equipe, nós estamos aqui 
com um quarto da nossa equipe, todas elas são 
cargo de gerência, mas eu não tenho problema 
e elas não trazem um problema para mim, mas 
não foi fácil trocar isso aí. E nós, do município, 
penamos com isso, porque o Estado não sabe 
quantos pacientes tem em lista de espera. Diz 
que sabe, mas não sabe. A lista dele nunca é a 
mesma do município e o nosso paciente fica lá. 
E o senhor, enquanto médico, sabe muito bem o 
que significa o tempo para um paciente, o que 
significa um agravo na saúde desse paciente. 
Quando é atendido, não é mais aquilo ou ele já 
morreu. 

Então, aqui fica uma recomendação para 
esta Casa de Leis, para o Doutor Hércules, para 
o deputado Hudson, que é médico também, 
ambos são médicos, por favor, apoiem o 
secretário nas mudanças que serão necessárias 
fazer, porque se ele não fizer, nós vamos 
continuar como antes, com tudo emperrado lá 
dentro e as pessoas dizendo: Sempre foi assim. 
Então, tem que levantar, me desculpem a 
expressão, o bumbum da cadeira e fazer 
acontecer esse belo programa que ele está nos 
apresentando. Senão, será somente mais um 
belo programa. Não é isso? E as pessoas estão 
morrendo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Obrigado, doutora Clenir.  

O penúltimo da Mesa, e vou ser o último 
e vou cobrar também, viu, Getúlio?  

A câmera foi embora, da TV 
Bandeirantes, não é? Só filmaram o Pazolini, 
não filmou a gente. O Pazolini está vendo a 
gente do gabinete, mas eu vou cobrar também, 
não é só ele não. Foi muito elogio para o 
secretário, mas tem cobrança também. 

Infelizmente, a nossa TV Bandeirantes e 
a TV Vitória também já foram embora.  

Então, vou passar a palavra para o 
Ricardo. Ele é auditor de controle externo do 
Tribunal de Contas. 

Mas, Ricardo, antes, eu quero só lembrar 
a você que eu fiz uma - desculpe eu falar na 
primeira pessoa -, mas fiz uma representação ao 
Ministério Público Estadual e Federal, e também 
a mesma representação ao Tribunal de Contas, 
pedindo ao Tribunal que não aprovasse as 
contas dos gestores cujos prédios não tenham 
acessibilidade. (Pausa)  

Então esse processo está em tramitação. 
O Siqueira falou pouco hoje, porque nós 
pedimos a ele para falar menos, mas é uma 
dificuldade danada - a Viviane está aí -, 
dificuldade danada a questão da inclusão. É um 
absurdo o que está acontecendo nos prédios, 
especialmente nos prédios públicos. Nós temos 
aí Receita Federal, em Vila Velha, por exemplo, 
um usuário de cadeira de rodas não pode ir lá. 
Então, isso é crime. Isso é a Lei n.º 13.146 de 
2015. Isso não é de agora não. E não se cumpre 
o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso não é 
nenhum favor, isso é lei. 

Então, antes de passar a palavra para o 
Ricardo. Ricardo, você desculpa, mas eu quis 
fazer esse registro e esse apelo também. E 
depois, então, eu faria as minhas cobranças ao 
secretário que teve muito elogio aqui, 
naturalmente merecido, mas algumas estão 
devendo ainda que eu vou cobrar. 

Com a palavra, então, Ricardo da Silva 
Pereira, auditor de controle externo do Tribunal 
de Contas do nosso Estado. 

 
O SR. RICARDO DA SILVA PEREIRA - Bom 

dia a todos! 
Doutor Hércules, normalmente eu fico 

escondidinho ali nas audiências e acabei sendo 
convidado para a Mesa. Acho que o Tribunal 
poderia estar melhor representado aqui por um 
de seus conselheiros, ou pelo nosso secretário-
geral de Controle Externo, e o nosso secretário 
de Saúde e Assistência Social. Mas, já que me 
coube estar aqui à Mesa, eu vou aproveitar esta 
oportunidade, primeiro, para destacar que o 
Tribunal tem, hoje, desde 2018, uma secretaria 
especializada em saúde e assistência social 
justamente para entender a importância desse 
tema. E a gente, ainda, lógico, engatinhando. 

Mas, eu queria aproveitar, entre tantos 
pontos que foram colocados aí pelo secretário 
de Estado da Saúde, brevemente destacar pelo 
menos duas questões. Uma, ele falou em um 
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dado momento, doutor Nésio, sobre o 
cofinanciamento. Aí, eu queria até esclarecer 
uma questão, depois, na sua fala. Eu entendi 
que o Estado vai cofinanciar a média 
complexidade com vinte milhões de reais. Isso é 
recurso estadual, pelo que eu entendi, e mais a 
descentralização dos recursos federais da PPI de 
nove milhões. É isso aí? (Pausa) 

Ok. E os vinte milhões estaduais. (Pausa) 
Ok. Qual é a preocupação? Já é fruto de 

alguns debates que a gente tem feito na equipe 
técnica, e aí eu ia deixar claro aqui que nem 
sempre eu posso falar em nome do Tribunal. O 
Tribunal, na verdade, fala através do seu 
Plenário. Mas, a nossa preocupação como 
equipe técnica da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social com essa questão do 
cofinanciamento. Então, no primeiro Governo 
Casagrande foi criado o Pcaps, era um 
cofinanciamento da atenção básica, ele não 
existe mais hoje. Eu gostaria que, de repente, o 
secretário falasse sobre isso. Não sei. Pelo que 
foi dito, não existe nenhuma intenção de retomar 
esse cofinanciamento da atenção básica. Mas, aí, 
você falou do cofinanciamento da média 
complexidade. Por que essa preocupação? Porque 
os municípios estão lá na ponta tendo que realizar 
uma série de programas, mas nem sempre o 
recurso chega junto. Essa é a impressão que a 
gente tem, é o que a gente ouve nos municípios, é 
a preocupação que a gente tem, de que fato que 
você tenha as fontes de receita para executar as 
políticas públicas de saúde lá no município, que é 
o que tá mais próximo dos usuários do Sistema 
Único de Saúde. 

Então, é uma preocupação a questão do 
Pcaps, ou seja, qual o nome que o Governo 
queira dar. Até porque, por exemplo, você 
tinha, no Mais Médicos, a bolsa sendo paga 
integralmente pelo Governo Federal, e nesse 
programa de qualificação da atenção primária, 
pelo que nós entendemos até agora, a bolsa do 
médico que vai atuar lá na ponta vai ter que ser 
paga pelo município. Então, essa é uma 
preocupação que existe nos municípios por 
onde a gente tem passado. E de que, junto com 
essas políticas todas, de inovação, que você 
também tenha garantido o recurso para a 
execução dessas políticas, né? 

E outra coisa que, também volto a dizer: 
é uma questão de debate ainda na área técnica, 
que ainda não está pacificado, inclusive, em 

outros Tribunais de Contas. Mas já é objeto de 
alguns encaminhamentos, de algumas decisões 
do STN e do próprio TCU. Recentemente, ele 
reviu uma posição.  

Quando você mostra, aqui, a despesa 
com pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, 
ali não estão incluídos, por exemplo, aqueles 
funcionários das organizações sociais. Ali, por 
consequência, teria um impacto grande sobre 
aquela despesa com pessoal.  

E aí, a gente está falando aqui de um 
Governo, né? A preocupação que a gente tem 
que ter com uma responsabilidade social, e com 
a responsabilidade fiscal, também. 
Pessoalmente, eu defendo que a inclusão desses 
gastos de pessoal, das organizações sociais, 
nesse gasto com pessoal para prefeito do limite 
de gastos com pessoal, previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O tribunal ainda não 
tem uma posição final sobre isso, até porque 
isso vem sendo discutido no âmbito dos STN e 
do próprio TCU, mas assim... Eu faço até como 
alerta, para que essa discussão seja feita, 
porque, certamente, aqueles números ali 
seriam... Não sei se muito ou pouco diferentes, 
a gente não tem esses dados, ainda, mas, 
certamente, você teria uma diferença em 
relação aos dados que foram apresentados, da 
despesa com pessoal, se computados esses 
gastos de pessoal das organizações sociais. Tá 
bom? 

Termino dizendo que o tribunal - e eu 
acredito que, se outro colega estivesse aqui, 
falaria a mesma coisa - quer ser parceiro nessa 
construção do Sistema Único de Saúde, sendo 
flexível, quando possível; e sendo firme, quando 
necessário. Não é? 

Mas a gente deseja todo sucesso da 
gestão, no SUS, tanto o do estado quanto o dos 
municípios, até porque do SUS depende 
justamente, a parcela mais vulnerável da 
sociedade. Não é? 

Obrigado a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem, Ricardo. 
Bom, eu vou, agora, fazer algum 

questionamento ao secretário. E, naturalmente, 
eu peço ao secretário que, obedecendo a ordem 
do primeiro que perguntou, e eu serei o último, 
e não tem problema. 
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O Getúlio acumula as funções de 
cinegrafista e repórter. Então, ele está aqui, da 
nossa TV Capixaba! Mas, então, eu quero 
primeiro perguntar ao secretário qual a 
utilização que ele... Não combinei, não 
perguntei nada a ele antes. Estou perguntando 
agora.  

O Hospital Doutor Pedro Fontes... Qual 
será a utilização do Hospital Doutor Pedro 
Fontes? É um hospital pelo qual eu tenho uma 
paixão muito grande. Trabalhei dez anos lá, no 
leprosário. Para quem não sabe, fica aqui em 
Cariacica, no Contorno de Vitória, ali. E eu tenho 
uma ligação muito grande. O paciente mais 
antigo de lá está com noventa e sete anos. Está 
cego. Tio Guido. Vou sempre visitar o tio Guido. 
E a irmã Lúcia, que mora lá dentro do hospital. 
E, quando era estudante, eu mudava para lá, 
também, no período de férias da faculdade. 
Então, aquele hospital, quando eu fui para lá, 
tinham quatrocentos pacientes, e duzentos e 
noventa e oito alqueires, a fazenda. Hoje, está 
quase tudo invadido, e deve ter doze... Dez, 
doze pacientes, hoje. Então, essa é a questão do 
Hospital Doutor Pedro Fontes. Foi inaugurado 
em 1937. 

E, sobre doenças raras, já fui visitar o 
secretário. Especialmente com Diovana, que é 
mãe do Davi, que tem sete anos hoje, que tem 
uma doença rara, AME: Atrofia Muscular 
Espinhal. E nós fomos pedir lá, ao secretário. E 
outras doenças raras, também. Por exemplo: 
epidermólise bolhosa.  

Eu cheguei atrasado, secretário, aquele 
dia no Palácio. Terça-feira. Porque eu não podia 
deixar a Roseli, que é uma cirurgiã-plástica do 
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que 
levou a Cláudia, a Claudinha, que tem essa 
doença, e que não tem nem uma mão. A 
epidermólise bolhosa é uma doença tão difícil 
para as pessoas que até a costura da roupa 
machuca, faz bolha e vira ferida. Até abraçar, eles 
pedem para não abraçar com força, por que vira 
bolha e vira ferida. Então, eu cheguei atrasado lá 
esse dia. 

Então, nós estamos pedindo um núcleo 
para receber essas pessoas com doença rara, para 
encaminhar, para orientar, porque muitas pessoas 
não sabem para onde ir. Então, a gente está 
pedindo ao secretário e reforçando aqui. 

O hospital de Cariacica que o ex-
governador, eu pedia muito um hospital geral 

para Vila Velha e o ex-governador prometeu 
que ia fazer, construir o hospital em Cariacica, 
na Leste-Oeste, que ia servir também Vila Velha. 
É verdade, vai servir. Mas, o hospital, como a 
gente sabe, se não fizer o que V. Ex.ª tem 
defendido, a atenção primária, vai nascer 
pequeno, os hospitais, no Brasil, nascem 
pequenos, porque a procura é maior. Se você 
não curar a doença lá, no seu domicílio, vai 
continuar cadeira, corredor, vai continuar da 
mesma forma. 

Mas eu fiquei alegre e ouvi V. Ex.ª falar 
no hospital de São Mateus, mas, e em 
Cachoeiro? E o Sul do estado? Cachoeiro é onde 
eu nasci. Não é por isso não. A população do Sul 
é muito maior do que a população daquela 
Região de São Mateus. 

Nós estamos precisando de um hospital 
geral, também, em Cachoeiro e vamos brigar. 
Especialmente, o pessoal de Castelo, a terra do 
governador Renato Casagrande, né? Castelo, 
porque, olha aquela região lá: Guaçuí, Alegre, 
Castelo, Conceição do Castelo e mais aonde? O 
próprio Castelo, Jerônimo Monteiro, Atílio 
Vivácqua, Mimoso do Sul. Olha, então, quantos 
habitantes. Apiacá, Bom Jesus, Itabapoana, 
Iconha, Rio Novo, que estava aqui até agora o 
deputado Emílio, que é de Rio Novo, foi vice-
prefeito de lá. 

Então, nós precisamos de um hospital 
geral, do tipo Hospital Dr. Jayme Santos Neves, 
porque o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, 
muitas vezes, algumas pessoas criticam as OS, 
mas a que administra o Hospital Jayme Santos 
Neves, o Hospital Evangélico de Vila Velha e a 
Maternidade Municipal de Cariacica, tem sido 
um orgulho, não do Espírito Santo só, não, mas 
para o Brasil. Especialmente o Hospital Dr. 
Jayme Santos Neves. 

Um mês atrás, mais ou menos, 
encaminhei uma paciente com gravidez de alto 
risco e não era tão alto risco. Era gemelar. Ela 
saiu de lá maravilhada com o tratamento da 
maternidade Hospital Dr. Jayme Santos Neves, 
que é gerenciado por uma OS. Tem as que têm 
problemas, mas tem as que são boas, também. 
Eu tenho que fazer esse registro aqui. 

Bom, então, secretário, o hospital de 
Cachoeiro é o meu pedido e o que também que 
V. Ex.ª tem para Vila Velha, que é minha 
segunda terra, e nós precisamos também de 
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melhorar, não só o Bezerra, não só o Himaba, 
mas também ver outros serviços, que nós 
precisamos melhorar a assistência em Vila 
Velha. E, principalmente, ajudar o município, 
que está em situação difícil, na atenção 
primária. 

Essas são as minhas perguntas e eu vou 
passar, agora, a fala, para quem quiser fazer 
alguma pergunta ao secretário, daqui, presente. 
É só chegar ao microfone e se identificar e ser 
bastante breve, por gentileza. Já tem a 
Lourdilene, que é o Apasod, que quer fazer 
algum questionamento. 
 

A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER - Boa tarde a todos. 

Eu sempre participo dessas reuniões de 
prestação de contas, aqui, a convite do Doutor 
Hércules, como presidente da Associação de 
Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências. 
E, agora, a gente não está mais trazendo 
problemas do implante coclear, não, tá? Doutor 
Hércules. Está beleza, o estado fez um convênio 
com a Hucam nos casos que foram 
judicializados. Graças a Deus, com relação a esse 
assunto está beleza. 

Mas o que eu continuo questionando é a 
ajuda, o Tratamento Fora de Domicílio. Todo 
mês, eu recebo ligações de mães lá de Ribeirão 
Preto, lá da Unicamp, fora daqui do estado. 
Teve um aumento porque, até então, no final do 
Governo de Casagrande, estava a diária de 
cento e cinquenta e sete e alguma coisa. No 
início do Governo de Paulo Hartung foi para 
sessenta e oito reais. E a gente ficou lutando, 
falando, vindo a reuniões aqui, questionando, e 
nada foi feito. Então, agora, já até perguntei no 
grupo de mães que a gente tem, porque faz um 
ano que viajei para fora para o tratamento da 
minha filha, e falaram que está setenta e oito 
reais. Mas mesmo assim, mês passado recebi a 
ligação de uma mãe: Lourdilene, acabou, já pedi, 
já fui lá, peguei as minhas coisas no hotel, estou 
aqui com meu filho, foi operado, fez o implante, 
está com fome, não tenho o que dar. 

Outra coisa, o pessoal não manda o 
localizador. Demoram a mandar o localizador. 
Ela teve que fazer empréstimo, a família 
depositar um dinheiro na conta, ela voltou para 
o hotel para depois o TFD providenciar o 
localizador para essa mãe, que estava com o 
filho recém-implantado, voltar.  

Então, essa questão do TFD já não é de 
hoje, não é, Doutor Hércules?! A gente está 
falando e a gente espera que seja tomada uma 
providência com relação a esse caso do TFD. 
Obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem. Mais alguém? (Pausa) 
Algum usuário quer fazer algum 

questionamento? (Pausa) 
Não?!  
Bom, então vamos passar a palavra para 

o secretário para as respostas dos 
questionamentos que foram feitos. 

 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR - Dando continuidade aqui, vou tentar 
ser objetivo, é meio-dia e trinta e dois. Vou 
começar pelas questões que apontei.  

A Medicina Hospitalar também prevê a 
implantação do Lean multidisciplinar para 
dentro das áreas de internação. Então, o Lean 
não existe somente como uma tecnologia de 
otimização do processo de trabalho na cadeia 
da porta de entrada, urgência e emergência. 
Então, também, doutor Hudson, está prevista a 
implantação, na Medicina Hospitalar, do Lean 
para dentro do hospital. E a extensão do Lean, 
da urgência e emergência, também queremos 
implantar nos outros hospitais do estado. 

Então, sem dúvida alguma, a 
possibilidade de ter tido, no primeiro ano de 
Governo, o apoio da Assembleia, a postura 
arrojada do Renato, a decisão do conjunto dos 
técnicos de apoiar o projeto que está sendo 
apresentado, nos permitirá que ao longo dos 
próximos três anos um conjunto gigantesco de 
projetos de inovação vão ser implantados na 
rede. Então, a expectativa, de fato, é muito 
grande.  

Uma coisa que queria deixar clara é que 
não é preciso esperar longo prazo para observar 
resultados. No caso da formação, por exemplo, 
de médico de Família e Comunidade, é um 
programa de formação de três anos. No 
entanto, percebemos que os meninos, quando 
estão na residência, já a partir do sexto, oitavo 
mês de residência, quando ainda são R1, já 
passam a ter mais critério e maior cuidado nas 
condutas, na qualidade do cuidado, na 
solicitação de exames, no encaminhamento 
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para outros especialistas. O ambiente que se 
gera entre profissionais especialistas e 
generalistas é um ambiente pedagógico, de 
acolhimento. Então, não tenho dúvida nenhuma 
que a partir de uns oito meses, seis meses, de 
início dos programas de qualificação, a gente vai 
poder começar a notar alguns resultados, 
algumas melhorias que, óbvio, não serão as 
melhorias da formação já finalística deles no 
final de três anos, mas já passamos a poder 
perceber indicadores tendo melhor 
desempenho, tendo melhor percepção da 
qualidade por parte da população.  

A manutenção dos equipamentos. 
Doutor Hudson, tem uma portaria minha 
publicada, acho que um mês atrás, já solicitando 
esse levantamento para todos os hospitais. 
Terminou anteontem, se não me engano, o 
prazo para que todos os hospitais façam esse 
levantamento. Foi algo que já identificamos é 
que é algo absurdo. Pode chegar a dez milhões 
de reais a economia/ano, se for a mesma 
projeção dos hospitais que já entregaram 
replicada aos outros onze ou doze hospitais. 
Então, de fato, já identificamos e confirma o que 
eu disse antes aqui, que falei que a gestão seria 
responsável pelos principais levantamentos de 
qualquer tipo de má prática administrativa, 
qualquer tipo de incorreção, e essa questão já 
havia sido levantada por nós e já há, por alguns 
hospitais que entregaram esse levantamento, 
um cálculo, inclusive da projeção de economia 
no próximo ano, porque nós já vamos 
determinar, a partir da fiscalização de todos os 
hospitais, a correção de todos os contratos no 
que diz respeito à manutenção preventiva. Um 
exemplo simples: até frigobar, até geladeira a 
gente identificou que a manutenção foi feita 
quase mensal, que no valor da manutenção no 
final do ano compraria outra geladeira. 
Pasmem: cultura de anos no estado!  

Então, eu particularmente não tenho 
nenhum problema, a transparência para mim é 
uma virtude. Problemas precisam ser 
levantados e enfrentados e a gente precisa 
corrigir. O bom é que a gente no primeiro ano 
de Governo vai levantando um monte de 
problema, porque a gente consegue tomar a 
tempo da nossa responsabilidade administrativa 
as decisões para corrigir. Eu não tenho dúvida 
nenhuma que nós vamos chegar ao quarto ano 

de Governo ainda descobrindo problemas. Nós 
vamos chegar à reeleição de Renato, nos nossos 
próximos quatro anos de Governo de Renato 
ainda, porque sempre há oportunidade de 
melhoria, sempre há insuficiências internas, 
sempre há ameaças externas, sempre há 
grandes condições que a gente possa melhorar. 
O que a gente tem que tomar muito cuidado, eu 
acho que a gente tem conseguido avançar nesse 
sentido e foi algo que eu falei na minha 
apresentação é evitar o show, a pirotecnia, 
evitar a abordagem irresponsável de temas, 
que, às vezes, a própria gestão toma iniciativa 
de corrigir e que a abordagem que alguns atores 
podem dar a esses assuntos é uma abordagem 
que muito mais atrapalha, muito mais leva a 
uma condenação prévia sem ter havido 
processo administrativo judicial de atores 
públicos e faz ilações que não correspondem 
com fatos.  

Então, eu tenho, nesse movimento da 
substituição da OS Himaba, conversado muito 
com os meios de comunicação esse assunto, no 
intervalo das entrevistas, antes das entrevistas, 
depois das entrevistas, da importância da 
honestidade jornalística dos meios de 
comunicação e da responsabilidade social deles.  

Nós estamos conseguindo construir no 
Himaba uma transição madura, responsável, 
não perdemos nenhuma criança e nenhuma 
mamãe até o presente momento. Se nós 
quiséssemos transformar a transição da OS 
Himaba num show e ficar acusando todo 
mundo, dando de paladinos aqui, construiria um 
ambiente de instabilidade com os 
trabalhadores, usuários, prestadores de serviço 
que iria importar em aumento do risco ao povo. 
Este Governo tem maturidade institucional 
republicana suficiente para saber conduzir. E, 
mesmo tendo o IGH divergências com o Estado 
e nós divergência com o IGH, nós soubemos 
lidar com uma pactuação de uma transição 
administrativa madura. O nome disso é 
responsabilidade, é republicanismo genuíno, 
verdadeiro.  

Eu entendo que essa é uma característica 
de um Governo liderado por alguém provado 
pela vida pública no Brasil, que é a característica 
que Renato Casagrande imprime neste Governo. 
Nós não somos irresponsáveis com o povo e 
com o conjunto dos trabalhadores. Por isso a 
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gente tem um zelo, um cuidado gigantesco na 
hora de poder abordar esses assuntos e 
sistemas com os órgãos de controle, com os 
meios de comunicação, com os trabalhadores, 
com os prestadores de serviço para poder 
garantir a estabilidade da assistência.  

Não reduzimos a oferta de serviços de 
urgência, emergência e eletivos dentro do 
Himaba. No entanto, tivemos que tomar as 
decisões administrativas difíceis de serem 
tomadas, só que não poderíamos mais protelar 
a decisão.  

Aí, eu coloco isso, deputado, porque, de 
fato, sempre quando a gente começa a levantar 
problemas, a gente traz à tona fragilidades. E 
essas fragilidades para nós são desafios a serem 
superados e estruturados pelo Estado.  

A lei da iNova Capixaba - aí, já fazendo 
algumas considerações, agradeço a fala do 
deputado Emílio, que também foi muito 
generosa na qualidade das argumentações. A lei 
da iNova Capixaba já é assumida hoje pela 
Associação Nacional das Fundações Públicas e 
Estatais como um modelo de texto de lei 
autorizativa, pelo conjunto de modernizações 
legislativas que foram colocadas no texto em 
todos os aspectos apresentados ali, desde o 
modelo da fundação pública não dependente, 
da forma de contratualização, de ter 
incorporado elementos de boas práticas às 
empresas públicas, à Lei Federal 13.303, de 
evocar à fundação os elementos da lei federal 
do Marco da Ciência, Tecnologia e Inovação e 
caracterizando-a como uma ICT pública.  

O secretário de Estado da Paraíba esteve 
aqui, na segunda-feira, o dia inteiro me 
acompanhando em todas as reuniões, 
interessadíssimo no modelo que nós 
construímos de lei autorizativa que esta Casa 
aprovou. E ele levou todos os pareceres nossos, 
todos os entendimentos, e possivelmente criará, 
no estado da Paraíba, uma fundação nos moldes 
da fundação iNova Capixaba. Mal criou, o 
Estado do Espírito Santo mal autorizou esta Casa 
de Leis, e já o texto aprovado por aqui, dada a 
sua qualidade legislativa, já é referência para 
outros estados.  

Nós entendemos que o conjunto de 
protagonismo que esta Casa, junto com o 
Governo, assumiu nesses dez meses, sem 
dúvida alguma vai colocar o Espírito Santo, a 

nossa experiência do SUS, como uma menina 
dos olhos da saúde pública brasileira.  

E, aí, o componente de a gente poder 
trabalhar com um modelo, uma opção de ter 
um modelo misto de direção em serviço saúde, 
onde nós temos uma boa contratualização com 
as filantrópicas; vamos aperfeiçoar, sair do 
modelo de convênio para contrato, aperfeiçoar 
o modelo para um modelo de orçamentação 
global, de melhor pactuação de indicadores, de 
regulação, de oferta, de resultado, de 
responsabilização.  

E, aí, eu já respondo uma pergunta lá da 
frente. No momento em que nós tivermos uma 
boa - não vou nem falar excelente ou ótima -, 
uma boa contratualização e melhor utilização da 
capacidade instalada nos hospitais filantrópicos 
da Região Sul do estado, nós teremos elementos 
técnicos para decidir a construção do hospital 
público na Região Sul. O que seria uma 
irresponsabilidade administrativa nossa, dada 
ao conjunto gigantesco de oportunidade de 
melhorias, da contratualização com um 
conjunto grande de entidades filantrópicas da 
Região Sul, decidir contratar, construir um 
hospital novo, se ainda temos muito a melhorar 
em todos os indicadores assistenciais e nova 
contratualização com as entidades filantrópicas 
do Sul estado, que tem uma presença que 
diferencia da Grande Vitória, que diferencia da 
Região Central e Norte.  

Nós entendemos que as entidades 
filantrópicas devem ter uma administração 
executiva, profissional, moderna, inovadora e 
uma boa contratualização com o Estado e com 
os municípios que são plenos. 

A partir daí, nós podemos, então, pensar 
uma maneira estratégica na possibilidade ou 
não de construir um novo hospital na Região 
Sul, que já tem grandes hospitais estratégicos, 
estruturantes, presentes nesse lugar.  

O Hospital Infantil Nossa Senhora da 
Glória é um dos hospitais que nós já decidimos 
que deverá migrar para a fundação. Então, esse 
hospital é um hospital estratégico de referência 
estadual, é um hospital que passará por todo 
um conjunto de modernização, melhoria da sua 
gestão administrativa, assistencial, e irá migrar 
os contratos atuais para os novos contratos que 
a fundação irá conduzir no futuro. Então, o que 
tem hoje de questionamento com análises 
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clínicas, com imagem, todos esses contratos, a 
partir do próximo ano, que nós queremos 
finalizar a migração do hospital para fundação, 
nós entendemos que, com exceção do período 
de transição, que a fundação poderá sub-rogar 
alguns contratos, deverão já iniciar o processo 
de transição dos contratos de prestação de 
serviço e corrigir qualquer inconformidade que 
possa haver.  

No entanto nós, já respondendo outras 
questões, já estamos respondendo - inclusive 
pedi um pouco mais de dilação de prazo ao 
deputado - aos questionamentos levantados no 
Hospital Infantil. E o que nós percebemos? Que 
algumas questões levantadas, como, por 
exemplo, superfaturamento de alguns 
procedimentos, houve um erro na comparação 
de procedimentos. Então, alguns procedimentos 
que foram comparados, não eram os mesmos 
procedimentos. Em análises clínicas nós temos, 
por exemplo: PCR para hanseníase e PGL1 para 
hanseníase. Ambos são para hanseníase, só que 
um é teste de Elisa e um teste de PCR em tempo 
real. O preço deles é totalmente diferente. Mais 
ou menos isso aconteceu em alguns estudos 
apresentados em uma denúncia. Compararam-
se procedimentos distintos, que têm preços 
distintos.  

Então, nós estamos fazendo um 
levantamento administrativo interno, muito 
fino, junto à direção do hospital, para elucidar 
toda e qualquer questão apresentada, porque a 
sociedade, a gestão, os órgãos de controle, 
todos precisam ter a garantia de que o que se 
pratica como ato administrativo, seja ato 
adequado à correção e respeito às normas e às 
leis. 

O gás, que foi apontado aqui pelo 
deputado Pazolini. Nós não criamos... Essa, por 
exemplo, é uma questão que nós decidimos não 
criar uma pirotecnia na imprensa.  

O deputado esteve visitando com outros 
deputados o nosso hospital, fez um conjunto de 
levantamentos. Naquele momento havia a 
concentração de alguns extintores vazios. Todos 
os extintores já tinham uma programação de 
renovação de todos eles. E dois extintores que 
foram apontados pelo próprio deputado numa 
entrevista na televisão, coincidentemente, 
depois de eles terem sido trocados por 
extintores novos, foram trocados por extintores 

vencidos. O próprio hospital identificou, pelas 
câmeras, a troca, que nós consideramos e nos 
assustamos no primeiro momento, porque 
estava toda aquela polêmica do Hospital 
Infantil. E justamente os extintores da rede de 
gás de cozinha do hospital haviam sido 
estranhamente substituídos por dois indivíduos, 
que depois foram identificados, e nós fizemos a 
denúncia na Polícia Civil.  
 Há um inquérito sendo apurado pela 
Policia Civil do estado do Espírito Santo, onde já 
tem alguns elementos que foram esclarecidos, 
foram elucidados, e nós aguardamos a 
conclusão por parte da Polícia Civil da 
investigação do inquérito.  
 - Ah, a gente poderia ter feito ilações, 
nós poderíamos ter feito algumas... - Não, 
porque esses extintores foram os mesmos 
citados. Não fizemos. Somos responsáveis, 
temos maturidade institucional. E, identificada 
aquela troca dos extintores por extintores 
vencidos e vazios, nós, no dia seguinte, já 
fizemos a reposição deles por extintores novos e 
recarregados.  
 Então, essa questão eu espero ter 
esclarecido. Estamos aguardando a investigação 
da Polícia Civil. Decidimos não criar polêmica 
com esse assunto e aguardamos, então, que o 
delegado que está à frente do caso, quando 
assim concluir, possa nos apresentar todos os 
elementos da investigação.  
 Eu tenho aqui em minhas mãos a 
certidão negativa de 2.ª instância do Nélio 
Almeida dos Santos, diretor do Hospital Infantil 
Nossa Senhora da Glória, onde não consta 
nenhuma condenação em 2.ª instância; 
impressa há meia hora. Tenho a certidão 
negativa de contas por parte do Tribunal de 
Contas do Estado, onde não consta registro de 
contas julgadas irregulares por parte do nosso 
diretor do Hospital Infantil Nossa Senhora da 
Glória. E, se houver alguma outra situação em 
que nosso diretor esteja positivado com alguma 
certidão, onde se aplique a Lei da Ficha Limpa, 
sem dúvida nenhuma o próprio servidor é o 
primeiro a poder autodeclarar a 
incompatibilidade e incorreção e poder, assim, 
ser incompatibilizado do cargo.  
 No entanto, a apresentação feita, a 
pergunta feita pelo deputado Pazolini, não tem 
correspondência por conta das duas certidões 
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negativas que estou apresentando aqui para 
vocês, impressas há meia hora, onde não há 
nenhum tipo de caracterização de ficha suja por 
parte do diretor da nossa unidade hospitalar.  
 A questão das OSs, da OS do Himaba e a 
forma de contratação. Nós tivemos a decisão 
difícil, mas necessária a ser tomada, de informar 
ao IGH que o Estado iria romper o contrato de 
maneira unilateral. No mesmo momento o IGH 
disse que concordava com a ruptura e que 
declarava que o contrato tinha um desequilíbrio 
econômico e apresentou a proposta de fazer a 
rescisão bilateral e pactuar uma instância de 
transição administrativa para até a assunção de 
uma nova OS, que seria selecionada por 
chamamento público. No mês de novembro, 
devemos estar publicando o novo edital de 
chamamento público para a seleção definitiva 
da OS que irá gerir essa unidade hospitalar.  
 Não seria razoável, não seria possível o 
Governo do estado do Espírito Santo realizar 
uma intervenção e assumir pela administração 
pública direta aquela unidade, por um conjunto 
gigantesco de razões administrativas, entre elas 
simplesmente substituir oitocentos e sessenta e 
dois funcionários, empregados celetistas, por 
um vínculo de designação temporária 
estatutário que nós temos no Estado. Nos faria 
estourar o limite que a lei estadual que autoriza 
a designação temporária impõe ao Estado.  
 O custo da designação temporária do 
Estado é quase o dobro, é 1.6, cinco vezes maior 
do que o custo de um contrato celetista. Iria, 
num primeiro mês de execução do contrato, 
estourar o nosso teto de gastos que a gente tem 
estabelecido para a Secretaria Estadual de 
Saúde.  O custo de assumir uma 
intervenção e fazer pela gestão pública direta a 
gestão do Himaba, até a assunção de uma nova 
OS, representaria a realização de um conjunto 
gigantesco de contratos emergenciais, o que seria 
surreal.  
 E quando a gente faz avaliação de risco, 
em qualquer matriz de risco, em qualquer matriz 
de risco, você vai pensar: a decisão que vou tomar 
é aquela que tem o maior risco, médio risco ou 
baixo risco? A coerência e a prudência nos exigem 
tomar decisão de baixo risco. E a decisão de baixo 
risco que tomamos foi qual?  

Entre as organizações sociais que já 
conhecíamos e tínhamos contato, relação, 
conhecidas pelas suas atividades já 

desenvolvidas no estado Espírito Santo e fora do 
estado... Fiz consulta formal a várias delas e 
tivemos a resposta positiva da Organização 
Social Gnosis, que atua no estado do Rio de 
Janeiro no serviço de atenção básica e no 
hospital da mãe, um hospital materno-infantil 
grande.  

A organização Gnosis, assim como todas 
as organizações sociais do estado do Rio de 
Janeiro - as que tinham ou que não tinham 
qualquer tipo de irregularidades, as que foram e 
as que não foram condenadas - sofreu 
auditorias do Tribunal de Contas do municípios, 
algumas dessas ordinárias e outras 
extraordinárias. 

Todo mundo aqui sabe que as 
organizações sociais no estado do Rio de Janeiro 
estiveram envolvidas em problemas com a Lava-
Jato e outras investigações. No entanto, não se 
aplica qualquer investigação dessas à 
Organização Social Gnosis. 

A Gnosis, a única que aceitou o contrato 
emergencial de cento e oitenta dias para gerir o 
Himaba, teve a notificação de uma auditoria em 
que, no dia 05 deste mês, o Tribunal de Contas 
dos municípios devolveu a manifestação do 
Tribunal sobre as considerações das respostas 
que Gnosis deu. E praticamente noventa por 
cento dos apontamentos feitos pelo Tribunal de 
Contas foram esclarecidos e acatados. E os dez 
por cento dos apontamentos que não foram 
acatados pelo Tribunal de Contas, são 
apontamentos que dizem respeito a 
compromissos do município em relação ao 
contrato. Praticamente, a única pendência que 
ficou para a Gnosis comprovar é a definição do 
prazo da contratação de um funcionário, em 
qual data real ele iniciou a atividade ou não 
dentro da unidade. 

Temos um relatório do Tribunal de Contas 
já informando essas questões em mãos, disponível 
para todos os órgãos de controle, para esse 
Parlamento, para esta Comissão de Saúde e para a 
sociedade. Ou seja, nós, de fato, temos a 
manifestação positiva de uma organização social 
séria, que demonstrou muita qualidade 
assistencial e administrativa no modelo de gestão 
que ela faz no estado do Rio de Janeiro e que 
estava devidamente qualificada e habilitada para 
atuar em nosso estado. 

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a OS 
de Santa Catarina também foram consultados 

Identificador: 340034003600370034003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



68 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 05 de novembro de 2019 

formalmente, com a negativa. E qual que é o 
fato concreto? Um contrato emergencial de seis 
meses, numa ruptura com um conjunto de 
polêmicas importantes do contrato sem 
nenhuma garantia que essa OS vá ganhar 
qualquer processo de chamamento público, 
porque é um chamamento público aberto - 
onde o próprio Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
sugeriu que tem interesse em participar do 
chamamento público, por exemplo, e as outras 
organizações sociais que já estão qualificadas no 
estado vão querer participar -, imprime um 
conjunto de riscos. 

E tem outra característica do Himaba: o 
Himaba é um hospital de modelo misto, que a 
gente chama. É um hospital que tem estatutário 
e tem empregado da OS, e é um modelo que 
aconselhamos que não deve ser replicado para 
nenhum novo hospital no estado. É um dos 
motivos pelos quais estamos criando a 
fundação. Para não colocar OS onde tem 
servidor estatutário. E a própria Organização 
Santa Catarina é clara na política dela e foi a 
resposta que nos deram: Não administramos 
hospitais no modelo misto. Então, além da 
emergência e de todos os riscos, tem alta 
complexidade.  

Então, entendemos que não era uma 
decisão simples, não era uma decisão populista, 
não era uma decisão comum e tivemos que 
tomar decisão discricionária, após consultar 
várias organizações sociais que poderiam ou não 
realizar um contrato emergencial para a 
assunção dessa nova organização a partir do dia 
08 a 14 de novembro, quando encerra o aviso 
prévio que o IGH deu aos seus empregados. 

Existe o conjunto de perigos nessa 
transição, porque não pode haver 
caracterização da sucessão. Se houver 
caracterização da sucessão, todos os passivos 
que o IGH assumiu passam para a nova 
organização social. Então, a qualidade da 
estabilidade nesse período de transição é 
fundamental. E temos, então, uma transição 
que está ocorrendo de maneira ordeira, 
tranquila, sem comprometimento ao povo. Faço 
um reconhecimento público ao IGH, da postura 
madura que ele tem tido nessa transição até o 
presente momento. Reconheço a postura 
técnica qualificada dos técnicos da Gnosis que já 

estão no estado colaborando e estudando a 
transição e em especial aos técnicos da Sesa. 

Ontem, o diretor da Gnosis falou assim: 
Nunca vi tamanho domínio por parte do Estado 
numa transição como essa. E vi várias acontecer 
no Rio de Janeiro. A Sesa está de parabéns e 
quero dar os parabéns a todos os técnicos dessa 
secretaria que, de maneira muito serena e 
responsável, estão contribuindo com a transição 
tranquila da iniciação dessa unidade.  

O novo modelo de regulação é o modelo 
que vai garantir que todos os municípios 
possam utilizar o mesmo sistema - que vai dar 
relatórios em tempo real, acompanhar fila de 
espera, tempo de atendimento, total de 
consultas agendadas, absenteísmo -; o sistema 
moderno. 

Peço que todas as questões levantadas 
sobre o Mão na Roda sejam formalizadas 
diretamente. A gente pode tentar avançar 
nessas questões de maneira mais profunda com 
a secretaria que cuida do programa. Toda 
denúncia de assédio moral tem que ser 
denunciada. Renato Casagrande e todo o seu 
conjunto de secretários não aceitam e não 
compactuam com qualquer prática de assédio 
moral dentro do serviço público.  

Teve assedio moral? Denuncie; e 
garantido o amplo direito de resposta, garantido 
o amplo direito de defesa, garantido o devido 
processo administrativo. Toda denúncia será 
apurada!  

Nossos programas de formação não são 
só para médicos; eles são para enfermeiros, 
cirurgiões-dentistas. Teremos programas de 
formação também para técnicos, para 
psicólogos, para um conjunto grande de 
profissões. Então, não há... E há, sim, por parte 
do Estado do Espírito Santo, deste Governo, 
algo que é novo. Temos o Icep, criado em 30 de 
abril deste ano. E a diretora-geral do Instituto 
Capixaba de Ensino e Pesquisa foi nomeada em 
junho. Então, temos quatro meses de criação da 
nossa escola de saúde pública, vamos dizer 
assim. De fato, não dá para que a gente tenha a 
expectativa de que nesses quatro meses 
tenhamos conseguido fazer tudo para todos. 

Então, assim, de fato... No entanto, está 
dentro do plano de desenvolvimento 
institucional do Icep poder trabalhar com todas 
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as categorias em níveis de escolaridade dos 
profissionais. 

As motolâncias do Samu são de 2008, 
Bartolomeu. Já tem onze anos. Já há pedido do 
Estado para desfazimento delas, junto ao 
Ministério. Então, é outra questão importante 
porque, às vezes, levantam-se polêmicas. 

Aquelas motos já estão obsoletas e está 
tramitando o desfazimento delas. E o 
gerenciamento do Samu no Estado entendeu 
que havia uma relação desvantajosa 
administrativa na utilização delas, com o risco 
de acidente dos pilotos, dos trabalhadores que 
atuavam nelas, e todo um conjunto de passivos 
que podiam ir se acumulando com o uso 
daquelas motolâncias; diferente de outros 
lugares do Brasil em que elas têm uma boa 
experiência, que não foi a nossa aqui. Então, é 
isso! 

A portaria da Secretaria do Tesouro 
Nacional - com todo respeito à posição do 
Ricardo -considero um entendimento restritivo, 
um entendimento antiliberal, antimodernizante 
da administração pública brasileira porque a 
partir do momento que passo vinte anos 
tentando tomar medidas liberalizantes da 
economia, medidas liberalizantes da relação do 
Estado com a prestação de serviços de 
responsabilidade não exclusiva do Estado e cria 
uma lei de responsabilidade fiscal com o 
entendimento e um marco em 2000 e que, de 
repente, por um ato normativo infralegal, passa 
a caracterizar uma improbidade da ampla 
maioria dos estados brasileiro e uma ampla 
maioria dos municípios porque, não tenha 
dúvida, o texto do entendimento dessa portaria 
da STN vai fazer com que não só a despesa de 
pessoal das OS computem, mas a do Hospital 
Evangélico. Lá ele manda computar, inclusive, 
esses contratos de terceirização de 
contratualização. Então, não teria sentido... E a 
medida do limite de gastos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal tinha um foco claro, que 
era conter o comprometimento do regime 
próprio, que era conter o comprometimento 
das receitas do custeio daquilo que era o regime 
estatutário. 
 Não, e do tamanho da máquina pública, 
da administração direta. E aí, do dia para a 
noite, por um ato normativo infralegal passar a 
assumir isso como um gasto de pessoal, seria 

extremamente perigoso e poderia levar a 
mudanças da própria Lei de Responsabilidade 
Fiscal. E o que nós praticamente não 
defendemos, nós sabemos que a LRF tem 
questões importantes, que ela modernizou 
muito o marco da administração pública 
brasileira, garantiu os mínimos constitucionais 
para aplicar nas áreas sociais.  

Então, a gente precisa ter talvez um 
pouco de cautela na hora de pensar medidas 
infralegais que tenham repercussões gerais e 
que possam ser desastrosas para o sistema e 
que levaria imediatamente à demissão massiva 
de trabalhadores, à demissão, interrupção de 
serviços públicos de saúde, tanto 
contratualizados quanto feitos pela gestão 
pública direta.  

O nosso financiamento da média 
complexidade ambulatorial precisa ser 
entendido na lógica que nós estamos 
trabalhando. Nós entendemos que a atenção 
básica e a atenção especializada ambulatorial 
fazem parte de um mesmo subsistema 
ambulatorial de atenção à saúde. Não dá para 
separar o ambulatório do ginecologista do 
médico de família e comunidade. Eles têm uma 
relação, uma regra de negócio de relação direta, 
intrínseca. Então, a proposta do Estado é 
cofinanciar a média complexidade ambulatorial 
vinculada à cobertura da estratégia da saúde da 
família. Para que, se eu tenho um município 
com cem por cento de cobertura, um valor per 
capita para cem por cento daquela população, o 
Estado vai depositar fundo a fundo, como um 
bloco de média complexidade ambulatorial para 
aquele município, para que ele aplique 
livremente em exames e consultas 
especializadas. 

Nós entendemos que isso vai além do 
que era a proposta do Pecaps. Que a gente 
passa a criar junto com as tecnologias e nova 
regulação um entendimento integrado entre a 
atenção básica e a especializada. Somando o 
conjunto de recursos que vão ser 
municipalizados de cofinanciamento do Estado 
ano que vem, passa de sessenta milhões que o 
Estado vai aplicar nos municípios. É um conjunto 
gigantesco de recursos que nós vamos garantir 
para os municípios capixabas terem poder e 
serem donos dos contratos e gestores de fato 
da saúde pública espírito-santense.  
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O Pedro Fontes, nós estamos fazendo 
alguns estudos e discutindo com a Secretaria de 
Justiça algumas opções, o governador nos 
encomendou até o final deste ano uma decisão 
final a respeito daquela unidade. Hoje o Pedro 
Fontes custa quatro milhões por ano e tem oito 
pacientes somente internados lá dentro. Então, 
precisamos tomar uma decisão que respeite a 
história daqueles pacientes, ampla maioria tem 
idade avançada, e hoje todo mundo sabe que às 
vezes quando você pega uma pessoa idosa e 
troca de lugar de maneira abrupta, radical, isso 
pode ser caracterizado como uma violência com 
essa pessoa. Ser o gatilho de outros, depressão, 
uma série de outras compensações e problemas 
delas. 

E nós precisamos entender que as 
pessoas que foram para o Pedro Fontes foram 
contra a sua vontade. Elas foram internadas 
compulsoriamente numa política errada, 
equivocada, por uma ruptura dos direitos 
humanos dessas pessoas. E o Estado brasileiro é 
de fato responsável por elas. E nós não 
podemos simplesmente, porque entregamos a 
elas uma aposentadoria de um salário mínimo, 
dois salários mínimos dizer que agora eles se 
virem. Nós temos responsabilidade e é um 
assunto extremamente delicado e que envolve 
não só a Sesa, mas também outras secretarias 
do Estado do Espírito Santo. 

Vila Velha, e eu vou concluir. Vila Velha 
tem um dos maiores hospitais evangélicos do 
estado, um dos melhores inclusive, que é o 
Hospital Evangélico. Tem o Crefes, o Hospital 
Estadual de Vila Velha, o Bezerra de Faria, a 
sede da fundação que vai gerir a ampla maioria 
dos hospitais do estado está em Vila Velha, 
inclusive todos os impostos, arrecadações da 
fundação vão tramitar em Vila Velha. Nós temos 
hoje a adesão do município de Vila Velha à 
expansão à atenção primária, vai receber o 
cofinanciamento da média complexidade 
ambulatorial. O Estado já financia o Samu para 
Vila Velha. Nós entendemos que Vila Velha vai 
ser um dos municípios mais beneficiados pelo 
conjunto das políticas que o Estado tem 
promovido no nosso estado. E de fato poderá 
provocar muitos ciúmes em outros municípios. 
Temos o Himaba, o nosso hospital materno 
infantil, que será o maior hospital público do 
estado. (Pausa) 

Isso. O Himaba vai receber uma 
ampliação de cento e quarenta leitos por uma 
emenda parlamentar. Então, oficialmente ele 
tem cento e setenta e oito leitos, mas, na 
prática, tem duzentos e sessenta leitos. Vai 
receber mais cento e quarenta e nós vamos 
fazer uma ampliação agora de noventa leitos 
para absorver parte do serviço infantil. Vai ser o 
maior hospital público do estado, em Vila Velha, 
e talvez um dos maiores do Brasil.  

Então, Vila Velha tem todos os motivos 
para ficar feliz com os investimentos do Estado 
no seu município. Agradecer a todos pela 
paciência, pela presença de vocês até o final e 
em especial aos nossos deputados. Muito 
obrigado. (Palmas)  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Eu só queria registrar aqui, aliás, quero 
registrar que o Hospital Doutor Nilton de Barros, 
antigo Hospital dos Ferroviários, eu que fiz uma 
lei colocando o nome do doutor Nilton de 
Barros no Hospital dos Ferroviários. Porque eu 
conheci doutor Nilton de Barros, foi um 
missionário da saúde, ele foi um médico que 
atendia as pessoas em casa de bicicleta.  

Então, a única coisa que ele deixou foi 
uma família muito legal, que orgulha o povo do 
Espírito Santo, especialmente de Vila Velha. E 
tem um colega, que é o Luiz Fernando, que a 
gente conhece mais como Nanando, cirurgião 
plástico. E doutor Nilton de Barros tinha dez 
filhos, um morreu mais cedo, mas naturalmente 
aquele hospital, com certeza, também é a 
menina dos meus olhos o hospital, antigo dos 
Ferroviários, Hospital Doutor Nilton de Barros. 

 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR - Só para informar aqui a todos 
oficialmente, ficar registrado aqui nos anais. Nós 
já temos, neste exato minuto, oitocentos e 
cinquenta e três inscritos para o nosso 
programa de qualificação à atenção primária 
para as quatrocentas e sessenta e sete vagas, 
sendo duzentos e vinte e oito médicos, 
quatrocentos e trinta e oito enfermeiros e cento 
e oitenta e sete dentistas. Ainda vai até o dia 31 
deste mês o prazo de inscrição e nós 
entendemos que estamos na iminência de um 
grande salto de qualidade na saúde pública 
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capixaba. Parabéns a todos os colegas do ICEPi e 
da Sesa.  

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Doutor 
Hércules, só um aparte aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Pois não. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Só para 
concluir aqui, não vou passar de um minuto. 
Calma, Clenir, um minuto. Quando a Clenir falou 
aqui, nossa amiga, sobre o Hospital Evangélico, 
gostaria de parabenizar o Evangélico, porque o 
Hospital Evangélico, só lembrando, é um dos 
poucos hospitais que tem casa de apoio. Não dá 
para atender o suficiente. Então, foi falado que 
os pacientes vêm e têm um local. Então, é um 
dos poucos hospitais. Parabenizar o Evangélico. 
Tá certo? Não tem para todo o mundo, porque 
não dá. Mas pelo menos para quem é mais 
necessitado. Então, é só para lembrar isso.  

Em relação à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a Lei Complementar n.º 101, de 2000, eu 
também concordo com o secretário de Saúde 
aqui, o Nésio. Então, a gente do parlamento 
pode debater, mas eu concordo que é 
pertinente, que não seja incluído. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem, estamos chegando a 
quatro horas e quatro minutos de audiência. Foi 
muito pouco ainda, porque falar da saúde, a 
gente tem que levar muito tempo. E a saúde 
precisa melhorar mais, tem melhorado muito, 
mas precisa melhorar mais e nós temos 
esperança e temos certeza de que o secretário, 
com a sua equipe, que ele não é só, a sua 
equipe, e também com o nosso governador 
Renato Casagrande, nós teremos uma saúde 
pública melhor. Especialmente a saúde primária, 
a atenção primária. Para quem sabe, o 
Programa de Saúde da Família, que começou no 
Canadá, o que aconteceu depois de alguns 
anos? Diminuiu a ocupação de leitos 
hospitalares. Então, nós temos que trabalhar 
com a desinternação e não com a internação. 

Nós temos que trabalhar procurando 
evitar doença e não curar doença. Essa é a 
filosofia que o Brasil precisa ter e no estado do 
Espírito Santo nós estamos tendo essa 
preocupação com a medicina preventiva, não 

com uma medicina curativa. Ontem mesmo eu 
falei já, e vou repetir, na OAB sobre essa 
questão de tratamento, de saneamento, 
tratamento de esgoto, que o Brasil tem menos 
de cinquenta por cento de esgoto coletado e 
tratado. Isso é doença para nossa população. 

Quero agradecer a todos, agradecer 
naturalmente... (Pausa) 

O Gabriel está me lembrando aqui da 
audiência pública para debater o tema 
Integração do Sistema Transcol e o fim da 
concessão do passe livre municipal para pessoas 
vivendo com HIV/Aids. Isso será dia 30 deste 
mês, quarta-feira, às 15h, no plenário Rui 
Barbosa, da Assembleia. Então, você que está 
em casa, 30 de outubro, quarta-feira, às 15h, 
uma audiência sobre o passe livre que as 
pessoas com HIV/Aids precisam. 
 Audiência pública também em 
atendimento às pessoas em situação de 
fornecimento... Isso aqui é mais para Viviane, 
para Siqueira e para nossa querida Rosilda 
também. Audiência pública para debater o tema 
Situação do Fornecimento de Cadeiras de Rodas 
pelo SUS no nosso Estado, que será realizada dia 
3 de dezembro, aqui, foi pedido também da 
Rosilda, às19h. Então, às 19h do dia 3 de 
dezembro, também estaremos fazendo 
audiência pública neste plenário, a pedido da 
Rosilda. 
 Mais uma vez agradecer a Deus este 
momento, por estarmos aqui com saúde 
lutando para quem não tem saúde.  

Quero fazer um agradecimento especial, 
sempre muito esquecido, ao pessoal da limpeza. 
Chegamos aqui, está tudo limpinho porque o 
pessoal da limpeza esteve aqui antes. E lembro, 
Nésio, com vinte anos de idade eu fazia isso nos 
hospitais, fazia limpeza e tenho minha carteira 
lá assinada como auxiliar de serviços gerais. Está 
lá no gabinete. Não posso me esquecer desse 
povo. 

E, especialmente hoje, a Valéria, que 
limpa o nosso gabinete, é aniversário dela. 
Depois, vamos sair daqui, o nosso pessoal da 
Comissão de Saúde, do nosso gabinete, vamos 
dar um abraço na Valéria. Obrigado, Valéria, 
pelo seu trabalho importante que faz, limpando 
nosso gabinete. 

Agradecer à Comissão de Saúde, aos 
funcionários do nosso gabinete, especialmente 
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aos que ajudam a fazer esse lacinho que a gente 
distribui. O pessoal de Aracruz está todo de 
lacinho, que pedi para entregar, né, doutora 
Clenir? Nosso secretário também está de 
lacinho, que dei para ele. 

Agradecer ao serviço de som. O som está 
muito bom, melhorou muito o som da 
Assembleia. Meus parabéns e obrigado a vocês! 
Agradecer à nossa TV Assembleia, ao 
cinegrafista, né Gabi? Tem feito um trabalho 
muito bom. Não me esquecendo disso. 
Agradecer também o painel. Quem fez o painel 
hoje foi Fabiana. E à Taquigrafia. Aos meninos 
da Taquigrafia, que registram tudo o que 
falamos aqui, as coisas boas e as coisas ruins 
também, mas tem que falar. Taquigrafia é o ato 
de se escrever na velocidade em que se fala. Por 
isso nós recomendamos que fale devagar para a 
Taquigrafia poder fazer o apanhado. 

Agradecer ao garçom Lilico, que está ali, 
serviu água e cafezinho para o pessoal aqui; 
agradecer ao segurança, Marcos Rodrigues está 
aqui em cima, representando todos os 
seguranças. Marcos Rodrigues foi vereador 
comigo em Vila Velha e foi vice-prefeito, 
também de Vila Velha. Será vice-prefeito outra 
vez. 

Quero lembrar, o Siqueira fez uma 
cobrança aqui. A Lourdilene está aí; o Zé Onofre 
sempre vem aqui, tem uma filha que fez curso 
superior de Sinais em Libras. Estamos cobrando 
aqui há quase treze anos e o presidente Erick 
Musso prometeu que este ano fará ainda a 
contratação de pessoas que poderão fazer os 
sinais em Libras para você que está em casa 
saber o que estamos falando. Isso também é 
inclusão. A Assembleia até hoje ainda não fez, 
mas o presidente prometeu que este ano ele 
fará. 

Agora acho que falei muito. Quero 
agradecer mais uma vez a todos e dizer que a 
Comissão de Saúde se reúne toda terça-feira, às 
nove da manhã, e estamos lá para receber 
qualquer tipo de sugestão e críticas para melhorar 
nossa saúde pública. 

O secretário tem tido a paciência: quatro 
horas e quatorze minutos. Eu cheguei oito e vinte, 
meu pessoal chegou oito horas, o secretário 
chegou oito e meia com sua equipe. Está aqui 

pacientemente ouvindo até agora. Queremos 
agradecer ao secretário e a toda sua equipe essa 
paciência. 

Nada mais havendo a tratar vou encerrar 
a nossa reunião convocando todos para a 
próxima, que será terça-feira, às 9h, no plenário 
Rui Barbosa. 

Bom dia. Obrigado a todos. 
 
 (Encerra-se a reunião às 

13h15min) 
 
 

 
SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
E AOS ANIMAIS, REALIZADA EM 30 DE 
OUTUBRO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Havendo número legal, 
declaro abertos os trabalhos da sétima reunião 
ordinária, da primeira sessão legislativa, com a 
presença da deputada Iriny Lopes, que muito 
nos honra, deputado Fabrício Gandini, demais 
servidores da Casa que estão aqui  e o nosso 
convidado, que vai falar sobre a dessalinização 
da água do mar. Um projeto importante da 
ArcelorMittal, encampado aqui na CPI, em 2015, 
e que, hoje, traz frutos, traz o reconhecimento 
até internacional para a empresa. O João Bosco 
me mandou até uma mensagem do 
reconhecimento.  

Eu acho que é muito importante ter uma 
empresa que está preocupada nesse sentido, 
em ajudar o estado do Espírito Santo, que 
vivenciou uma crise hídrica, recentemente, e 
está ali às portas de outra crise hídrica. Então, é 
importante, neste mundo de hoje, a vivência da 
água, que é um bem maior, ser bem discutida e 
o uso correto da água, principalmente. 

Eu gostaria de passar, então, para a 
leitura, discussão e aprovação da ata.  

A deputada Iriny pediu a suspensão da 
ata. Então, dispenso a leitura da ata da reunião 
anterior, conforme § 4.º, do art. 97, do 
Regimento Interno, e solicito a publicação da 
ata taquigráfica desta reunião no Diário do 
Poder Legislativo. Considerada a ata aprovada, 
caso não exista retificação, conforme o § 5.º, do 
art. 97. 

Leitura do Expediente. 
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O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
E-mail recebido da Arcelor, no dia 4 de 
outubro, às 11h15, confirmando a 
presença na reunião desta comissão em 
30 de outubro de 2019. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Agradecemos as 
presenças dos representantes da empresa 
Arcelor. 

Próximo. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
E-mail recebido da Juntos SOS 
Ambiental, no dia 8 de outubro, às 
10h59, reencaminhando denúncia 
realizada pela entidade à Ouvidoria do 
Estado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Ciente. Encaminhar os 
resultados por via de e-mail e demais 
providências cabíveis. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

E-mail recebido do Ministério Público do 
Espírito Santo, no dia 3 de outubro, às 
17h18, informando a disponibilidade de 
agenda para atender os senhores 
deputados desta comissão no dia 5 de 
novembro, às 16h30. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Ciente. Aos senhores e 
senhora deputada, tem disponibilidade para 
data e horário. Nós vamos agendar, ver se tem 
esse horário, deputada Iriny. O Ministério 
Público pediu para o dia 5 de novembro, às 
16h30, a reunião que nós solicitamos, até a 
pedido da deputada Iriny. Então, eles sugeriram 
o dia 5 de novembro, às 16h30. 

Iriny, ok. 
Deputado Gandini? 
 

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - É o dia 
de sessão aqui, 5 de novembro, às 16h30. Vou 
me programar para conseguir fazer.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Então,  confirma a data. 

Próximo. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
E-mail recebido da Vale S.A., no dia 4 de 
outubro, às 14h40, encaminhando 
resposta aos questionamentos do 
cumprimento das metas de curto prazo 
(doze e quinze meses),  conforme TCA 2,  
por meio de relatórios dos planos do 
TCA. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Ciente. Encaminhar aos 
senhores deputados por via de e-mail e demais 
providências cabíveis. 

Próximo. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
E-mail recebido do Iema, no dia 16 de 
outubro, às 15h56, encaminhamento das 
respostas feitas pela Juntos SOS 
Ambiental. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Ciente. Encaminhar aos 
senhores deputados e à deputada, e à entidade 
também, por via de e-mail, e demais 
providências cabíveis.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício PSM n.º 304/2019, com anexos, da 
Arcelor, recebido no dia 16/10, que trata 
do cumprimento das metas a curto prazo 
contidas no TCA 2, e e-mail 
encaminhando cópia digitalizada do 
referido documento.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Ciente. Encaminhar aos 
senhores deputados por via de e-mail e demais 
providências cabíveis.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
E-mail recebido da Juntos, no dia 2/10 às 
18h03min, solicitando encaminhamento 
de questionamentos da referida 
entidade ao Iema e à ArcelorMittal 
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decorrente dos assuntos abordados na 
reunião de 02/10. No dia 03/10, às 
17h13min, solicitando encaminhamento 
de questionamento à referida entidade 
do Ministério Público Estadual e Federal.   
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Ciente. Vamos 
encaminhar os questionamentos à Arcelor, ao 
Iema e ao Ministério Público. Então, eu gostaria 
de pedir aprovação dos demais deputados. 

Deputada Iriny. 
 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Concordo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Deputado Fabrício. 
 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - 

Concordo.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Concordado.  
Vamos encaminhar os questionamentos. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício CSS nº 0963/2019, recebido em 24 
de outubro, solicitando a realização de 
audiência pública conjunto com a 
Comissão de Saúde para debater sobre 
ações voltadas para o risco iminente da 
chegada de óleo ao litoral do nosso 
estado e a criação de um comitê de 
preparação da crise caso exista. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - O deputado Doutor 
Hércules até hoje, na sessão, reiterou esse 
convite e falou. Então, eu acho que já está mais 
do que aceito pela Comissão de Meio Ambiente 
e vamos determinar dia, local e hora junto com 
a Comissão de Saúde. Eu tinha sugerido lá 
embaixo, no plenário, sexta-feira agora, mas a 
Comissão de Saúde e já tem uma agenda prévia 
na sexta e pediu para que se realize na semana 
que vem essa reunião conjunta. E até estendeu 
o convite a todos os trinta deputados. Na 
realidade, eu acho que é um evento não só da 
Comissão de Saúde, da Comissão de Meio 
Ambiente, é mais um crime ambiental. Então, 

eu acho que o envolvimento de todos os 
deputados se faz necessário. 

Como vota a deputada Iriny? 
 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Eu 

acompanho o convite do deputado Hércules. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Deputado Gandini. 
 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - 

Também. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Só fica, então, para de 
terminar junto com a Comissão de Saúde o 
horário, o local a definir. 

Próximo. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Denúncia n.º 262/2019 GVPECMC, 
vereador Wellington Nascimento de 
Lima, denuncia os impactos ambientais 
causados na construção de aterro às 
margens da BR-101, Rodovia do 
Contorno, no bairro Porto de Cariacica.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Ciente. Encaminhar ao 
Ministério Público do Espírito Santo para 
providências cabíveis. 

Proposições recebidas. 
 
 O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Senhor 

presidente, antes de passar, queria fazer uma 
solicitação a vossa excelência. 

Eu fui abordado por algumas pessoas da 
Serra que estão questionando uma 
recomposição da praia, eu acho que é Jacaraípe. 
Estão questionando a recomposição da areia lá 
porque tem uma discussão, questão ambiental, 
e também da prática do esporte do surfe. Então, 
tem um grupo grande de pessoas envolvidas 
nessa discussão questionando essa 
recomposição que está sendo proposta lá na 
Serra. E eles nos solicitaram a abertura de um 
espaço nesta comissão.  

Tendo em vista que o horário das 12h é 
difícil para que eles participem, eles pediram 
que a gente pudesse aprovar uma 
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extraordinária, a definir, combinado com eles 
um horário, e aí a gente combinaria com os 
membros da comissão, uma solicitação. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Eu acho plausível, com 
certeza, se adequar aos horários da nossa 
sociedade também. Até, na realidade, tem um 
contratempo com uma sessão que a deputada 
Iriny também pediu, com relação às abelhas, 
que eu gostaria muito de ver essa apresentação, 
mas também por questão de horário a gente 
não está conseguindo identificar junto com o 
horário da comissão. 

Então, eu quero colocar essas duas em 
aberto. Aí, a deputada Iriny vai fazer esse 
contato, através da comissão, ou através do seu 
gabinete, e o deputado Fabrício também faz a 
mesma questão com essa demanda lá do 
município de Serra.  

Na realidade, vão ficar abertas essas 
duas.  Pode fazer até no mesmo dia, uma 
seguida da outra; pegar uma segunda-feira, às 
18h, e fazer as duas depois que acabar a sessão. 
E deixo nesse sentido para a gente abrir. 
Combinado? 
 Em votação. 
 Deputada Iriny. 
  
  A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Acompanho 
o presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) -  Acompanho o 
requerimento do deputado Fabrício. 
 Deputado Fabrício faltou. 
 Aprovado à unanimidade. 
 Então, temos duas sessões para fazer: 
das abelhas e do município de Serra. 
 Proposições recebidas. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
  
 PL 274/2019, autor Carlos Von - Análise 
do mérito. Dispõe sobre a proibição da 
 produção e utilização de contêineres 
fabricados com poliuretano com finalidade de 
 instalação de alojamentos, refeitórios, 
estabelecimentos  de saúde, instituições de 
ensino,  assim como aqueles destinados 
ao acolhimento de pessoas. 

 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Designo a deputada 
Iriny Lopes para relatar o projeto. 
 Próximo. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
 PL 299/2019, autor Renzo Vasconcelos. 
Institui o Selo Amigo do Animal Abandonado 
 no Estado do Espírito Santo. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Designo o deputado 
Fabrício Gandini para relatar o processo. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
  
 PL 126/2019, autor Euclério Sampaio. 
Altera os art. 2.º e 3.º da Lei n.º 10.438 de 
 2015, que proíbe o descarte de resíduos 
de qualquer natureza por meio de  queimadas 
nas zonas urbanas do estado do Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Designo o deputado 
Marcos Garcia para relatar o processo. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
 PL 328/2019, autor Sergio Majeski. 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação 
 de informações contábeis e de 
indicadores sociais e ambientais pelas empresas 
 beneficiárias de incentivos fiscais do 
Estado do Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Designo a deputada 
Iriny Lopes para relatar o processo. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
  
 PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS. 
  
 Deputado Marcos Garcia - PLC 011/2019 
 Deputado Fabrício Gandini - PL 220/2019
  
 Deputada Iriny Lopes - PL 306/2019. 
 
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
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 Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
 PL 16/2019 e PR 12/2019. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Agora vamos passar 
para nossa fala da Arcelor. 
 À vontade, deputada. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Senhor 
presidente, antes de passar a palavra à Arcelor, 
vou apresentar por escrito, mas gostaria de 
adiantar aqui que fui procurada pela 
comunidade de Santo Antônio... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Daqui de Vitória? 
 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Não. De 
Vargem Alta. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Ah, legal! 
 

 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Eles estão 
com o gravíssimo problema de esgotamento a 
céu aberto e, devido à seca da região, não tem 
nenhum tipo de água fluente que retire os 
detritos do local. Aonde eles chegam, ali ficam 
paralisados. Eles estão solicitando uma 
verificação in loco por parte da comissão. Então, 
vou encaminhar por escrito, mas estou 
adiantando ao presidente, porque vou saber 
isso hoje. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Fizemos uma visita ao 
município de Alfredo Chaves, na realidade, 
sobre uns assuntos, e hoje já foi bem 
encaminhado.  
 O Governo do Estado está fazendo lá o 
saneamento da comunidade. Acho importante a 
visita in loco. Vamos. Assim que chegar o 
requerimento, a gente aprova. Se tivesse falado 
antes, a gente já tinha aprovado até antes do 
requerimento, com a presença do deputado 
Fabrício Gandini. Mas, na próxima sessão, com 
certeza, será aprovado e nada impede a visita 
da comissão até antes do requerimento. Pode 
programar com a comissão e vamos lá semana 
que vem fazer essa visita.   

 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Ok. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Agora, com a palavra, o 
senhor Bernardo Enne Corrêa da Silva, ex-
gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente 
da unidade de dessalinização da Arcelor. Não é 
isso? 
 
 O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 
SILVA - É. Gerente de Sustentabilidade e Meio 
Ambiente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Isso aí. 
 
 O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 
SILVA - Isso. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - E apresenta os demais 
também que compõem a sua... 

 
 O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 
SILVA - Perfeito. Aqui presente está o Rubem 
Antonio Piumbini, que trabalha também na 
Gerência de Meio Ambiente e dá todo o suporte 
a representações legais da empresa; e a Carla 
Brunoro, que trabalha na Gerência de 
Comunicação, fazendo relação com a imprensa, 
todos os trabalhos. 
 Bom, mais uma vez, gostaria de 
agradecer o espaço dado pelo senhor deputado 
Dr. Rafael Favatto. Agradecer, também, à 
deputada Iriny, sobre esse espaço na comissão.  

É importante poder dar os 
esclarecimentos para a sociedade, de qual a 
importância desse projeto. Esse é um projeto 
que extrapola, vamos colocar assim, as linhas da 
empresa, porque é um projeto que traz uma 
segurança para a empresa, mas também uma 
segurança hídrica para todo o estado. Então, é 
algo relevante a ser mostrado, de como é que 
está a evolução dos trabalhos.  

Bom, a questão hídrica é uma questão 
realmente importante. Ela afeta todos: 
sociedade, empresa, empregados que 
trabalham na empresa e que fazem parte, 
também estão inseridos em todo o contexto. 
Então, para falar da questão da crise, falar como 
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é que a empresa tomou as ações de 
enfrentamento, queria destacar um pouco 
como funciona a nossa matriz hídrica. Se a gente 
levar em consideração, o nosso maior consumo 
de água é de água do mar, cerca de 96.5%; é 
uma água do mar captada para uso industrial. 
Então a empresa tem um canal de captação, já 
construído para essa estrutura, onde tem umas 
estações de bombeamento. Isso é importante, 
porque no projeto de dessalinização a gente 
mostra que as intervenções para a construção 
da planta são mínimas, por já haver toda essa 
infraestrutura existente. Isso é um ponto 
positivo, ambientalmente falando, para o 
projeto. Então, a empresa faz essa captação de 
água para uso em refrigeração de 
equipamentos, mas via contato indireto, ou 
seja, uma tubulação capta essa água e essa 
tubulação entra em contato com o 
equipamento. Então, a água do mar não tem 
contato direto com o processo. Nem poderia 
ter, porque poderia causar até dano, corrosão, 
nessas estruturas. 

Essa água é captada em um canal - o 
canal de captação -, faz essa refrigeração e é 
devolvida para o mar. E tem toda uma linha de 
monitoramento, que são pontos de 
monitoramento do órgão ambiental, 
estabelecidos através de condicionantes, 
justamente para verificar como é que está o 
ambiente, a qualidade do ambiente em si. Isso 
ocorre desde a década de oitenta, então é outro 
ponto importante. A gente tem um background 
de monitoramento muito bom, um histórico de 
informações. 

E parte da água também vem - a água 
doce, que a empresa também precisa para 

alguns processos específicos - para consumo 
humano. Temos próximo de dez mil pessoas, 
entre contratados e próprios, trabalhando nas 
nossas operações. Então, só para o consumo 
humano também é uma parcela significativa.  

Então, temos, por exemplo, a captação 
via Rio Santa Maria da Vitória, uma captação 
da Cesan. Então, para o consumo humano, a 
parte potável. Mas, também, parte dela para 
uso industrial. E, aí, é importante destacar que 
essa água captada do Rio Santa Maria vem em 
estado bruto. E, dentro da empresa, existe uma 
ETA, uma estação de tratamento de água, que 
faz o enquadramento dessa água para poder 

utilizar nos processos industriais; e uma 
segunda etapa, uma ETA potável, que faz, ainda, 
o processo de potabilização, para ser possível 
utilizar para o consumo humano.  

Além disso, na época da crise de 2015, a 
empresa partiu para realizar estudos para 
entender o comportamento do aquífero onde 
ela está instalada, e fez todo um processo de 
licenciamento para poder contar com uma rede 
de alguns postos em operação. Também tem 
todo o rito legal, de licenciamento, declaração, 
monitoramento, que vem sendo seguido, 
também, para reduzir essa utilização de água 
compartilhada, que é a água do Rio Santa Maria 
da Vitória. E, ainda, possui uma lagoa interna. A 
empresa tem um conjunto de lagoas internas, 
dentro do site. São lagoas que, também, têm 
toda a questão de monitoramento ambiental 
estabelecida através de condicionantes. E, uma 
dessas lagoas, que a gente chama de lagoa de 
emergência, a lagoa número seis, em casos de 
falta de abastecimento ou algum problema nas 
tubulações de envio da Cesan, que ocorra, a 
gente tem a possibilidade de usar, 
momentaneamente, essa água.  
 Por que a água é importante para a 
siderurgia? O nosso processo opera a altas 
temperaturas, mil e setecentos, mil e oitocentos 
graus, então, toda essa questão de refrigeração 
são itens de segurança que a gente tem que ter 
a garantia para não haver qualquer colapso, 
qualquer problema.  

Existe uma série de planos de 
contingência, de fontes alternativas para 
conseguir manter o nosso site operando da 
forma mais segura possível. Então, para a 
siderurgia a água é um item extremamente 
importante. E um ponto de destaque é 
justamente esse. Se a gente olhar aqui essa vazão 
de água, de captação de água do mar - leia-se 
48.000 m3/h de vazão de água do mar -, se a 
empresa não estivesse localizada nessa região 
privilegiada, próxima ao mar, não teria essa 
possibilidade de captação. 

Em outros sites pelo mundo, até no Brasil, 
que não estão na região costeira e não têm essa 
possibilidade, faz com que o consumo de água 
doce seja de cem por cento. Então acaba tendo 
um impacto, uma concorrência com a sociedade 
muito maior. 

Bom, como o deputado Dr. Rafael 
Favatto comentou a questão da crise hídrica, 
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esse é um ponto que a empresa, na crise, se 
reinventou. Ela parou, pensou como construir 
uma gestão para reduzir esse consumo de água 
de uma fonte compartilhada com a sociedade. 
Se a gente parar para ver a empresa faz o 
consumo, a captação vem via Rio Santa Maria 
da Vitória. A empresa participa ativamente dos 
comitês de bacia do Rio Santa Maria da Vitória, 
também do Cerh, como representante também 
do setor industrial na Comissão Estadual de 
Recursos Hídricos. 

O Rio Santa Maria tem a passagem pela 
barragem de Bonito, que é uma barragem para 
geração de energia. Cabe lembrar que durante a 
época da crise parava-se a geração de energia e 
o Estado fazia o controle da disponibilidade de 
água para poder assegurar a água para a 
população. E tem parte da água que vai para 
captação da agricultura, parte vem para a 
Cesan, onde é bombeada para a empresa e 
também para outras indústrias e para a 
sociedade. O que não é captado disso vai 
também ao encontro do mar.  

Resgatando alguns dados da crise que 
iniciou em 2014: em 2015, com a questão da 
redução da precipitação, o volume de chuvas 
frente ao que era esperado, a gente teve a 
maior baixa já registrada no estado. A gente não 
tinha sofrido uma crise tão forte assim, não 
tinha conhecimento, e cabe lembrar que cada 
ano a população aumenta, ou seja, a demanda 
de consumo de água também aumenta, o que 
faz que o cenário fique cada vez mais 
desafiador. 

Segundo a Agerh, foi a pior estiagem dos 
últimos quarenta anos. E isso não encerrou em 
2015, em 2016 a gente também teve um 
cenário não tão crítico quanto em 2015, mas, 
também, um cenário de restrição. Atingiu o nível 
do Santa Maria, a gente acompanhou muito a 
questão do nível para ver como estava o 
andamento, e chegou a atingir níveis críticos. 

Aqui são algumas imagens de setembro 
2016. Internamente, a empresa chegou a fazer 
algumas campanhas justamente usando algumas 
dessas fotos, para mostrar para o empregado: 
Olha, isso aqui parece foto de jornal, de alguma 
região mais seca do Nordeste ou alguma foto de 
livro de Geografia antigo. Não. Isso aqui é o estado 

do Espírito Santo. É a bacia do Rio Santa Maria da 
Vitória e é uma foto atual. 

Então, até para, nas campanhas de 
comunicações internas, trazer atenção para 
todos e usar o empregado também como 
multiplicador em suas casas, nas comunidades, 
para levar essa informação de que a crise não é 
algo passageiro, a gente tem que tomar ações 
sustentáveis. Não adianta nada tomar uma ação 
que vai reduzir aquele consumo de água 
naquele momento e, passada a situação mais 
crítica, voltar ao modus operandi normal, de um 
consumo mais elevado. 

As previsões futuras, conforme a Agência 
Nacional de Águas, relatórios de clima de IPCC, é 
de que esse movimento de crise é cíclico, então, 
ele vai retornar, e a tendência é até voltar, mas 
de forma mais agressiva. 
 Se a gente for observar os movimentos 
neste ano, nós já temos cenário de 
racionamento em bacias do Norte e do Sul do 
estado. É um cenário que já está nos alertando.  
 E aqui é um ponto importante, quando 
citei justamente a ação das ações sustentáveis. 
A empresa possui um contrato de consumo de 
água junto à Cesan, e foi o primeiro setor, 
vamos colocar assim, a ser racionado na época 
da crise em 2015.  
 A gente recebeu o primeiro 
racionamento em janeiro de 2015, então, 
reduzimos o consumo em 447 m³/h, com uma 
série de ações. Depois, quando chegou o dia 31 
de janeiro teve uma segunda ação de 
racionamento. Tudo isso discutindo com o 
Governo, a empresa se comprometendo a fazer 
todos os racionamentos, mas de forma a não 
trazer qualquer prejuízo de segurança para as 
suas operações. Como citei a importância da 
água para evitar superaquecimento dos 
equipamentos, e isso foi seguindo, terceiro 
racionamento, um quarto racionamento e um 
quinto racionamento. 
 O que fez com que o nosso consumo 
frente ao contrato até o último racionamento 
chegasse à ordem de 1.840 m³/h. A empresa 
reduziu significantemente. Foi uma redução da 
ordem de trinta e cinco por cento de todo esse 
consumo. E o que nos ajudou a fazer isso? Foi 
justamente ter um planejamento estratégico.  

Quando chegou em 2014, antes da crise, 
de fato, estourar aqui no estado, até então 
nosso diretor industrial Jorge Ribeiro já estava 
vendo o cenário em São Paulo de escassez, o 
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sistema Cantareira cada vez mais baixando. E 
ele chamou os gerentes e falou assim: Olha, nós 
temos que estar preparados, quero um plano 
estruturado, um plano com ações de curto, 
médio e longo prazo, para o que a gente vai 
fazer se tiver uma falta de água aqui na 
empresa.  

Em junho, julho de 2014 até meados de 
novembro, a gente trabalhou elaborando esse 
planejamento estratégico, a gente chama de 
PDA, o Plano Diretor de Águas. E aí quando, de 
fato, chegou, em janeiro de 2015, o 
racionamento, a necessidade, de fato, do 
racionamento, foi uma... Não posso nem 
chamar de sorte, foi algo planejado, mas a gente 
tinha listado as ações, justamente, que 
poderiam fazer de curto prazo para ter essas 
reduções, as de médio prazo e as de longo. 
 Então, nosso tempo de resposta foi 
muito mais ágil do que se a gente não estivesse 
já trabalhando de forma estratégica em como 
reduzir essa dependência do rio Santa Maria da 
Vitória. 
 E isso contou com ações de grandes 
investimentos, por exemplo, a empresa conta 
com uma ETA, Estação de Tratamento de Água 
de Reuso. Essa Estação de Tratamento de Água 
de Reuso passou por um revamp, por uma 
reforma em 2015, parte de 2016, para 
modernizar essa unidade e fazer com que ela 
tenha maior potencial de tratamento de água. 
 O que essa ETA faz? Os efluentes que já 
são tratados nos próprios processos vão para 
um canal e, ao invés de irem para o mar, eles 
passam por essa estação, onde passam por um 
segundo tratamento para justamente colocar 
dentro dos padrões técnicos que o processo 
operacional precisa para poder ser reutilizada. 
 Então, além disso, capta água de chuva, 
que também está presente no canal, também 
capta água da nossa ETE. A empresa também 
possui uma Estação de Tratamento de Esgoto 
dentro da sua unidade. E esse efluente gerado é 
monitorado e também passa por esse canal, 
onde também é aproveitado nessa Estação de 
Tratamento de Água de Reuso.  Então, na 
época foi o maior investimento privado de reuso 
no estado.  
 Como coloquei no início da 
apresentação, a importância do engajamento 
dos empregados para entender os cenários. A 

empresa abriu para levantar da base todas as 
informações e ideias, então foram cerca de 
cento e noventa e sete ideias sugeridas pelos 
empregados, voltadas à otimização de 
processos.  
 As campanhas, como citei, uma série de 
campanhas que foram feitas. A ampliação de 
poços de águas subterrâneas para poder 
também reduzir o consumo do Santa Maria da 
Vitória, e um programa, que a gente chama de 
ZLD,  que aí já é aquela visão de onde a gente 
quer chegar, que é de ter zero descarte, a 
empresa conseguir aproveitar cem por cento 
dos seus efluentes, de todos os processos de 
forma a aumentar o reúso de água e eliminar 
qualquer lançamento para o meio ambiente. 

De novo destaco que todos esses 
lançamentos são monitorados, tanto a parte 
físico-química, mas também a condição do meio 
ambiente. A nossa a meta é perseguir esse zero 
descarte, cem por cento ser aproveitado.  

Aqui é um pouco mostrando a 
comparação dos indicadores da ArcelorMittal e 
até outras plantas do grupo. Esse é outro ponto, 
também, que a gente tem, que a ArcelorMittal 
tem, que facilita, que é justamente existir uma 
série de sites do mundo, por ser a maior 
produtora de aço, o maior grupo do mundo, 
tem uma série de sites para a gente trocar 
informações, fazer benchmark, para entender 
como que é a operação de cada planta e o que a 
gente consegue pegar de novas tecnologias e de 
novas ideias. Então, a gente faz sempre também 
essa discussão. 

Aqui é mostrando o melhor resultado de 
Tubarão: 2.1 metros cúbicos de água por 
tonelada de aço bruto e a comparação com 
sites, os maiores sites. A gente vê que a gente 
está no mesmo patamar de Dunquerque, uma 
unidade que fica na França. E Dunquerque e 
Tubarão são o que a gente chama até de 
unidades irmãs, onde trocam informações para 
entender a gestão de cada uma e trazer as 
ideias. 

Então, hoje, essas plantas sempre, até de 
brincadeira, se rivalizam de quem vai conseguir 
atingir a melhor performance ambiental. Então, 
é o grande estímulo que se tem de fazer esses 
benchmarks, essas discussões. 

Aqui esse gráfico é mostrando o nosso 
consumo de água específico, o metro cúbico de 
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água por tonelada de aço produzido. A gente vê 
que o nosso indicador despencou de 4.2 para 
2.8, 2.5 e 2.3 e está na ordem de 2.5 em 2018. 
Justamente porque as ações foram sustentáveis, 
então, o nosso consumo de água baixou e se 
manteve. 

Aquele dado que eu apresentei dos mil 
oitocentos e quarenta metros cúbicos/horas, 
que atingiu após o racionamento, a empresa 
manteve o compromisso com o Governo do 
Estado. Isso foi sinalizado para a Cesan, foi 
sinalizado para a Agerh e também para o Comitê 
de Bacia do Rio Santa Maria da Vitória, 
oficializado, através do ofício, o compromisso de 
se manter racionado desde então. 

Então, desde então a empresa trabalha 
com consumo de água semelhante a todos os 
racionamentos que ocorreram no passado. E, 
agora, vamos dar um passo além, que é baixar 
mais ainda esse consumo de água com a 
implantação da planta de dessalinização. 

Além desse projeto, também tem outros 
projetos que estão em discussão. Um deles é a 
PMI, junto com a Cesan, que é o 
aproveitamento industrial do esgoto tratado. 
Então, seria um projeto para aproveitar os 
efluentes gerados nas ETEs, nas Estações de 
Tratamento de Esgoto, para os nossos processos 
industriais. 

Então, está justamente em discussão 
com a engenharia para tornar algo viável técnica 
e economicamente essa utilização. Vai ser de 
novo outro projeto que, se chegar a um bom 
entendimento entre as partes, vai trazer 
também um ganho muito bom para o estado. 

E um projeto de recuperação de 
nascentes do Rio de Santa Maria da Vitória. A 
gente tem esse trabalho junto com Prefeitura, 
Ministério Público, órgão ambiental, comitê de 
bacia, onde a gente está trabalhando, em Santa 
Leopoldina, com a recuperação de nascentes. 

Então, é um projeto muito bonito. O 
Incaper é o nosso braço técnico e executor que 
está fazendo esse monitoramento, vai às 
propriedades, faz as marcações, escolhe qual é a 
técnica de recuperação para aquela área 
degradada mais adequada. 

É um projeto que entrou em operação 
em novembro do ano passado e já estamos 
colhendo os frutos. Quando a gente observa as 
imagens das áreas, a gente vê que já está em 

estágio de recuperação e você vê, com isso, com 
essa proteção, você tem mais disponibilidade de 
água, principalmente local, para aquela região. 

Como comentei aqui, o Plano Diretor de 
Água, só de maneira macro, quais são as 
principais ações, o gerenciamento de uso, a 
conservação de água, o tratamento de reúso e 
as oportunidades de controle. Antigamente, 
quando a gente conversava com as áreas 
operacionais, eu falava assim: Olha, você vai ter 
que utilizar o efluente desse outro processo aqui 
como água do seu processo. Não, isso não é 
possível. Mas, não é possível por quê? Ah, pode 
ser que eu tenha um problema de corrosão no 
meu equipamento, pode ser que eu tenha 
alguma perda aqui. E aí, naquela situação de 
não ter água, porque aquela água era a única 
disponível, ela quebrou uma série de 
paradigmas. Então, isso foi muito importante! 
Como que as oportunidades surgiram a partir da 
crise, como que a empresa conseguiu pegar isso 
e evoluir! Então, hoje, uma série de processos 
em que antes não utilizava água de reuso, hoje 
está utilizando, e esse paradigma foi quebrado 
justamente com as oportunidades que foram 
geradas, o lado positivo da crise hídrica.  

E esse Plano Diretor de Águas, como 
apresentei, em 2018 ele venceu... Existe a World 
Steel - a World Steel é a associação mundial do 
setor produtivo de aço. Essa World Steel tem 
um prêmio anual em que verifica em todas os 
grupos setores de aço no mundo, quais são as 
ações mais sustentáveis que foram 
implementadas. Em 2018 o Plano Diretor de 
Águas, daqui da ArcelorMittal Tubarão, foi o 
vencedor. Então, esse foi um reconhecimento 
muito bom do trabalho de todos! Mas o 
principal é o quê? Que esse trabalho - é até um 
dos critérios de premiação - seja replicável. 
Então, outras unidades do grupo, no Brasil e 
fora, pegaram toda a metodologia que foi 
seguida, os novos usos de água, os 
investimentos, para usar também como um 
espelho para melhorar a sua gestão. Então, essa 
replicabilidade faz com que um bem - vamos 
colocar assim - feito aqui no estado seja 
replicável em todas as partes do mundo. Então, 
também é um item importante! 

E aí, entrando agora na questão da 
dessalinização, desse projeto. Esse projeto de 
dessalinização era um projeto que compunha 
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esse Plano Diretor de Águas. Na época ele 
colocava esse projeto como ações de longo 
prazo, e, com o desenrolar dos investimentos e 
ações, a gente conseguiu justificar no grupo de 
trazer de uma ação de longo prazo para uma 
ação de médio prazo; e isso está culminando 
agora com essa implantação. Então, também 
isso é um ponto de destaque. O grupo entendeu 
que a ArcelorMittal Tubarão, o contexto em que 
fizemos toda a explicação técnica do contexto 
do estado, do cenário de racionamento, 
explicando essa necessidade, e foi algo que foi 
aprovado. Então, é a primeira planta a ser 
implantada no grupo ArcelorMittal no mundo, 
não existe, em outra planta do grupo, uma 
unidade de dessalinização. O Brasil está sendo 
pioneiro aqui para receber essa unidade, o 
estado.  

De maneira geral, só explicando o 
conceito, é uma unidade que opera com a 
tecnologia de osmose reversa. Então, existe 
uma série de membranas em que, por alta 
pressão, você faz com que essa água cheia de 
sais passe por um conjunto de finas membranas, 
de forma que a água sai - e a gente chama de 
permeado - e os sais ficam retidos. Só que, para 
você fazer essa operação, você precisa de alta 
pressão, e, para ter alta pressão, você tem um 
dispêndio, um gasto significante de energia. 
Então, esse também é outro ponto positivo da 
ArcelorMittal Tubarão.  

Cabe lembrar que a empresa é produtora 
de energia. A gente gera energia através dos 
nossos processos. Por exemplo, o alto-forno 
gera um gás, e o gás de alto-forno tem potencial 
energético. A gente tem a coqueria, que 
também gera um gás, que é o gás de coqueria, e 
a aciaria também gera um gás. Então, todos 
esses gases são geridos de forma a passarem 
tanto para os processos para serem queimados 
como aporte térmico, mas também para a 
produção de energia e centrais termelétricas.  

A empresa tem seis centrais 
termelétricas instaladas no parque, o que faz 
com que a nossa capacidade de geração seja de 
quinhentos megawatts. E isso é um destaque, 
porque a gente tem até um delta positivo de 
geração de energia. Então, a gente gera mais 
energia do que consome. E esse delta positivo, 
essa energia excedente, ela é posta no grid, ela 
é comercializada, e isso ajuda também na 

segurança energética do estado, porque, ao 
invés de você estar tirando energia, que 
também vão ter outros usos pela sociedade, 
você está colocando energia, disponibilizando, 
dando maior segurança. E isso fez com que esse 
projeto também se tornasse mais viável, porque 
o custo energético é algo relevante para as 
estações de dessalinização. E, a partir do 
momento em que você gera a própria energia, 
faz com que o projeto fique mais viável - 
também é um ponto de destaque. 
 
  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
 Aqui é mostrando um pouco um 
esquema de como se opera essa unidade. Tem 
um ponto de captação, passa por uma série de 
filtros para retirar esses sólidos mais grosseiros. 
Esse ponto de captação de água do mar acaba 
trazendo junto um pouco de areia, material 
muito fino. Eles passam por um conjunto de 
membranas antes e depois pelo sistema de 
osmose reversa. Aqui é justamente mostrando 
como que funciona, cada cilindro desses é como 
se fosse uma membrana. E aí cada membrana 
dessas é composta por uma série de filamentos 
finos, é como se fossem várias folhas muito 
fininhas, enroladas, onde a água tem que passar 
por cada uma dessas membranas até sair, o que 
a gente chama de água dessalinizada. Ou chama 
de permeado, os sais ficaram e água saiu. 

Aqui é uma imagem, são esquemas 
também da planta com os seus componentes. 
Aqui é um esquema já mostrando a captação. 
Então, para gerar essa planta que a empresa 
está implantando, ela tem a capacidade de 
produzir quinhentos metros cúbicos/hora de 
água. Só para ter uma ideia, isso corresponde a 
um abastecimento de uma população de oitenta 
mil pessoas. Essa capacidade está sendo 
instalada. E é uma planta modular, ou seja, é 
possível fazer uma expansão para até três 
módulos.  

Então, futuramente, é possível chegar 
até mil e quinhentos metros cúbicos/hora de 
produção de água, com a infraestrutura de 
tubulações, de tudo que está sendo avaliado 
dentro do projeto. 

Aqui é mostrando já fotos, imagens de 
membranas. Aqui é a membrana de osmose 
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reversa, igual aquela da imagem que eu mostrei. 
E aqui é um tratamento prévio de ultrafiltração 
que faz um tratamento preliminar retirando 
também sólidos antes de chegar para essa etapa 
da osmose reversa, onde vão ser focados esses 
sais. 

Pode voltar mais um pouquinho. Então, é 
um consumo, é um bombeamento de água de 
mil e trezentos metros cúbicos/hora, para uma 
geração de quinhentos metros cúbicos/hora de 
água tratada e oitocentos metros cúbicos/hora 
do brine, que a gente chama de salmoura, ou 
seja, é aquele concentrado dos sais que foram 
retirados da água. 

E outro ponto que é importante 
salientar, que essa planta é produção para água 
industrial. Ela vai ser utilizada em nossos 
processos industriais. Mas qual é o ponto 
positivo? São quinhentos metros cúbicos a 
menos que você dependeria de retirar do rio 
Santa Maria da Vitória, que é uma água 
compartilhada com a sociedade. Então, são 
quinhentos metros cúbicos/hora para essa 
utilização nos processos industriais. 

Aqui é mais mostrando a questão da 
área total do empreendimento, três mil e 
setecentos metros quadrados o espaço que vai 
ocupar essa unidade. A planta é toda coberta, 
fica dentro de um galpão. E esse layout, como 
expliquei, é um layout expansível, ou seja, se a 
empresa quiser estender para outras unidades, 
é possível estender até três módulos. 

Aqui é mais mostrando também todos os 
parâmetros que essa água tem que atender 
para poder utilizar, a empresa utilizar como 
água industrial. E aqui alguns dados 
importantes. A primeira é com a questão do 
prazo de implantação. Ele tem um prazo de 
implantação de dois anos. Hoje a gente já tem a 
empresa contratada, é a Fluence, um player 
internacional. Os grandes players internacionais 
participaram dessa cotação. A Fluence foi a 
empresa escolhida e ela possui algumas plantas 
de destaque instalados no mundo. Uma na 
Argentina, em Puerto Deseado, outra planta 
também grande instalada na Califórnia. Nessa 
unidade de Puerto Deseado a gente teve a 
oportunidade de levar o órgão ambiental, os 
analistas do Iema, inclusive a diretoria para 
mostrar a planta em operação, para eles 
poderem ter um entendimento de quais são os 

aspectos ambientais envolvidos. Eles tiveram a 
oportunidade também de conversar com o 
órgão ambiental local onde passaram, um 
feedback tanto de percepção da sociedade 
quanto aos benefícios da planta em si. Para 
vocês terem ideia, essa unidade na Argentina, a 
cidade, em sete dias, tinha água uma vez por 
semana. É uma cidade localizada na Patagônia,  
uma região desértica. Então eles tinham água 
uma vez por semana e, com o advento da 
implantação dessa planta, eles passaram a ter, a 
cada três dias, disponibilidade de água. E a 
pressão, hoje, local é para que expanda a 
unidade para poder ter o uso de água diário. 
 Isso foi muito positivo. Eles puderam ver 
a planta em operação e fazer todos esses 
questionamentos, colher essas informações de 
forma independente. É uma unidade com 
investimento na ordem de cinquenta milhões de 
reais, que foi aprovado. Inclusive houve rodadas 
de negócio apresentando na Findes as 
oportunidades que vão gerar de metalmecânica, 
para os pacotes de montagem de 
equipamentos, sempre buscando privilegiar os 
fornecedores locais, ter o nosso estado, a nossa 
economia girando junto. 

Como citei, a capacidade de produção 
desse módulo, de quinhentos metros 
cúbicos/hora, sendo expansível. A primeira 
unidade no mundo e a primeira planta de larga 
escala a ser instalada no Brasil. Só para ter ideia, 
na unidade que tem em Fernando de Noronha, 
são cinquenta metros cúbicos/hora, ou seja, dez 
por cento do que está sendo previsto para essa 
implantação. 

A estimativa de geração é de duzentos e 
vinte empregos no pico de obra, também um 
dado importante. Aquilo que eu citei, que o 
consumo de energia dessa unidade corresponde 
a apenas um por cento da geração de energia da 
empresa. Foi a parte estratégica que fez a gente 
viabilizar, ter um custo menor de produção de 
água, por conta dessa eficiência energética.  

E sinergia com Governo e sociedade, de 
novo. É um consumo que a empresa vai deixar 
de ter do Rio Santa Maria, disponibilizando para 
a sociedade, e isso está alinhado nessa 
estratégia do Governo do Estado. 

Lembrando, em 2018 foi lançado o Plano 
Estadual de Recursos Hídricos, que cita uma 
série de ações de reservação e dessalinização. 
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Esses usos estão também contemplados, a 
indústria tem a sua parcela de contribuições 
com ações, principalmente também de reuso 
para reduzir. Então está totalmente alinhado 
com a estratégia do Estado. E já citei a 
contribuição com o aumento da disponibilidade 
de água. 

Aqui vou colocar um pouco de como 
estão, justamente, os estudos de licenciamento 
para a parte ambiental. A empresa fez todos os 
estudos seguindo a sistemática solicitada pelo 
órgão ambiental, um PCA - Plano de Controle 
Ambiental. 

Então os principais aspectos envolvidos 
no estudo são: o diagnóstico ambiental, quais 
são os pontos que são avaliados, como está o 
meio físico, biótico, socioeconômico da região. 
Como citei, é um ponto positivo porque esse 
projeto já está dentro de uma área industrial, 
uma área consolidada. É diferente quando você 
vai ingressar com um projeto novo em uma área 
onde tem uma ocupação urbana ou industrial. 
Não, ele está dentro de uma infraestrutura 
construída; 

O principal ponto de avaliação do estudo 
é o estudo de modelagem para entender como 
esse sal que é gerado, você retira a água e gera 
a parte de sal, como isso se comporta no meio 
ambiente. Então foi realizada uma modelagem, 
a gente chama modelagem CFD, numérica, que 
mostra como os sólidos suspensos e os sais se 
comportam no ambiente a partir do momento 
em que se encontram com o mar. 

Os programas de controle, como 
controlar todas as operações da planta, como 
controlar os aspectos ambientais, tudo isso faz 
parte; e os programas de monitoramento 
ambiental, quais monitoramentos vão ser 
necessários para se verificar se isso está 
trazendo algum impacto ao meio ambiente. 

Aqui, mostrando, coloquei toda a área 
construída. Toda a área verde já é área 
construída, então não tem nenhuma 
intervenção no projeto, e a parte amarela é a 
área que teria alguma intervenção do projeto. 
Ou seja, é a área em que seria construída algo. 
Então, pode-se perceber que toda a área 
construída é no interior da área industrial e a 
parte verde já é área consolidada. 

Esse é um ponto positivo. Cada ponto 
desse amarelo são os pontos de monitoramento 

marinho, biológico, físico-químico, que a gente 
já tem, desde a década de 80, um histórico. 
Então vai ser possível comparar os dados 
prévios e os dados pós-implantação da unidade. 
Em algumas regiões, você não tem esse 
monitoramento, então você não tem como 
estimar se a operação da planta trouxe algum 
distúrbio para o meio ambiente. Então, ter esse 
monitoramento prévio também é um ponto 
extremamente relevante que a gente tem de 
positivo. (Pausa) 

Isso. Perfeito! A água é captada nesse 
canal. E aí, voltando, como a gente tem a 
captação de quarenta e oito mil metros 
cúbicos/hora para refrigeração, sem contato 
com o processo, e ele retorna através desse 
canal, em rosa, que vem ao mar. Com a unidade 
de dessalinização, marcada aqui em amarelo, 
parte, mil e trezentos metros cúbicos de hora de 
água concentrada com sais vão se misturar já no 
canal com esses quarenta e oito mil metros 
cúbicos/hora, passa por uma bacia, onde tem 
um tempo de residência, depois vem ao mar. 
Então esse é outro ponto positivo do projeto. 
Diferente das outras unidades que fazem o 
lançamento da salmoura, desse concentrado no 
mar diretamente, no nosso caso, por conta da 
captação de água do mar para refrigeração, já 
vem diluído.  

Então, no próximo slide vai mostrar que 
dentro dos estudos de modelagem, levando em 
consideração sólidos suspensos e os sais, aqui 
no caso está mostrando a pluma alina, a pluma 
de sais, mostra que, conforme os estudos de 
monitoramento desde a década de oitenta, os 
valores médios de variação do sal na água já 
variam de trinta e um a trinta e nove gramas por 
litro. Essa é uma variação natural que ocorre no 
ambiente, principalmente por conta das 
estações do ano, as diferentes estações e as 
dinâmicas de maré que têm. E que essa 
contribuição de sais nessas condições ficaria 
restrita a quinhentos metros do ponto de 
lançamento. A partir de quinhentos metros, ela 
já se equaliza. Isso seria de 0,5 gramas por litro, 
ou seja, tem uma variação natural de trinta e 
um a trinta e nove, e até quinhentos metros só 
cresceria 1.5 gramas por litro de concentração 
de sal.  

O outro parâmetro, que é relevante para 
o processo, para esse processo de 
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dessalinização, são os sólidos suspensos. Da 
mesma forma, ele fica restrito a quinhentos 
metros do ponto de lançamento, onde a gente 
devolve a água do mar, como disse, misturada. 
Então ficaria restrito a isso, a quinhentos 
metros. E a variação natural já vai de 7.3 a 34.9. 
Isso também está muito ligado a tormentas, a 
chuvas que fazem ressacas, que fazem a 
ressuspensão de sólidos do fundo do mar. 
Ficaria restrita a essa ordem e seria uma 
contribuição de dez miligramas por litro, 
somente também nessa faixa de quinhentos 
metros.  

Então, esse é o cerne do estudo. Como 
que é o comportamento desse sal na água e dos 
sólidos suspensos e, como foi colocado, todo o 
monitoramento que já existe na região e vai 
continuar, para poder comprovar, ter o antes e 
o depois, como foi a operação da planta e pós a 
implantação de todo o projeto. 

Hoje o órgão ambiental tá empenhado 
na avaliação desses estudos para poder finalizar 
a questão de licenciamento. Tem conversado 
com as equipes. A gente vê que estão 
debruçados no projeto, de novo, face a 
importância que tem para o estado. E a empresa 
aguarda, a tendência é que até o final do ano a 
gente consiga obter essas licenças para a partir 
de janeiro, início do ano que vem, iniciar a obra 
de implantação. 

Em paralelo, o que está sendo feito é a 
engenharia básica, detalhada dos equipamentos 
e o fornecimento já de parte dos equipamentos. 
A empresa vai receber os equipamentos e vai 
aguardar esse sinal verde para poder dá 
seguimento à implantação. E, com isso, em 
meados de 21, teríamos a planta operando, já 
trazendo esse benefício para o estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - A gente quer agradecer 
ao senhor Bernardo pela explanação. 

Vou abrir, porque a deputada Iriny tem 
uma palestra agora em outro local, se ela quiser 
fazer algum questionamento, algum uso da 
palavra, depois eu complemento. 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) -  Eu vou ter 

que pedir desculpa, mas eu vou ter que fazer 
uma palestra na Ufes e não posso me atrasar.  

Achei importante a exposição feita num 
momento em que nós corremos diversos riscos, 

não só no Brasil, mas no mundo. A proximidade 
da crise hídrica junto com a crise alimentar e a 
crise de energia são as três crises que 
efetivamente deixam o planeta bastante 
inseguro.  
 É verdade que eu gostaria muito de ter 
outras tecnologias que pudessem recuperar 
nascentes, mais proteção aos rios já existentes, 
mas não dá para dispensar ou secundarizar a 
importância da dessalinização das águas como 
uma alternativa de longo prazo para o planeta. 
Então, eu registro aqui essa importância, acho 
que aquele momento, o deputado Rafael não 
estava aqui na sala, que você colocou ali sobre 
uma parte do projeto ser destinada à 
recuperação de nascentes e às suas proteções e, 
obviamente, à sua potencialização é muito 
importante para nós. Eu pelo menos gostaria de 
certo destaque de como, um pouco mais de 
detalhes de como essa questão seria feita, 
porque acho que isso é importante para nós.  

Nós vivemos afirmando que o Brasil é um 
celeiro de alimentação, de água, disso, daquilo, 
mas nós mesmos já estamos aqui pensando em 
usar a água salgada como uma solução. O que já 
demonstra que é quase fim de linha para o 
planeta, de forma geral.  Então, eu só faria esse 
destaque.  

A explanação foi muito boa. Ela é 
importante, mas eu ainda acho que, sem 
desprezar essa solução, a prioridade dos nossos 
investimentos precisa ser em recriar a água 
doce e protegê-la não só com novas tecnologias 
para seu surgimento, mas também a questão do 
manuseio. O manuseio da água, o investimento 
em capacitação de prefeituras, produtores 
rurais de todos os tamanhos, pequenos, médios 
e grandes, para que a gente possa ter uma 
reserva de água doce ainda em quantidade 
suficiente no mundo, sem secundarizar a 
importância do que vocês estão ali colocando. 

São observações que eu faço. É um 
assunto que merece um debate maior, talvez 
com contraponto, que eu, pelo menos, não teria 
capacitação para fazê-lo, para a gente poder 
analisar melhor, mas não secundarizo a 
importância, não. Considero da mais absoluta 
importância.  

 
O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 

SILVA - Permite-me, também deixo à disposição 
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de apresentar em outro momento na comissão 
justamente esse projeto de recuperação de 
nascente no Rio Santa Maria de Vitória. E até 
com a fala do próprio Incaper que é quem está 
coordenando essa implantação. É um projeto 
que justamente ele une produtor rural, ele une 
as prefeituras para fazer uma recuperação e 
com geração de conhecimento. Porque estão 
sendo testadas diferentes técnicas de 
recuperação de área degradada para ver qual é 
mais adequada para aquele ambiente. Então, a 
empresa se deixa à disposição para trazer essas 
informações.  

 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - É, para nós 
seria importante não só trazer aqui as pessoas 
que estão trabalhando. Temos uma Mesa 
permanente de negociação com o Governo 
porque eu tenho um trabalho muito próximo de 
agricultores familiares. Então, essa questão da 
crise hídrica é um dos pontos de pauta. Então, já 
tinha ouvido falar de uma parceria para 
desenvolvimento das nascentes. E para nós 
também seria importante ficar para análise 
interna nossa, com pareceres dos técnicos da 
nossa comissão desse projeto de dessalinização 
para que a gente possa dominar um pouco mais 
o assunto, já que ele é aparentemente perene 
daqui para frente. Não é algo que vá ter uma 
interrupção, lamentavelmente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Agradecer a deputada 
Iriny pela contribuição.  

Eu faço uma associação com a fala dela, 
mas, acho que a visão hoje até da 
dessalinização, nosso estado é todo costeiro, o 
uso da água do mar, não só para planta da 
Arcelor, mas, talvez, até para toda a região do 
nosso estado do Espírito Santo é importante 
para desafogar o uso dos rios hoje existentes 
aqui. Porque a gente ainda tá tirando a água do 
rio para consumo humano, para agricultura. 
Então é realmente sobrecarregada devido às 
concentrações populacionais que vão surgindo 
ao longo da história.   

Cidades são criadas aos redores dos rios 
e do mar. Quando é ao redor do mar, você não 
tem da onde, tem um riozinho que vem e dois 
milhões de habitantes em uma determinada 
concentração de gente, num curto período, num 

curto espaço. Então, o uso dessas tecnologias 
que vão surgindo, a osmose reversa e tantas 
outras da dessalinização, é para apurar esse 
fator, e não que é menor a recuperação das 
nascentes. Não! Aí se faz mais necessária a 
recuperação da nascente, mas a recuperação 
das nascentes é devido ao mau uso, ao longo de 
muitos e muitos anos, do grande parque que o 
Brasil era de natureza. Não é assim? Florestas 
devastadas. Então, a água está aí, ela continua 
circulando no meio ambiente, porém ela está 
mais concentrada no mar do que na terra. O que 
a gente tem que fazer é mecanismo de pegar 
essa água, que hoje está concentrada no mar, 
porque os rios continuaram correndo para o 
mar, porém a chuva vem, chove, lava a terra, 
leva todos os nutrientes, leva tudo o que é de 
bom da superfície para o rio, assoreando o rio, e 
jogando essa água muito mais rápido, de uma 
maneira muito mais acelerada de volta para o 
mar.   

E aí precisa ser feito o plantio, que a 
Arcelor tem gerenciado, feito. Não porque 
também a Arcelor é só preocupada com o meio 
ambiente, mas porque precisa. Tem um passivo 
ambiental, precisa plantar x árvores e x 
projetos, devolver à população isso. E ela tem 
que fazer esse projeto. Então a gente agradece 
porque tá realmente devolvendo para a 
sociedade isso. Mas não só a Arcelor. Quantos 
produtores que devastaram sua propriedade 
para colocar gado ou café ou aqui também a 
Aracruz Celulose plantar eucalipto em todo 
estado do Espírito Santo? A gente tem que 
vivenciar todo esse contexto. Eu acho que a 
parte da dessalinização da água é nesse sentido, 
é no sentido das grandes concentrações 
populacionais que a gente precisa valorizar e 
reconhecer. 

Aí o meu pedido para a Arcelor. Vou 
fazer algo ousado aqui. Eu fiz aí, acho que você 
não colocou ali, esses quinhentos metros 
cúbicos de água que você vai utilizar, mil por 
cento a mais do que Fernando de Noronha, hoje 
aqui que é o maior parque em uso no país. Ele 
alimenta, ele supre qual população? Quantos 
habitantes seriam atendidos se fossem, não 
para o parque industrial a minha pergunta, mas 
seria necessária essa água para Vitória toda? 
Para quatrocentos mil habitantes, cem mil, 
duzentos mil, cinquenta mil, vinte mil?  
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 O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 
SILVA - Só uma estimativa, para essa geração de 
quinhentos metros cúbicos/hora equivale a uma 
população de oitenta mil habitantes.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Oitenta mil habitantes?  
 
 O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 
SILVA - Oitenta mil habitantes. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Seria uma cidade então 
de até oitenta mil habitantes? 
 
 O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 
SILVA - Isso. Para essa produção.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Que você não vai, na 
realidade, como você colocou, a Arcelor é o 
primeiro passo para ser implementado até 
2021, a metade de 2021. 
 
 O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 
SILVA - É. Em 2021, a gente vai estar com esse 
módulo, que foi o projeto contratado e 
instalado. Agora a planta, ela tem a 
possibilidade futura de se expandir para até três 
módulos. A infraestrutura do empreendimento 
permite futuramente chegar... 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Duzentos e quarenta 
mil habitantes...  

 
 O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 
SILVA - Exatamente. E aí tem outras discussões 
como, por exemplo, a possibilidade de IPMI 
junto ao Governo do Estado. Então, o nosso 
plano diretor de águas, a visão de futuro dele é 
de chegar a um ponto de ser zero por cento, 
dependente de qualquer fonte de água que seja 
compartilhada com a sociedade. Essa é a visão. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Muito bom. E a minha 
pergunta é ousada agora: por que não criar 
dentro da Arcelor um grande reservatório 
depois dessa água que esse reservatório em 
época de crise não poderia ser revertido ou 

colocado à disposição da sociedade também? 
Talvez um estudo; não sei se é válido ou não. 
Talvez uma grande caixa d’água que atenderia 
pelo menos uma parte da população. Porque a 
água é utilizada constantemente. Numa época 
de crise, se for o caso, ceder essa água para a 
população.  
 
 O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 
SILVA - Essa questão até internamente na 
empresa para reservação, para utilização e os 
próprios processos, também foi uma ideia que 
também foi ventilada na época da crise hídrica 
com possibilidade, só que só para a utilização no 
processo, é um volume muito grande. Você não 
teria praticamente área útil na empresa. Mas 
essa questão de reservação está dentro do 
planejamento estratégico do Governo, dentro 
do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Onde 
tem uma série de projetos de reservação no rio 
Jucu e também em outras bacias justamente 
para conseguir aproveitar em casos de seca, de 
crise hídrica. 
 Até fazendo um comparativo como São 
Paulo tem o Sistema Cantareira, que tem essa 
finalidade e conseguiu suportar, segurar o 
fornecimento para São Paulo em situações mais 
críticas, mas isso é algo que o Governo tem 
também trabalhado. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Legal. E até, não sei se 
é possível, a comissão, a própria Iriny tinha 
falado, o Gandini de estar visitando alguma área 
dessas que já está implementado até em nível 
de conhecimento. Não sei se aí é a Arcelor ou a 
empresa que fez o estudo, apresentar direito 
para a comissão uma ida em algum ponto que já 
está funcionando essa dessalinização.  
 

 O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 
SILVA - Essa, como citei, dentro do grupo é a 
primeira planta de dessalinização da 
ArcelorMittal no mundo. E essa empresa, a 
Fluence, esse player internacional, que venceu o 
BID para fornecimento, tem uma série de 
unidades, mas tem uma planta da Argentina 
Puerto Deseado, que foi justamente onde o 
órgão ambiental teve oportunidade de ver e 
também uma planta na Califórnia. Então, dentro 
do país a gente não consegue escorar uma 
unidade desse porte.  
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 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Mais alguma 
colocação? 
 
 O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 
SILVA - Não. Só mais uma vez agradecer a 
exposição que foi cedida. Hoje de manhã 
também teve uma entrevista da empresa no 
Gazeta Online, falando sobre o 
empreendimento, até muito focado também na 
geração de emprego, nas oportunidades que o 
projeto vai seguir.  

E, semana retrasada, tive oportunidade 
de também apresentar esse projeto na Abes, 
que é o congresso da Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária. E o legal disso é porque 
você está dentro da Ufes, mostrando um 
projeto, para todo o Brasil, com grande foco 
para os alunos da academia, e vai se tornar uma 
abertura de mercado porque vai ser possível 
trazer os alunos para conhecer a tecnologia e 
abrir o mercado no estado e no Brasil para, 
como você colocou, talvez em outras 
localidades, isso também se materializar.  Então 
vai ser muito positivo e vai botar o estado na 
vanguarda. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Nós sugerimos ao 
Governo do Estado, aqui, desde o início do ano 
e na gestão passada também, um estudo da 
dessalinização para os grandes centros. Por 
exemplo, nós temos as cidades aqui, São 
Mateus, Linhares, Aracruz, são cidades costeiras 
que tem muita população. E na realidade, São 
Mateus sofreu aí com esta crise hídrica, não é? 
O rio que vem de Nova Venécia praticamente 
secou, e a água do mar chegou a dez 
quilômetros para dentro. Não sei aqui dizer o 
tanto que chegou para dentro, mas a estação de 
bombeamento só pegava a água do mar.  

 
O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 

SILVA - É. O mar adentrou. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Adentrou e só  pegava 
a água do mar. Aí foi um grande transtorno 
causado ali para a população de São Mateus. 
Tanto, que levaram a estação, em vez de 
melhorar, de fazer, eles pegaram a estação e 
botaram mais adentro, vamos dizer assim. 

O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 
SILVA - À montante. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Porém, não resolveu o 
problema, continua com a crise hídrica.  

E agora, você falou na sua fala no início, 
já tem cinco cidades no estado que decretaram 
situação de emergência. Já tem mais doze 
cidades que estão estudando o decreto de 
situação de emergência. Então, dezessete 
cidades, de setenta e sete, estão vivenciando, 
neste momento, uma crise hídrica no nosso 
estado. 

Então, a importância deste tipo de 
projeto, é para realmente suprir a necessidade 
básica da população. Eu acho que a campanha 
que você mostrou ali, da pele, você vai sentir na 
pele, ficou muito legal. E, realmente, a gente 
sente na pele toda esta falta do recurso hídrico. 

Aí é mundial, não é um caso isolado aqui, 
não é o Espírito Santo, não. É o Brasil. Isso vem 
de longa data, de muitos anos, os países que são 
mais antigos perceberam isso ao longo da 
história e estão recuperando os seus rios e as 
suas nascentes. Mas isso requer uma 
conscientização ampla da população como um 
todo.  

E ensinar à criança que a água não nasce 
na torneira, que ela não sabe nem da onde vem 
a água. Porque a maioria hoje, só internet, tudo 
o mais a gente tem que ensinar, que a água não 
nasce ali da torneira, não é do cano que joga a 
água ali. Então, não pode deixar a torneira 
aberta direto. Então, é isso aí que a gente 
precisa vivenciar. 

Eu agradeço a participação de todos; do 
Bernardo, da Carla e do Rubem. E dizer que já 
pode combinar a data com a Vanilza, da 
apresentação do replantio das nascentes e tal. A 
comissão já está abraçada e é só combinar a 
data da explanação aqui também. 

 

O SR. BERNARDO ENNE CORRÊA DA 
SILVA - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) -  Obrigado, boa tarde a 
todos. 

Está encerrada a sessão e convocados os 
demais pares para próxima, que será em dia e 
horário regimental. 
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(Encerra-se a reunião às 
14h32min) 

 
 

 
CENTÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO 
DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, registram 
presença os senhores deputados 
Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Coronel Alexandre Quintino, 
Dary Pagung, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, Euclério 
Sampaio, Freitas, Hudson Leal, Iriny 
Lopes, Luciano Machado, Marcelo 
Santos, Pr. Marcos Mansur, Renzo 
Vasconcelos,  Sergio Majeski e Vandinho 
Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Há quorum para abertura da sessão. 
Presentes os deputados Alexandre Xambinho, 
Capitão Assumção, Dary Pagung, Dr. Emílio 
Mameri, Engenheiro José Esmeraldo, Enivaldo 
Euzébio dos Anjos, líder do Governo, Euclério de 
Azevedo Sampaio Júnior Santos, Freitas, Hudson 
Leal, ministra Iriny Lopes, Luciano Machado, 
Marcelo Santos, Marcos Mansur, Renzo 
Vasconcelos, ex-líder da oposição Sergio 
Majeski, Vandinho Leite. 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e também registro Delegado 
Lorenzo Pazolini e Adilson Espindula. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Delegado Lorenzo 
Pazolini e Adilson Espindula) 
 

 Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o Delegado Danilo 
Bahiense para proferir um versículo da Bíblia. 
Sendo assim, solicito a todos, homens e 
mulheres no plenário, que se coloquem em 
posição de respeito. (Pausa) 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense lê Eclesiastes 
5:1) 
 

  (Registra presença o senhor 
deputado Carlos Von) 
 

(Assume a 1.ª secretaria o senhor 
deputado Luciano Machado e a 
2.ª secretaria o senhor deputado 
Dr. Emílio Mameri) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Muito bem. 

Neste momento, dispenso a leitura da 
ata, registro o apoio do meu 2.º secretário, 
Emílio Mameri, do meu 1.º secretário, Luciano 
Machado, da minha assessoria Alexandre 
Xambinho.  

Dispensando a leitura da ata, amparado 
pelo Regimento, passo, então, neste momento, 
à leitura do Expediente para simples despacho. 

Com a palavra o deputado Luciano 
Machado. 

 
 (Registra presença o senhor 

deputado Marcos Garcia) 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
1. Ofício n.º 011/2019, do presidente do 

Tribunal de Contas do Estado, encaminhando a 
prestação de contas mensal, referente ao mês 
de setembro de 2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=82891&arquivo=Arquiv
o/Documents/OFTC/82891-
113745720522102019-assinado.pdf#P82891  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

2. Mensagem n.º 108/2019, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao requerimento de informação n.º 121/2019, 
do deputado Alexandre Xambinho. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=82806&arquivo=Arquiv
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o/Documents/RRI/82806-
145908210321102019-assinado.pdf#P82806 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. Ao deputado Alexandre 
Xambinho, por cópia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
3. Emenda n.º 001/2019, do deputado 

Carlos Von, ao Projeto de Lei n.º 664/2019, de 
sua autoria, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de disponibilização de Código 
QR na placa  informativa  afixada  em obra 
pública, no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83208&arquivo=Arquiv
o/Documents/EM/83208-
131225112824102019-assinado.pdf#P83208  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 664/2019. 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
4. Projeto de Lei n.º 898/2019, do 

deputado Doutor Hércules, que acrescenta o 
art. 2.º, alterando a Lei n.º 11.045/2019, que 
veda a nomeação para todos os cargos em 
comissão de pessoas que tiverem sido 
condenadas por infrações previstas na Lei 
Federal n.º 11.340, de 07 de agosto de 2006, 
denominada Lei Maria da Penha. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=82898&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/82898-114616877922102019-
assinado.pdf#P82898  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 552/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
5. Projeto de Lei n.º 899/2019, do 

deputado Renzo Vasconcelos, que declara o 
município de São Roque do Canaã Capital da 
Goiaba, no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83046&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83046-162547876722102019-
assinado.pdf#P83046 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Agricultura e de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
6. Projeto de Lei n.º 900/2019, do 

deputado Torino Marques, que acrescenta item 
ao Anexo I da Lei n.º 10.973, de 14 de janeiro 
de 2019, instituindo no Calendário Oficial do 
Espírito Santo o Abril Azul - Mês de 
Conscientização e Valorização do Portador do 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83088&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83088-092407123023102019-
assinado.pdf#P83088  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
7. Projeto de Lei n.º 901/2019, do 

deputado Gandini, que acrescenta item ao 
Anexo I da Lei n.º 10.975, de 14 de janeiro de 
2019, denominando Rodovia Jovaldir Dadalto o 
trecho da Rodovia ES 356 que liga o município 
de Rio Bananal até a comunidade de Córrego 
Panorama, zona rural do município de Rio 
Bananal/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83131&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83131-141857240723102019-
assinado.pdf#P83131  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
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8. Projeto de Lei n.º 903/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre a instituição do Programa de 
Incentivo à Renegociação de Dívidas e Combate 
ao Superendividamento, no âmbito do Estado 
e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83151&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83151-154302236423102019-
assinado.pdf#P83151  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Cidadania, de Justiça, de Defesa do Consumidor 
e de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

9. Projeto de Lei n.º 904/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 
regulamentação das festas de música 
eletrônica, denominada Festas Raves, no 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83165&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83165-183636666023102019-
assinado.pdf#P83165  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Devolva-se ao autor. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

10. Projeto de Lei n.º 905/2019, do 
deputado Vandinho Leite, que determina a 
responsabilidade administrativa e o dever de 
indenizar das empresas de transporte público 
coletivo que forem vitimados por crimes contra 
o patrimônio, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83234&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83234-153721960424102019-
assinado.pdf#P83234  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 

art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Mobilidade Urbana, de Segurança e 
de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
11. Projeto de Lei n.º 906/2019, do 

deputado Capitão Assumção, fica proibido às 
empresas operadoras de Telefonia Celular e 
congêneres a impor aos usuários de telefones 
celulares pré-pagos, limite de tempo para a 
utilização de créditos ativados, no âmbito do 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83267&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83267-101126344525102019-
assinado.pdf#P83267 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Ciência e Tecnologia, de Defesa do 
Consumidor e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

12. Projeto de Lei n.º 907/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ficam as 
Instituições de Ensino obrigadas a ofertar 
modalidade de ensino domiciliar 
(homeschooling), no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83268&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83268-101200844625102019-
assinado.pdf#P83268 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Devolva-se ao autor. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

13. Parecer n.º 211/2019, da Comissão 
de Justiça, pela inconstitucionalidade, do 
Projeto de  Lei n.º 114/2019, do deputado Dr. 
Rafael Favatto, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instalação, pelas empresas 
que comercializam, distribuem e transportam 
produtos explosivos, no âmbito do Estado, de 
sistema de monitoramento, rastreio e detecção 
nestas cargas. 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83148&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83148-144157571923102019-
assinado.pdf#P83148 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
14. Parecer n.º 208/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação não unanime dos membros 
da Comissão de Justiça) do Projeto de Lei n.º 
200/2019, do deputado Marcos Garcia, que 
dispõe sobre a proibição de pessoas alheias ao 
âmbito escolar de entrarem e circularem nas 
instituições de ensino, sem o 
acompanhamento de funcionário, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83141&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83141-143705618223102019-
assinado.pdf#P83141 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
15. Parecer n.º 210/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unanime dos membros da 
Comissão de Justiça) do Projeto de Lei n.º 
253/2019, do deputado Fabrício Gandini, que 
cria o Plano Estadual de Educação 
Empreendedora, para inserção de disciplina 
ligada ao empreendedorismo nas escolas de 
ensino médio, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83143&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83143-143822477723102019-
assinado.pdf#P83143 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Senhoras e senhores deputados, 
conforme dispõe o inciso I do § 6.º, do art. 23, a 
decisão unânime do colegiado da Comissão de 
Justiça é pelo arquivamento, cabendo 
apresentação de recurso no Plenário, mediante 
assinatura da maioria absoluta, dezesseis 
parlamentares. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

ordem, senhor presidente! 
  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem, deputado Capitão 
Assumção. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Quero recorrer, item 11, à Comissão de Justiça. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Deferido. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Por 

gentileza. Obrigado, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Não por isso. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
16. Parecer n.º 216/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do Senhor Presidente da Mesa 
Diretora, (votação unanime dos membros da 
Comissão de Justiça) do Projeto de Lei n.º 
256/2019, do deputado Fabrício Gandini, que 
fixa parâmetros de atendimento em praça de 
pedágio que, se não observados, dão ensejo à 
suspensão da cobrança e à liberação da 
passagem de veículos na hipótese de haver 
retardo no atendimento. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83136&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83136-143313945823102019-
assinado.pdf#P83136  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Despacho conforme o anterior. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
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17. Parecer n.º 212/2019, da Comissão 
de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unanime dos membros da 
Comissão de Justiça) do Projeto de Lei n.º 
268/2019, do deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que dispõe sobre a adoção das 
técnicas de justiça restaurativa na resolução 
dos conflitos ocorridos no ambiente escolar da 
rede estadual de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83138&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83138-143422914723102019-
assinado.pdf#P83138 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Despacho idêntico ao anterior. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
18. Parecer n.º 214/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unanime dos membros da 
Comissão de Justiça) do Projeto de Lei n.º 
335/2019, do deputado Renzo Vasconcelos, 
que concede gratuidade nos transportes da 
Região Metropolitana da Grande Vitória e nos 
demais municípios aos vendedores 
ambulantes. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83139&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83139-143541758723102019-
assinado.pdf#P83139  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Despacho idêntico ao do  item 17. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
19. Requerimento n.º 051/2019, do 

deputado Doutor Hércules, de retirada do 
Projeto de Lei . 741/2019, de sua autoria, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação, no âmbito do Estado, de placas 
informativas com o número da central de 
atendimento à mulher, disque denúncia da 
violência contra a mulher (Disque 180). 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83099&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRP/83099-
110950168423102019-assinado.pdf#P83099  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Defiro. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Segunda parte 

do Expediente, sujeita a deliberação.  
 
20. Requerimento n.º  174/2019, do 

deputado Enivaldo dos Anjos, de transferência 
de sessão solene, em homenagem  ao Dia de 
Servidor Público,  que  seria realizada  às 
19h,  do  dia 29 de outubro, para o dia 31 de 
outubro,  do  corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83269&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/83269-
101226797825102019-assinado.pdf#P83269  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

21. Indicação n.º 2556/2019, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para Sinalização Turística, no município 
de Brejetuba/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83083&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83083-
085557197323102019-assinado.pdf#P83083  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
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Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

22. Indicação n.º 2557/2019, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para conversão de milhas e outros 
benefícios de pontos acumulados em compras 
de passagens aéreas com recursos públicos do 
Poder Legislativo e Poder Executivo em favor 
dos paratletas do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83087&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83087-
091340340323102019-assinado.pdf#P83087  
 

23. Indicação n.º 2558/2019, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para criação de espaços de recreação e 
prática de esportes adaptados para pessoas 
portadoras do transtorno do espectro autista e 
outras necessidades especiais no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83085&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83085-
091217074523102019-assinado.pdf#P83085 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovadas as indicações. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

24. Indicação n.º 2559/2019, do 
deputado Adílson Espíndula, ao governador do 
Estado, para incluir o ovo in natura, 
pasteurizado, desidratado e seus derivados no 
cardápio da merenda escolar da rede pública 
estadual de ensino do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83110&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83110-
131108216023102019-assinado.pdf#P83110  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 
ordem, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem deputado Vandinho.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
Gostaria de pedir a inversão para a Ordem do 
Dia, sem que sejam penalizados os inscritos na 
fase das Comunicações.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Depende de apoiamento do Plenário.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada a inversão.  
 

 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Muito 
obrigado, senhor presidente! 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
25. Indicação n.º 2560/2019, do 

deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para construção de creches públicas em 
todos os municípios do Estado . 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83112&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83112-
132513296023102019-assinado.pdf#P83112  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
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Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
26. Indicação n.º 2561/2019, do 

deputado Doutor Hércules, ao governador do 
Estado, para implantar serviço de E-
Reumatologia no Estado através da promoção 
da Teleducação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83098&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83098-
110830558923102019-assinado.pdf#P83098  
 

(Registram presença os senhores 
deputados Delegado Danilo 
Bahiense e Torino Marques) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

27. Indicação nº 2562/2019, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para construção da nova EEEFM 
Virginio Pereira, no bairro Nova Almeida, no 
município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83118&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83118-
134311376523102019-assinado.pdf#P83118 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
28. Indicação n.º 2563/2019, da 

deputada Janete de Sá,  ao governador do 
Estado, para instalação de medidor trifásico, da 
área que abrange o Córrego do Tesouro até o 
Rio Novo, situada no município de Vila 
Valério/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83097&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83097-
110636011723102019-assinado.pdf#P83097  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

29. Indicação n.º 2564/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para aquisição de 
viatura descaracterizada para a Polícia Civil do 
município de Jaguaré/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83238&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83238-
155337837924102019-assinado.pdf#P83238 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

30. Indicação n.º 2565/2019, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
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Estado, para reconstrução do Mirante do 
Distrito de Princesa, às margens da ES-375, no 
município de Rio Novo do Sul/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83247&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83247-
173114569524102019-assinado.pdf#P83247  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
31. Indicação n.º 2566/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao Governador 
do Estado, para implantação no município de 
Conceição da Barra  o  projeto da  Escola 
Família Agrícola, em parceria com o 
Movimento de Educação Promocional do 
Espírito Santo (Mepes) e o Instituto Capixaba 
de Pesquisa e Extensão Rural (Incaper). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83262&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83262-
100909766125102019-assinado.pdf#P83262  

 
32. Indicação n.º 2567/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para manutenção por parte da CESAN, 
na estação de Bombeamento da rede de 
esgoto nos bairros Nova Carapina e Mestre 
Álvaro, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83263&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83263-
100933172525102019-assinado.pdf#P83263  
 

33. Indicação n.º 2568/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 

Estado, para manutenção por parte da CESAN, 
na rede de esgoto da Rua 29, no bairro Vila 
Nova, no município de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83264&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83264-
100959172525102019-assinado.pdf#P83264  
 

34. Indicação n.º 2569/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para instalação de semáforos e faixas 
de pedestres na Rodovia ES - 010, em vários 
pontos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83265&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83265-
101030688125102019-assinado.pdf#P83265  
 

35. Indicação n.º 2570/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, dispondo sobre a obrigatoriedade das 
Instituições de Ensino ofertar modalidade de 
ensino domiciliar (homeschooling), no âmbito 
do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83266&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83266-
101103250725102019-assinado.pdf#P83266  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovadas as indicações do Capitão 
Assumção. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Muito obrigado, senhor presidente.  

Pela ordem! Quero fazer uma retificação. 
Não se trata do item 11 para recorrer, mas sim 
do item 12.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok. 
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Muito obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
36. Indicação n.º 2571/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para instalação de 
Delegacia de Polícia Civil em Serra Sede. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83275&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83275-
112048775725102019-assinado.pdf#P83275  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
37. Indicação n.º 2572/2019, da 

deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para instalação de Delegacia 
Especializada de Atendimento à Mulher 
(DEAM), no município de São Gabriel da 
Palha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83311&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83311-
150754634425102019-assinado.pdf#P83311  
  

38. Indicação n.º 2573/2019, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para funcionamento ininterrupto, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 
Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher, no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83314&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83314-
151042478525102019-assinado.pdf#P83314  
  
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovadas. 
 
Conforme solicitação do deputado 

Vandinho Leite, passaremos agora à fase da 
Ordem do Dia. Antes, porém, queria fazer um 
registro importante. Entendo ser um registro 
em nome do Poder Legislativo Estadual.  

Trata-se do empenho, da dedicação e do 
esforço concentrado da bancada federal, hoje 
liderada pelo deputado Da Vitória, que num 
conjunto de ações e numa discussão ampla com 
todos os membros da bancada, tanto os dez 
deputados federais, homens e mulheres, e os 
três senadores, destinaram um valor 
significativo aqui para o nosso estado.  

Na última semana, a bancada federal 
capixaba, composta por dez deputados federais 
e três senadores, se reuniu e definiu o destino 
de duzentos e quarenta e sete milhões e 
seiscentos mil reais da emenda impositiva de 
bancada.  

Quero aqui registrar a demonstração de 
união, maturidade e comprometimento com o 
nosso estado de toda a bancada capixaba. Eles 
fizeram questão de destinar uma parcela desse 
recurso para todas as regiões do estado, para as 
áreas como saúde, educação, segurança pública, 
agricultura e, também, para a área de 
infraestrutura.  
  Não apenas como presidente em 
exercício neste caso agora, mas também na 
condição de presidente da Comissão de 
Infraestrutura, quero destacar aqui e registrar o 
meu agradecimento especial para os mais de 
oitenta milhões que nossa bancada destinou 
para o andamento das obras do Contorno do 
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Mestre Álvaro e para a construção da BR-447, 
que vai ser uma importante ligação entre a BR-
101 e o Porto de Capuaba, passando pela 
Rodovia Leste-Oeste, desafogando o trânsito na 
Região Metropolitana da Grande Vitória.  
 Outra importante obra do Governo 
Federal aqui no nosso estado que receberá 
recursos dessa emenda será a BR-262, que 
precisa, urgentemente, ser duplicada para 
melhorar o fluxo de mercadorias que chegam e 
saem pelos nossos portos e aeroporto, ou 
também para o turista, que busca as nossas 
belezas naturais das montanhas e das nossas 
lindas praias.  
 Além da infraestrutura, nossos 
deputados federais e senadores destinaram 
outros cinquenta e sete milhões de reais para a 
saúde; cinquenta milhões para o Instituto 
Federal do Espírito Santo, o Ifes, o nosso Ifes; 
vinte milhões para a segurança pública; e outros 
quarenta milhões para a agricultura, dos quais 
seis milhões são para o Instituto Capixaba de 
Pesquisa, o Incaper.  
 Então, quero reforçar o meu 
agradecimento a cada um desses nossos 
representantes da bancada federal no nosso 
Congresso Nacional, em Brasília. Eles que, 
apesar de estarem em partidos diferentes, de 
diferentes regiões do nosso estado, com 
interesses e perspectivas diferentes, se 
despiram de qualquer vaidade ou colocação 
partidária para destinar recursos importantes 
para nosso estado continuar crescendo e se 
desenvolvendo, principalmente neste momento 
em que todos enfrentam grandes dificuldades 
financeiras  e de conquistar recursos do 
Governo Federal. Ou seja, é agradecer à 
bancada federal o seu empenho, agradecer aos 
deputados, homens e mulheres, aos senadores, 
Marcos do Val, ao senador Contarato e à 
senadora Rose de Freitas e cumprimentar o 
deputado federal Da Vitória, que lidera 
brilhantemente a bancada federal e traz um 
resultado significativo como esse aqui para o 
nosso estado. 

 
  (Registram presença os senhores 
deputados Gandini e Raquel Lessa) 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Pela ordem, presidente!  

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, deputado Euclério de 
Azevedo Sampaio Júnior. 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Senhor presidente, eu quero recorrer 
à Comissão de Justiça do item nove. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Defiro. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem!  
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, Pazolini.  
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, fazer o 
registro, parabenizar V. Ex.ª pela felicidade de 
trazer ao conhecimento desta Casa a ação da 
bancada federal. Nossos treze parlamentares 
que representam brilhantemente o Espírito 
Santo.  

E aproveitar os colegas desta Casa, V. 
Ex.ª é o relator. Nós temos tramitando uma PEC, 
vai possibilitar exatamente isso, a PEC das 
emendas impositivas nesta Casa, que precisa se 
tornar realidade para que nós possamos 
efetivamente levar políticas públicas para este 
estado do Espírito Santo, chegar até o homem 
do campo, na cidade, levando diferença e 
botando a digital desta Casa nas políticas 
públicas que o Governo do Estado tem 
implementado em nosso estado. 

Então, eu parabenizo V. Ex.ª pelo 
pronunciamento, pela lembrança, mas também 
precisamos colocar em prática, o estado do 
Espírito Santo, o orçamento impositivo que já é 
uma realidade hoje no Brasil, é uma realidade 
no Congresso Nacional, em quase todas as 
unidades da Federação. E eu tenho certeza que, 
com a colaboração e a responsabilidade de V. 
Ex.ª, que é o relator na Comissão de Justiça 
dessa matéria, em breve nós teremos novidades 
para nossa população capixaba, levando o 
desenvolvimento, levando segurança, levando 
saneamento, levando um crescimento para toda 
a população capixaba. 

Parabéns, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Obrigado! 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Tenho certeza que V. Ex.ª 
acompanhará nossa proposição. Obrigado, 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ok. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Pela ordem, senhor presidente! 
 
 (Registra presença o senhor 

deputado Theodorico Ferraço) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Com a palavra, deputado Enivaldo 
Euzébio dos Anjos, líder do Governo. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 

só queria dizer que, quando o deputado Pazolini 
for governador, nós vamos aprovar essa 
emenda impositiva. Mas, por enquanto, nós 
vamos trabalhar contra a aprovação dela.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, hoje vai funcionar pela 
liderança do Governo o deputado Dary Pagung. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Que é o líder da Região Metropolitana 
do Guandu. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - É a 
pessoa mais equilibrada. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski, ex-líder da oposição nesta Casa.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 
obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria de 
pedir um minuto de silêncio, primeiro pela 
morte de uma pessoa muito querida da região lá 
de São Roque de Maravilha, que fica no interior 
de Alfredo Chaves, uma região lindíssima, muito 
próxima à Carolina, Matilde, o senhor Danilo 
Zucolotto, um amigo. E que há muito pouco 
tempo o pai também partiu, o saudoso senhor 
Galeano Zucolotto. Deixou enlutada a sua 

esposa, uma querida amiga também, a Beth; 
seus irmãos Carlinhos, Valdir, Geninha, Dailza, 
além da sua mãe, dona Uzilia. O Danilo é uma 
pessoa muito querida e partiu muito jovem. 
Então, peço um minuto de silêncio. 
 E também, presidente, aproveito para 
pedir um minuto de silêncio pela morte de 
Thomas Gums, lá de Santa Maria de Jetibá. 
Thomas é sobrinho da minha cunhada, faleceu 
esta noite numa situação ainda, digamos, 
misteriosa; morreu carbonizado na sua própria 
casa. Então, também peço um minuto de 
silêncio pelo Thomas Gums.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Um minuto de silêncio solicitado pelo 
deputado Sergio Majeski pelo falecimento de 
Thomas e Danilo.  

  
(A Casa presta a homenagem) 

 
 Muito obrigado a todos.  

Passamos, então, à fase da Ordem do 
Dia. 

1. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 198/2019, do 
Deputado Vandinho Leite, que veda a suspensão 
do fornecimento de energia elétrica sem aviso 
prévio. 

Eu convoco a Comissão de 
Infraestrutura, mas informo que ela está dentro 
do prazo regimental, não retornando à pauta 
neste momento, conforme solicitação do 
Coronel Alexandre Quintino. 

 

O SR. DARY PAGUNG − (PSB) - Senhor 
presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PDT) - Com a palavra, o líder do Governo, Dary 
Pagung. 

 

O SR. DARY PAGUNG − (PSB) - Senhor 
presidente, só para registrar a presença do 
nosso colega, Theodorico Ferraço. O Plenário 
está feliz com a volta do Ferraço depois de 
quarenta dias de licença. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PDT) - Feito o registro. 

 2. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 559/2019, de 
autoria do Deputado Luciano Machado. 
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Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. 

Com a palavra, deputado Fabrício 
Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO − 

(GANDINI− CIDADANIA) - Tendo quorum na 
Comissão de Justiça, vou avocar a matéria, 
tendo em vista seguir o parecer - está em 
regime de urgência e estou seguindo a 
orientação que a Procuradoria da Casa tem 
dado. Vou seguir essa regra, sempre que chegar 
regime de urgência, seguindo, só se for 
flagrantemente o meu entendimento diferente - 
que é pela constitucionalidade da matéria. 

Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, vou 

colher os votos da Comissão de Justiça. 
Como vota o deputado Vandinho Leite? 

(Pausa) 
Antes de colher os votos, fazer um 

alerta, porque realmente eu deixei passar, vou 
acatar exatamente todo o pedido da 
Procuradoria. Ela propôs uma emenda 
substitutiva ao projeto, que vou acatar, tendo 
em vista, também, que o autor concorda, até 
para manter a constitucionalidade do projeto e 
vou passar a matéria para a gente colher os 
votos. 

Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos presidindo. 
Como vota o deputado Marcos Mansur? 

(Pausa) 
Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
Com o relator. 
Então, aprovada à unanimidade a 

matéria com a emenda. 
Devolvo a Mesa para prosseguir a 

matéria. 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PDT) - Convoco a Comissão de Educação. 

Com a palavra deputado Vandinho Leite. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO − 

(VANDINHO LEITE − PSDB) - Convoco a 
Comissão de Educação para oferecer parecer 
oral ao Projeto de Lei n.º 559/2019, de autoria 
do deputado Luciano Machado, que obriga 
escolas públicas e privadas a disponibilizarem 
cadeiras em locais determinados aos portadores 
de Transtornos de Déficit de Atenção com 
Hiperatividade.  

O objetivo do deputado Luciano, no seu 
mérito, é garantir, em salas de aula, priorizando 
assentos nas primeiras filas aos alunos com 
Transtorno de Déficit de Atenção com 
Hiperatividade, assegurando posicionamento 
afastado de janelas, cartazes e outros 
elementos possíveis potenciais de distração.  
 No mérito, a matéria é de alta 
relevância. Na Comissão de Justiça, ela já foi 
aprovada pela sua constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, 
de tal forma que eu avoco a matéria para relatar 
e vou relatar pela sua aprovação no mérito da 
Comissão de Educação.  
 Em discussão.  (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Como vota o deputado e Delegado 
Lorenzo Pazolini? (Pausa) 
 Acompanha o relator.  
 Deputado Sergio Majeski? (Pausa) 
 Acompanha o relator.  
 Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
 Deputado Dr. Emílio Mameri. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(VANDINHO LEITE - PSDB) - Deputado 
Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Aprovado por unanimidade na Comissão 
de Educação. Devolvo a palavra à Mesa, senhor 
presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Consulto os deputados presidentes das 
Comissões de Saúde e de Finanças se podem 
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realizar a reunião em conjunto. Deputado 
Hércules, V. Ex.ª presidiria as duas comissões. 
Deputado Euclério, pode fazer em conjunto? 
(Pausa) 
 Então, eu designo o presidente das 
Comissões de Finanças e de Saúde... 
 
 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 
presidente, pela ordem! A Comissão de Finanças 
vai fazer separada.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Separada? Deputado Euclério, a 
Comissão de Finanças vai fazer separada? Quem 
fala é o senhor.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Um membro efetivo me pediu para 
relatar e eu tenho que acompanhar os meus 
pares que votam comigo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Então, V. Ex.ª está dizendo que não vai. 
Com a palavra o deputado Hércules Silveira.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES - MDB) - Senhor 
presidente, eu convoco a Comissão de Saúde, 
deputado Emílio e deputado Hudson. E quero 
propor uma emenda na Comissão. Eu avoco a 
matéria para relatar, mas quero fazer uma 
emenda: suprimir a expressão portadores. Isso 
aí, deputado Luciano, é uma praxe... 

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - É uma 
expressão vencida.   

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(DOUTOR HÉRCULES - MDB) - É uma expressão 
que já foi abolida desse contexto pelo 
presidente do Conselho Estadual de Pessoas 
com Deficiência, não portadores. Ele acha que 
portador é aquele que carrega uma bolsa e se 
deixa, deixa de ser portador.  

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Isso ai 
provavelmente, senhor deputado, deve ter sido 
erro na redação porque realmente é muito 
conhecida essa alteração nesse termo. 
obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(DOUTOR HÉRCULES - MDB) - Proponho a 

emenda e coloco em discussão. Suprimindo só a 
palavra portador, só isso. E também acolhendo 
a emenda substitutiva da Comissão de Justiça.  

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Como vota Dr. Emílio Mameri?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Voto pela aprovação. Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES - MDB) - Deputado 
Hudson? (Pausa) 

Naturalmente aprovado, devolvo o 
projeto à Mesa, pedindo, mais uma vez para 
observação da emenda.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Convoco a Comissão de Finanças.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(EUCLÉRIO SAMPAIO - Sem partido) Convoco a 
Comissão de Finanças. Há quorum.  

Avoco a matéria para relatar e requeiro o 
prazo regimental, prometendo que a gente vai 
relatar amanhã. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Requerendo prazo regimental, 
passamos para o Item 3. Discussão prévia do 
projeto de lei... 

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Senhor presidente, pela ordem! Posso fazer só 
um encaminhamento, até não sei se seria 
encaminhamento para votação ou por questão 
de ordem, para esclarecer algo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não seria questão de ordem, mas pela 
ordem, e a Mesa, gentilmente, vai lhe ceder 
este espaço.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Pela 

ordem! Muito obrigado, presidente! 
Senhor presidente Marcelo Santos, em 

exercício, deputado Mameri, secretário, todos 
os deputados e deputadas, esse projeto talvez 
esteja gerando alguma dúvida na questão de 
alguns termos como: obriga o Governo. Mas 
para virar lei... Uma lei é uma obrigação. Nós 
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temos obrigação de cumprir a lei. Então não é 
um termo ofensivo, nem impositivo, é um termo 
para criar a legalidade, para transformar em 
uma lei que vai servir para melhorar o nível 
educacional. 

Há décadas já se discute a questão da 
inclusão de alunos das Apaes, Pestalozzis, 
alunos que não estão na escola regular. E há de 
cerca de uma década e meia, começou a 
acontecer esta inclusão.  

E nas Apaes, porque fui presidente de 
Apae, comemorava-se o final de ano, quando 
alguns alunos, o termo que se dizia era que 
tinham alta para o aluno ir para a escola regular. 
Só que esse aluno com TDAH, que é o 
Transtorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade, esses alunos precisam ter certa 
confortabilidade para não haver a 
desconcentração.  

Isto não é bicho de sete cabeças, isto não 
gera despesa para o Governo. A única coisa que 
vai acontecer diferente é a que os professores 
que têm alunos nestas condições vão ter que ser 
mais preparados para lidar com esses casos, 
uma vez que eles já têm que ser mais 
preparados para lidar e em situação muito 
desconfortável.  

Quando esse aluno com déficit de 
atenção não está numa cadeira na frente, 
quando ele está sentado à janela, na frente de 
um cartaz, ele é um grande problema na sala de 
aula porque ele vai ter dificuldade de 
concentração. E para ele vai ser ruim porque ele 
vai ter também dificuldade no aprendizado.  

Isso acontece com os gênios, que 
precisam ter um tratamento, não diferenciado, 
por ser pior, ou melhor, mas um tratamento que 
dê condições para evitar a desconcentração.  

Nesse projeto, tivemos a emenda agora 
do deputado Doutor Hércules, mudando o 
termo portador, que é um termo realmente, 
inadequado, e também aceitamos e concordamos 
com a emenda do deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, onde diz que tem que ter o número de 
cadeiras à frente, dentro da sala de aula, 
relativa ao número de alunos com TDAH. 

Então, não é um projeto que gera 
despesas para o Governo, mas gera cuidados e 
bons resultados. Então, por isso, eu peço, a 
comissão amanhã vai relatar, a Comissão de 
Finanças, e eu gostaria que pensassem com 

muito carinho nesta questão. É um projeto, 
realmente, de evitar a exclusão, evitar 
dificuldade no aprendizado, evitar a 
desconcentração. É simplesmente isso. 

Obrigado. 
 
 (Registra presença o senhor 
deputado Dr. Rafael Favatto) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Obrigado, deputado Luciano, pelos 
esclarecimentos. 

3: Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
384/2019, de autoria do delegado Lorenzo 
Pazolini. 

Em discussão (Pausa) 
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 

presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Com a palavra o líder do Governo em 
exercício, deputado líder da Região 
Metropolitana do Guandu, Dary Pagung. 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - A 

liderança do Governo orienta a base a votar 
conforme o parecer da Comissão de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - A liderança do Governo orienta a base 
que vote conforme o parecer da Comissão de 
Justiça. Ou seja? 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - 

Inconstitucional. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Votando NÃO. Tem alguém que quer fazer o 
contraponto? (Pausa) 

Deputado e autor da matéria, Lorenzo 
Pazolini. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) -  Senhor presidente, venho 
trazer ao conhecimento dos eminentes pares, a 
matéria passou por todas as comissões desta 
Casa, tem o parecer da Procuradoria favorável; 
a Procuradoria desta Casa se manifestou, mais 
de três procuradores distintos já analisaram a 
matéria.  
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 É uma matéria que já é realidade em 
outros estados da Federação. Ela não traz 
nenhum custo para o Poder Executivo, muito 
pelo contrário, ela reduz custos porque ela vai 
permitir que a manutenção de áreas verdes seja 
custeada pela iniciativa privada e não pelo 
poder público. 

Então, é uma matéria que vai ao 
encontro da economicidade. Ela traz redução de 
despesas, ela atende ao interesse público e o 
mais importante, é uma matéria que vai aliar a 
modernidade administrativa, o que há hoje de 
mais moderno no Brasil na seara administrativa, 
porque ela vai possibilitar que a iniciativa 
privada, que o setor produtivo brasileiro, como 
já acontece ali, por exemplo, na nossa querida 
Cariacica, em frente ao trevo, em Alto Laje, 
onde nós temos uma área verde que é mantida 
pela iniciativa privada, por uma empresa 
privada, a área que é toda mantida a 
arborização, e o Poder Público fica desonerado 
desse gasto. O nosso objetivo aí é gerar 
economia para os cofres públicos e permitir que 
o dinheiro do contribuinte seja utilizado em 
saúde, segurança e educação. 

Então, eu peço aos pares, de forma 
muito humilde, sincera, o voto SIM para que a 
matéria seja aprovada, para que nós tenhamos 
uma desoneração dos cofres públicos. Está ali: 
Institui o sistema de permuta na manutenção e 
conservação de bens públicos de uso comum 
pertencentes ao Estado, como praças e parques 
públicos, em troca de exploração publicitária, 
por particulares. 

O estado de São Paulo já adotou essa 
medida, estados da Região Sul já adotaram 
essas medidas. E, com essa medida, nós temos 
áreas verdes, temos áreas comuns, bens 
públicos que são conservados sem nenhum tipo 
de gasto para o Estado. O Estado deixa de gastar 
com a manutenção dessa área e toda a 
população ganha, de maneira que, deputado 
Euclério Sampaio, a sociedade ganha porque 
tem uma área arborizada, tem uma praça com 
equipamentos públicos, brinquedos, e a 
iniciativa privada vai explorar através de placa 
de publicidade. 

Essa é a nossa manifestação, senhor 
presidente, pedindo aos colegas o voto SIM. A 
matéria é constitucional, a lei já está em vigor 
em outras unidades da Federação, a 

Procuradoria desta Casa já se manifestou em 
diversas oportunidades, então, não há dúvida 
quanto à constitucionalidade, legalidade e boa 
técnica legislativa. 

Eu agradeço, senhor presidente. 
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 

presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Líder do Governo, Dary Pagung. 
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Só para 

informar. Todos os exemplos que o deputado 
Pazolini citou, são todos de competência dos 
municípios. E gostaria de orientar o deputado 
para fazer um projeto de indicação ao Governo 
do Estado.  

E nós orientamos a base, vou repetir, 
com voto NÃO, porque o projeto é totalmente 
inconstitucional. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Só um esclarecimento, senhor 
presidente, questão de ordem! 

Deputado Dary, na verdade nós 
excluímos a questão municipal, exatamente 
para não incidir em inconstitucionalidade, e 
tratamos especificamente de áreas 
pertencentes ao Estado. Está ali, como está na 
ementa. Vou ler novamente, presidente, e peço 
licença.  

Está ali: Discussão prévia do Projeto de 
Lei n.º 384/2019, do deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini, que institui o sistema de 
permutas na manutenção e conservação de 
bens públicos de uso comum, pertencentes ao 
Estado.  

Exclui expressamente os municípios. Nós 
excluímos expressamente os municípios para 
que não houvesse, de forma alguma...  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Vamos para a conclusão! 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - ...qualquer 
inconstitucionalidade. 

Já é lei em outros estados. A matéria já 
foi apreciada na Procuradoria e em outros 
estados da Federação. Então, ela exclui 
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expressamente as áreas municipais, para que 
não houvesse a questão da 
inconstitucionalidade, senhor presidente. 

Agradeço. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Coloco a matéria em votação.  
Os deputados que aprovam o parecer da 

Comissão de Justiça permaneçam como se 
encontram; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Fica aprovado o parecer da Comissão de 
Justiça.  

Ao arquivo geral. 
Para derrubar, teria que ter quatorze, 

gente! Não cabe aqui, não. Um, dois, três, 
quatro, cinco, seis. Nem Jesus conseguiria 
multiplicar mais voto aqui, agora. 

Arquive-se a matéria. 
Item 4. 
 

(4. Discussão se houver 
recurso, na forma do artigo 277, 
§§ 2.º a 5.º, do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 
575/2019)  
  

Não havendo recurso, à secretaria para 
extração de autógrafos. 

Itens 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 
 

(5. Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
405/2017; 6.  Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 263/2018; 7. Discussão 
especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
122/2019; 8. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 135/2019; 9. Discussão 
especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
217/2019; 10. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 218/2019; 11. Discussão 
especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
288/2019) 

 
Em discussão. (Pausa) 

Não havendo deputado inscrito, as 
respectivas matérias seguem para as comissões. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem, deputado Enivaldo dos 
Anjos. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Só 

para informar ao Plenário que V. Ex.ª citou 
Jesus, do Flamengo! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Justamente. Não o de lá de cima. 
Itens 12.º e 13.º. 
  

(12. Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
102/2019; 13. Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 768/2019) 
 

Não havendo deputado inscrito, as 
matérias vão para a 2.ª sessão. 

Neste momento, então, passamos à fase 
das Comunicações, conforme solicitação do 
deputado Vandinho Leite. O deputado Vandinho 
Leite solicitou, aprovado em Plenário, 
preservando aqui a fase das Comunicações pelo 
tempo regimental de trinta minutos. 

Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Questão de ordem, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Questão de ordem ou pela ordem? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem! 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Só registrar a presença do presidente da 
comunidade de Feu Rosa, Henrique, junto ao 
seu vice-presidente Rafael e Fofão, que faz parte 
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da diretoria. Ganharam a eleição no último 
domingo, lá em Feu Rosa, novo presidente 
daquela comunidade. E dizer para o Henrique, 
para o Rafael e para o Fofão que nós estamos 
juntos na caminhada, lutando por melhorias 
para a cidade da Serra e também para o bairro 
Feu Rosa. 

Parabéns pela vitória de vocês neste 
último domingo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Parabéns! A Mesa também 
cumprimenta os novos líderes dessa 
comunidade tão importante no nosso estado, 
no município de Serra. 

Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 
presidente, senhores deputados, senhoras 
deputadas, público que nos assiste através da 
TV Assembleia, público nas galerias também; 
parabenizar o Henrique, que depois de muita 
luta alcançou o objetivo naquela comunidade, e 
o Fofão. Deus abençoe vocês nessa nova 
caminhada daquela comunidade.  

E o Henrique estava na rua. Eu andei lá, 
na semana passada, no comércio, e encontrei-o 
conversando com as pessoas na rua. É assim 
que se faz. Continue agora como líder 
comunitário representando aquela comunidade, 
que é uma das maiores da Serra, como disse 
aqui o nosso querido amigo e deputado serrano, 
Alexandre Xambinho. 

Senhor presidente, subo à tribuna nesta 
tarde para falar sobre um projeto que hoje já foi 
lido, a Mesa acatou, ou seja, agora ele vai para 
as comissões. E gostaria de levar toda a 
sociedade capixaba a uma reflexão sobre esse 
tema que estou trazendo para ser batido aqui 
na Casa, mas que, infelizmente, está fazendo 
parte do cotidiano dos capixabas. Os assaltos 
aos ônibus viraram rotina na Grande Vitória, 
principalmente, mas com casos em todo o 
Espírito Santo, inclusive também em linhas 
interestaduais e intermunicipais. 

Um ponto importante dessa legislação 
que eu trago para ser discutida neste momento, 
é que existem algumas decisões, inclusive do 
Supremo Tribunal de Justiça.  

Eu gostaria que as imagens fossem 
colocadas neste momento.  

 (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 
 Aqui está uma decisão que aconteceu 

no Estado do Rio Grande do Sul, em que as 
empresas estão sendo obrigadas a indenizar as 
vítimas de assalto. E aí, você, que está me 
ouvindo neste momento, e você que depois vai 
assistir também a esse vídeo, preste atenção. O 
objetivo meu aqui é até explicativo. Por quê? 
Vou trabalhar muito para que essa lei seja 
aprovada, mas já tem jurisprudência, hoje, 
aprovada pelo STJ, de que é possível, sim, 
receber indenização das empresas em caso de 
assaltos a ônibus. Por que isso?  

Fica a pergunta que muita gente me faz: 
A empresa de ônibus deve indenizar seu 
Passageiro ou não? A grande maioria das 
decisões judiciais está se baseando e dizendo 
que com os crescentes índices de violência 
urbana, os assaltos são muito frequentes, visto 
que não podem ser considerados imprevisíveis e 
nem inevitáveis, deputado e delegado Lorenzo 
Pazolini. Não tem como uma empresa de ônibus 
hoje, deputada Iriny Lopes, dizer que assalto a 
ônibus é algo imprevisível. Não! Isso está 
fazendo parte do cotidiano, infelizmente da 
sociedade, e as empresas não trabalham para 
evitar esse tipo de problema no dia a dia. 

Outro ponto importante. A maioria das 
decisões judiciais tem dito que as empresas 
precisam, sim, assumir a responsabilidade de 
transportar os passageiros com segurança. E, 
boa parte dessas decisões judiciais, também 
estão dando aos passageiros benefícios de 
indenização pelos prejuízos materiais e também 
morais sofridos, até porque muitos desses 
assaltos que ocorrem são bandidos 
extremamente violentos, que acabam, inclusive, 
trazendo prejuízos emocionais às vítimas. 

A pergunta que sempre me fazem 
também é a seguinte: Bom, eu fui assaltado, 
Vandinho, o que eu faço? Agora vão as 
explicações. Primeira coisa é fazer um boletim 
de ocorrência. Não pode ser um boletim de 
ocorrência on line. Você precisa ir a uma 
delegacia mais próxima ao fato ocorrido ou mais 
próximo à sua casa. O segundo passo é procurar 
o Procon ou o Juizado Especial Cível, que é o 
antigo Juizado de Pequenas Causas,  ou ambos. 
Se você decidir utilizar um Juizado de Pequenas 
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Causas, é importante dizer que, se o seu caso 
for avaliado em até vinte salários mínimos, não 
há necessidade de advogado; mas caso você 
queira um advogado, o processo será 
peticionado on-line.  Em ambos os casos, a 
duração média de um processo como esse é de 
resultado entre noventa e cento e vinte dias.  
 Sempre é importante lembrar, deputado 
Marcelo Santos, que é necessário, quem foi 
vítima de assalto, tanto comprovar que o assalto 
realmente aconteceu dentro do ônibus quanto 
comprovar o valor dos objetos roubados. 
 Essa é a minha explicação. Vamos 
trabalhar arduamente para que esse projeto 
seja aprovado aqui na Casa, senhor presidente. 
 
  (Registra presença a senhora 
deputada Janete de Sá) 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, pela ordem!  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, deputado Enivaldo dos 
Anjos. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
gostaria de requerer a V. Ex.ª, examinando aqui 
o arquivo do STF. O PL 38 está... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - PLC 38? 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
PLC. Sobrestar, porque está tratando essa 
matéria em nível do Supremo Tribunal Federal. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não finalizou a votação no Supremo 
ainda não? 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Não. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Defiro.  

Comunico à Mesa Diretora que possa 
sobrestar o PLC 38, tendo em vista a votação no 
Supremo Tribunal Federal até o seu trânsito em 
julgado. 
 Próximo orador inscrito, deputado Sergio 
Majeski. 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos à Mesa. Cumprimento o 
deputado Marcelo Santos, que preside a sessão 
neste momento; os funcionários da Casa; os 
deputados, colegas que ainda se encontram em 
plenário; aqueles que nos visitam nas galerias e 
os que nos assistem através da TV Assembleia. 
  

Aproveitando - hoje já atrasado, mas o 
fiz através das redes sociais -, para parabenizar 
os servidores públicos, especialmente os 
servidores desta Casa, todos os demais e 
aqueles que nunca se esquecem do sentido real 
de servir ao público, inclusive nós mesmos. 
 Esta manhã estive em Rio Bananal e 
participei, ali, da Primeira Conferência do Plano 
Municipal de Educação. Eu fui a convite da 
Secretaria de Educação para fazer uma palestra 
sobre a importância do plano nacional e dos 
planos estaduais e municipais de Educação. Fui 
a convite da secretária Janete, da Secretária de 
Educação Janete. Um evento muito 
interessante.  

Parabenizo a Prefeitura e a Secretaria de 
Educação daquele município pela coragem de 
fazer a conferência, uma forma de avaliar o 
andamento do Plano Municipal de Educação.  
 Espero que todos os municípios façam 
essa conferência, porque ela está prevista no 
plano nacional também e é muito importante. 
Então, parabenizo a iniciativa do município de 
Rio Bananal na pessoa da secretária Janete e do 
prefeito Felismino.  
 Foi uma honra para mim participar de 
um momento tão rico, com professores, com 
diretores e com demais associações e entidades 
ligadas à questão da Educação. Porque nós já 
estamos na metade da vigência do plano 
nacional e dos planos municipais e estaduais e é 
fundamental que se avalie o andamento, como 
estão os cumprimentos dessas metas. Isso é 
realmente muito importante. 
 Nós estivemos, ontem, também visitando 
uma escola estadual na localidade de São Rafael, 
do município de Linhares. Agora são duzentas e 
setenta escolas que eu visitei, escolas estaduais. E 
são muito importante essas visitas porque ali a 
gente conhece exatamente quais são as estruturas 
que as escolas possuem e é uma oportunidade 
única para conversar com professores, com 

coordenadores, com diretores, às vezes com os 
alunos também, para entender as demandas e 

Identificador: 340034003600370034003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



106 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 05 de novembro de 2019 

aquilo que as escolas vivem no seu dia a dia. 
Ainda, a gente tem muito que fazer quando se 
pensa na questão de cumprimento de metas 
para oferecer uma Educação realmente de 
qualidade.  

Há uma preocupação, e eu falava isso 
hoje pela manhã, lá em Rio Bananal, e tenho 
falado constantemente. No Plano Nacional de 
Educação, assim como o plano estadual e 
muitos planos municipais, a maioria dos 
gestores não está se importando com o 
cumprimento de metas. Então, hoje, por 
exemplo, em nível federal, ao invés de o 
Governo Federal estar perseguindo as metas do 
Plano Nacional, fica inventando coisa: porque 
nós vamos fazer isso agora, vamos fazer aquilo 
outro, a escola cívico-militar, a escola 
doméstica, não sei mais o quê. E as metas do 
plano nacional estão sendo deixadas de lado.  

Não é possível que uma nação atinja, 
realmente, um alto grau de qualidade de 
educação, se não seguir rigorosamente metas 
estabelecidas por quem entende de educação. 
Não há como chegar a lugar nenhum se de 
tempos em tempos, de Governo em Governo, 
cada um quiser inventar a sua fórmula mágica, o 
seu modelo de ensino, o seu não sei mais o quê, 
enquanto dá de ombros para aquilo que é algo 
efetivo, que pode, sim, dar resultados 
concretos, porque foi elaborado por 
professores, por pesquisadores, por 
entendedores de educação. 

Eu lamento muito, eu lamento mesmo que 
tanto os governos estaduais, municipais e o 
Governo Federal não estejam efetivamente se 
importando em perseguir as metas. Entendo que a 
questão econômica pesa neste momento, mas se 
não é possível perseguir as vinte metas dos 
planos, que se persigam cinco, que se persigam 
três. Mas não se pode fazer o que está se fazendo 
no Brasil, brincando de fazer política educacional. 

Muito obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS - 
PDT) -   Não por isso.  

Deputado Torino Marques, por gentileza. 
À Mesa Diretora, por favor. Deputado Torino 
Marques passa a presidir porque eu irei me 
manifestar agora, neste momento.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Boa tarde, senhores deputados, amigos. 
Três e quarenta e sete. 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - V. Ex.ª 
já me deu a palavra?  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Sim, senhor. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Boa 

tarde, senhoras e senhores!  
Quero, mais uma vez, deputado Enivaldo 

dos Anjos, deputado Dary Pagung, líder e vice-
líder, respectivamente; deputada Raquel Lessa; 
deputada Janete de Sá; deputada e ministra 
Iriny Lopes; deputado Torino Marques, que 
neste momento preside... Eu fiz um registro, 
Alexandre Quintino, agora há pouco, com 
relação à atuação da bancada federal.  

E quero dizer que é um momento 
importante e rico no Espírito Santo quando, 
independente das questões político-partidárias, 
do caminho que cada um vai seguir ou não, 
independente das opiniões favoráveis e 
contrárias, de estar alinhado com o Governo do 
Estado ou Governo Federal, ou não, a bancada 
federal se une em prol do desenvolvimento 
econômico e social do nosso estado. 

Os dez deputados federais, homens e 
mulheres, os três senadores, se uniram, 
deputado Freitas e deputado Euclério Sampaio, 
para destinar mais de duzentos milhões de reais 
para o nosso Estado. Para obras na área de 
Infraestrutura, na área da Saúde, na Agricultura, 
em tantas outras áreas importantes que foram 
mapeadas pelo governador, Governo do Estado, 
liderado pelo governador Renato Casagrande. 

E quero aqui dizer da importância dessa 
união, até porque eu vou aqui parafrasear o 
governador Renato Casagrande, que disse que 
desde 2003 nós temos um alinhamento entre os 
poderes, nós temos uma relação harmônica, 
preservando a independência, mas a harmonia 
que foi estabelecida desde 2003 e que prevalece 
até hoje. Hoje, é um exemplo que foi seguido 
pela bancada federal. 

Quero cumprimentar o deputado Da 
Vitória, líder da bancada, que fez com que isso 
pudesse fazer valer, com que essas ações 
pudessem, de fato, se tornar uma realidade, que 
é o caso da destinação desse vultoso recurso 
aqui para ser investido no nosso estado. 

Então, eu quero aqui, neste momento, 
parabenizar toda a bancada federal. Toda a 
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bancada federal! E dizer que a Assembleia 
Legislativa bate palmas para essa ação 
importante  
 aqui em nosso estado, o nosso Espírito Santo, e, 
naturalmente, a toda a população capixaba. 
 Quando se fala em investimento, 
Coronel Alexandre Quintino, na educação; 
quando se fala em investimento, deputado 
Hércules, na saúde; quando se fala em 
investimento na infraestrutura; quando se fala 
em investimento na agricultura; está se fazendo 
investimento em todo o estado do Espírito 
Santo, como na segurança pública, por exemplo. 
 Então, ministra Iriny, esse é o meu 
recado à bancada federal, parabenizando-os. E 
tenho certeza, volto a afirmar, é o sentimento 
de todos os nossos colegas deputados, porque 
destinar um recurso dessa monta aqui para o 
Espírito Santo, um estado pequeno, com uma 
bancada pequena, mas uma bancada 
organizada, coesa, que, independente das 
disputas políticas, visou o desenvolvimento 
econômico e social do nosso estado... 
 Outra questão importante que quero 
falar é sobre o retorno do aquaviário. Já 
estamos bem avançados com relação à 
execução do projeto executivo que vai balizar a 
contratação da empresa que vai construir os 
quatro terminais de embarque e desembarque; 
vai ligar Cariacica, Vitória e Vila Velha. Um 
terminal em Porto de Santana, outro próximo à 
Codesa, antigo Cais das barcas, em frente à 
Cesan, outro terminal na Praça do Papa e o 
último na Prainha, em Vila Velha. 

Vai fazer uma operação experimental, 
aproximadamente de um ano, para entender se 
há demanda para ser ampliada. E, aí, talvez, 
novos terminais possam ser construídos, 
inclusive modelos de embarcações diferenciadas 
poderão ser contratados. Mas é uma realidade. 

Aí se observa como as cidades da Região 
Metropolitana buscam por essa solução, por 
esse modelo de transporte que já operou e que 
foi muito bacana naquela época, e teve o seu 
fim. Agora, retorna pelas mãos do governador 
Renato Casagrande, a partir de uma luta minha 
ao longo dos anos. E sempre tive o apoio do 
deputado Euclério Sampaio, nessa bandeira 
importante do aquaviário, tenho que registrar 
isso aqui. E, agora, temos a importante notícia 
de que o projeto já está sendo finalizado e que, 

no ano que vem, ainda no primeiro semestre - 
quero acreditar - teremos o aquaviário fazendo 
a interligação com o modal rodoviário. Ou seja, 
Transcol e aquaviário; e com ar-condicionado, 
wi-fi, transportando pessoas com dificuldade de 
mobilidade, com bicicleta, com animais... Então, 
da mesma forma que nos ônibus têm ar-
condicionado e wi-fi, terá também no nosso 
transporte aquaviário de passageiros. 

Essa é uma luta e quero dividir a 
conquista dela com todos vocês capixabas. 

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Parabéns a V. Ex.ª por abraçar essa 
causa do aquaviário, deputado Marcelo Santos! 
Todos nós e toda a imprensa sabemos que o 
senhor abraçou essa causa com muita vontade, 
com muita determinação e, com certeza, esse 
aquaviário vai retornar para o povo capixaba, 
vai voltar a funcionar. 

Agora, com a palavra, deputada Iriny 
Lopes. 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Boa tarde, 

senhora e senhores parlamentares, 
companheiros da Mesa, presidente desta 
sessão, todos os servidores da Casa, aqueles que 
nos assistem das galerias e que nos assistem 
através da TV Assembleia. 

Gostaria de fazer um breve relato de 
cinco diligências que fizemos pelo estado, eu e o 
deputado federal Helder Salomão, presidente 
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
Federal, comissão que também já tive a honra 
de presidir por duas vezes. Fomos a cinco 
municípios atingidos pelos crimes ambientais 
cometidos em Minas Gerais, em Mariana. E 
queria que os capixabas, as autoridades, não 
apenas as constituídas deste Poder, mas as 
demais autoridades tanto do Executivo quanto 
do Judiciário, a imprensa, as igrejas e os 
movimentos sociais pudessem estar atentos ao 
que ocorre bem por debaixo dos nossos narizes, 
e não estamos nos dando conta.  

Todas as vezes em que se fala em 
atingidos por barragens, automaticamente as 
pessoas pensam em pescadores. Os pescadores 
são um dos setores atingidos por essa 
barbaridade, esse crime ambiental que ainda 
continua impune e sobre o qual ainda não se 
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tem a cobrança das responsabilidades na 
medida correta. É preciso lembrar que, sim, é 
verdade, os pescadores são uma parte. Agora, é 
preciso também dizer que eles são a menor 
parte. E isso não é bom. Porque se fosse só eles, 
isso já seria suficiente para a nossa mais 
absoluta indignação e a nossa mais absoluta 
mobilização para reparações à altura do que 
aconteceu. Mas os atingidos são todos aqueles 
ribeirinhos que vivem da agricultura familiar, 
são os moradores de cidades importantes, como 
Colatina e Linhares, que dividem a água que 
bebem, tomam banho, cozinham, com o Saae; 
metade é água do Rio Doce e a outra metade é 
água que vem do Saae. 

Nossos pontos turísticos e a economia 
que eles produzem nessas regiões estão mortas, 
assassinadas cruelmente, friamente, pela 
incapacidade de se cumprir qualquer mínimo 
protocolo de proteção ambiental. Será que as 
pessoas estão achando que só quem pesca está 
atingido? Com que água se faz a rega de toda a 
plantação daquela região, que não é pequena? E 
que chegará, se contarmos do início do Rio Doce 
no Espírito Santo até a sua foz, a mais de um 
milhão de pessoas. 

 Encerro, porque voltarei a este assunto, 
dizendo que realizaremos na Câmara Federal, 
com o deputado Helder Salomão, no próximo 
dia 06, uma audiência pública para identificação 
desse crime que continua sem reparação. Não 
venha me dizer que aquele cartãozinho sem 
vergonha da Renova é capaz de reerguer uma 
vida destruída pela doença, pela incapacidade 
da reação, pela ausência de recursos e pela 
ausência de esperança. A esse povo temos que 
dar as nossas mãos. 

Voltarei a este assunto, senhor 
presidente, pela gravidade que ele tem e para 
relatar as diversas reuniões que já fizemos em 
torno deste tema. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Agora três horas e cinquenta e nove 
minutos, estamos aí com vinte e nove graus na 
capital do Espírito Santo. Muito obrigado a 
todos que nos assistem em casa e aqui na TV 
Assembleia. 

Os parlamentares estão fazendo os seus 
discursos. Agora, com a palavra, deputado 
Capitão Assumção. 

Boa tarde a todos! 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, nobre deputado Torino 
Marques, senhoras e senhores parlamentares, 
temos constantemente, não somente no 
plenário desta Casa, mas também durante todas 
as sessões da Comissão de Segurança, a gente 
tem debatido a questão do efetivo da Polícia 
Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. 

Debatido a tal ponto que nós fizemos as 
nossas indicações junto ao Governo do Estado, 
junto ao secretário de Segurança, para que 
fosse aproveitado o excedente no último 
concurso das três instituições que compõem a 
segurança pública do Espírito Santo. Nós nos 
debruçamos sobre o tema, nós oferecemos a 
nossa contribuição, a gente sabe que o Estado 
Presente hoje é o que está lá no site da 
Secretaria de Segurança. É só um plano em PDF 
de quarenta e uma páginas, sempre tenho 
falado isso. Não tem mais nada e as reuniões 
quinzenais dos delegados e dos coronéis, 
comandantes de batalhão, subunidades 
independentes.  

Pois bem, fizemos a nossa contribuição 
para que o Governo começasse a trabalhar esse 
suposto Estado Presente, que eu chamo até de 
Estado Passado, que está se baseando no 
passado, e não está querendo fazer, colocar 
toda a sua energia nesse projeto que tem que 
sair das quarenta e uma páginas de PDF. E nesse 
dia 25, saiu uma nota aqui... 

Ah, antes de falar nisso, nós fizemos as 
nossas indicações, até vou tomar a liberdade de 
falar o nome de outros deputados que também 
fizeram indicações para que fosse aproveitado o 
excedente nesse último concurso. Temos o 
Delegado Pazolini, o Delegado Danilo Bahiense, 
que individualmente fez também, o Sergio 
Majeski, confidenciando com ele, ele chegou a 
fazer uma indicação, duas reuniões com o 
secretário Sérgio de Sá. E eu acredito que 
deveria ter um feedback. Nós estamos aqui para 
colaborar com o Governo naquilo que for bom 
para o capixaba. 

Aí saiu a notícia aqui na coluna Vitor 
Vogas, no dia 25 deste mês, dizendo assim: 
Casagrande confirma ampliação de vagas em 
concursos para polícias. Com aval da área 
jurídica, governador decidiu atender, a pedido 
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do secretário de Segurança: "Vamos fazer" Ele 
coloca entre aspas. Quantidade de vagas ainda 
não foi definida. Aí tem um resto da matéria 
aqui, mas é importante deixar bem claro aqui, 
que essa contribuição iniciou-se aqui.  

Diversas entidades e diversos candidatos 
vieram até nós aqui, para que nós fizéssemos 
esse pleito junto ao Governo do Estado. Não 
custa nada o governador Casagrande dar este 
mérito para quem trabalhou esta causa. Eu 
lembro que o cabo Fonseca, que veio 
constantemente aqui batalhar para que o 
excedente fosse aproveitado, participou de 
muitas reuniões da Comissão de Segurança e 
também percorrendo os gabinetes dos 
deputados. Se não me falha a memória, na 
Comissão de Segurança o relator foi o deputado 
Luciano. 

Agora, se eu fosse o governador do 
Estado, eu teria vergonha na cara e daria crédito 
aos deputados. Não vai ter problema nenhum, 
da mesma forma que hoje os deputados que 
compõem a segurança pública não foram 
convidados para acompanhar o ministro Moro. 
Não tem problema nenhum, o meu relatório eu 
faço direto para Brasília, das coisas que 
acontecem aqui, da mentirada que o 
governador Casagrande faz e do demérito que 
ele dá ao presidente Bolsonaro. Eu faço a minha 
parte como deputado representante do PSL, 
líder do PSL e como também para valorizar o 
meu voto que me trouxe até aqui. 

Agora, desmerecer os deputados que 
batalharam para que o governador abrisse o 
olho dele e começasse a tirar o Estado Presente 
do papel e aproveitar o excedente... O 
governador podia fazer isso, mas não fez. Ele 
tem um ego desse tamanho assim, o 
governador. Coisa simples que ele podia fazer. 
Aí deu o mérito lá para o estrangeiro, o 
secretário de Segurança carioca Roberto de Sá.  
Nada contra eles, que eles resolvam a vida deles 
para lá. Mas não custa não, não custa nada isso: 
Os deputados lá fizeram indicação, nós vamos 
reconhecer que realmente é necessário 
aproveitar o excedente. Até mesmo para que a 
máquina não tenha que fazer um novo concurso 
e tenha que gastar de novo. E aproveitar esse 
excedente, com o nível excelente, e começar a 
tirar do papel o Estado Presente, que hoje não 
tem nada. Tem somente, voltando a falar para 

você que está agora me assistindo ao vivo, entra 
lá no site da Secretaria de Segurança Pública 
que vai estar lá: Estado Presente, um plano em 
PDF. 
 Muito obrigado, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE − (TORINO MARQUES 
− PSL) - 16h05min, encerramos, aqui, então, a 
fase das Comunicações e vamos passar, agora, 
para o Grande Expediente. 

Lideranças partidárias; convido o líder do 
PSDB, deputado Vandinho. (Pausa) 

Líder do Governo, Enivaldo dos Anjos. 
Liderança do Governo, se o senhor puder, quiser 
falar... (Pausa) 

Então, o líder do PSDB, Vandinho Leite. 
(Pausa) 

Vandinho Leite se encontra? 
Rede, Alexandre Xambinho. (Pausa) 
Não? 
Dr. Emílio Mameri, o senhor vai falar 

pelo PSDB?  
Então, Dr. Emílio Mameri com a palavra. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI− (PSDB) - 

Boa tarde a todos! 
Deputado Torino Marques, no momento 

na presidência desta sessão, deputados e 
deputadas, pessoas que nos assistem na galeria, 
TV Assembleia e pessoas que estão nos vendo 
pela televisão. 

Quero aproveitar este momento para 
colocar duas questões: inicialmente, 
parabenizar o prefeito eleito de Castelo, senhor 
Domingos Fracaroli, que é do PSDB, e a todos 
partidos que pensando em Castelo estiveram 
juntos nessa caminhada. 

Foi uma caminhada dura e nós tivemos 
uma disputa sadia, com respeito e o povo de 
Castelo pôde se manifestar. E se manifestou 
pela eleição dessa chapa, que tinha vários 
partidos aliados nessa composição, uma equipe 
de trabalho muito competente, e perceberam 
que Castelo não poderia ficar em crise política; 
precisavam, sim, dar um norte para Castelo e 
esse norte foi dado numa população que 
precisava de uma segurança. 

O Domingos é um político já experiente, 
presidente da Câmara, que assumiu no 
momento da cassação dos eleitos que estavam 
dirigindo o município de Castelo, e já mostrou, 
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nesse período que ele estava ali administrando 
o município como presidente da Câmara, que 
ele iria fazer a diferença, uma vez que ele já 
vinha fazendo essa diferença, com humildade, 
uma pessoa de diálogo, uma pessoa que nós 
temos muita facilidade de conversar, está 
aberta a conversa com todos e conseguiu, com 
muita maestria, junto com outros partidos, 
formar uma composição que está totalmente 
apta para administrar o Município de Castelo. 

Então, o povo de Castelo votou pela 
segurança, votou pela certeza de uma pessoa 
que já tem experiência na política, uma pessoa 
que tem serviço prestado, uma pessoa que já é, 
comprovadamente, um gestor de qualidade e 
deram o voto de confiança ao Domingos. 

E eu tenho certeza absoluta, pelo que 
conheço do Domingos de muito e muito tempo, 
pelo que eu sei da sua capacidade, o Município 
de Castelo acertou. Acertou no momento que 
votou pela segurança e pela certeza da 
continuidade e de um Governo competente até 
terminar esse mandato. 

Sabíamos que Castelo não poderia errar 
e as pessoas que estiveram juntas nessa 
caminhada, não desmerecendo os outros 
candidatos, fizeram um trabalho importante, 
conseguiram sensibilizar a população que 
Castelo não poderia ter retrocessos, e essa 
eleição do Domingos foi uma certeza de avanço 
na gestão do município de Castelo. E eu 
parabenizo também toda a população que 
acreditou nesse projeto e que levou Domingos à 
Prefeitura para continuar esse trabalho.  
  Quero dizer para todos vocês, população 
de Castelo, que este deputado Emílio Mameri 
estará à disposição sempre de vocês, como 
outros que estiveram conosco nessa caminhada, 
como o nosso querido Coronel Quintino e 
também o nosso deputado Marcos Mansur. 
Pastor Marcos Mansur, Alexandre Quintino e 
este deputado que vos fala estiveram juntos 
nessa caminhada, mostrando que é possível, 
sim, a união da população em torno de um 
projeto que atenda a todos os anseios da 
população de Castelo e temos a certeza 
absoluta de que esse projeto é vitorioso.  

Nós estamos aqui hipotecando o nosso 
mandato e nos colocando à disposição de 
Castelo, nos colocando à disposição do prefeito 
eleito, para que juntos possamos ajudar nessa 

gestão, levando para Castelo o que Castelo 
precisa de apoio político e também de apoio em 
projetos importantes para esse município tão 
significativo do nosso querido Sul do estado.  

Outro assunto que eu queria tocar, neste 
momento, é sobre a visita do nosso ministro 
Moro. Eu confesso a vocês que sou um fã da 
Lava-Jato. Confesso a vocês que nos meus 
sessenta e cinco anos de idade nunca tinha 
vivido, nunca tinha tido a oportunidade de ver 
tanta gente graúda, governadores, presidentes, 
senadores, empresários, pessoas que estão no 
nível alto da nossa população, pagando por 
crimes, crimes de corrupção. São crimes que 
matam, porque a nossa Educação precisa de 
investimento, a Saúde precisa de investimento. 
Ao retirar esse Governo do brasileiro, impostos 
pagos pelo povo brasileiro, nós estávamos 
cometendo uma ação criminosa, deixando de 
atender crianças, pessoas necessitadas, uma 
melhoria nas condições da Educação. Então, eu 
percebi que esse é o momento da mudança e a 
mudança vem pelo Plano Real.  

A pessoa que conseguiu, com um 
trabalho muito competente junto com a equipe, 
fazer levantamentos que puderam levar pessoas 
importantes para atrás das grades. Então, isso 
para mim foi uma felicidade. Não que eu queira 
ver as pessoas presas, mas as pessoas que 
cometem erros, principalmente erros com 
relação à corrupção, devem ser punidas de uma 
maneira exemplar, e não era isso que a gente 
observava no nosso país, onde só as pessoas 
menos providas, as pessoas que não têm 
condição de pagar advogado, pessoas que não 
recorrem milhões de vezes, acabam sendo 
prejudicadas em prol de determinadas pessoas 
que usam o dinheiro da corrupção, que usam o 
dinheiro desviado do povo do Brasil para pagar 
advogados caríssimos, para ficar colocando 
recurso, recurso e mais recurso. Temos 
exemplos aí de vários processos de ex-
presidentes, inclusive, que acabaram indo à 
prescrição, porque o nosso Supremo não tem 
agilidade e a nossa Justiça permite inúmeros e 
inúmeros recursos que travam a nossa Justiça e 
a possibilidade de levarmos realmente pessoas 
que precisam pagar pelos seus erros a essa 
situação.  

Então, infelizmente, a gente percebe 
hoje que a Lava-Jato passa por dificuldades. 
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Vários segmentos, tanto segmentos de um 
extremo como segmentos de outro extremo, no 
momento que esses segmentos também podem 
ser atingido pela Lava-Jato, eles se uniram, e se 
uniram no sentido de desmoralizar esta missão, 
que é uma missão extraordinária que o povo 
brasileiro nunca teve oportunidade de 
presenciar. É o Coaf que sai da Justiça que vai 
para o Ministro da Economia, que vai para o 
Banco Central. E nós não sabemos onde essas 
pessoas querem colocar o Coaf. A única certeza 
que eu tenho é que eles não querem que o Coaf 
continue investigando o dinheiro sujo que eles 
roubaram da nossa nação. 
 Então, este meu desabafo é um desabafo 
do povo brasileiro, do povo do Espírito Santo 
que tanto espera que as pessoas que estão 
necessitando de serem punidas que realmente 
sejam punidas. E que isto mostre um exemplo 
para toda a nossa sociedade de que o crime não 
compensa.   

Mas temos que estar atentos, temos que 
apoiar, se precisar, irmos às ruas, para que a 
gente defenda a operação Lava-Jato, e que ela 
possa, de uma maneira efetiva, terminar sua 
missão.  

O controle da corrupção nós sabemos 
que a vida inteira nós teremos que controlar. 
Precisamos melhorar nossa legislação para que 
isto fique mais visível à população para que nós 
possamos punir realmente as pessoas que têm 
que ser punidas. 

Mais uma vez, quero parabenizar a 
operação Lava-Jato e pedir encarecidamente ao 
povo brasileiro que fique atento, que se 
mantenha de olhos abertos, porque 
movimentos não republicanos estão a caminho 
no sentido de desmoralizar e acabar com a 
operação Lava-Jato. 

Um abraço a todos vocês. Uma boa 
tarde. Eram estes dois temas, no momento, que 
eu gostaria de conversar e dialogar com a 
população. Muito obrigado a todos. 

 

 (Registra presença o senhor 
deputado Erick Musso) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Agora começamos os Oradores Inscritos, 
às 16h17min. 

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos ao deputado Torino, que dirige a 
sessão neste momento, aos deputados que 
ainda se fazem presentes no plenário, aos que 
estão nos visitando nas galerias no dia de hoje, 
aos funcionários da Casa e àqueles que nos 
assistem pela TV Assembleia. 

Hoje é o Dia Nacional do Livro e é 
importante que se fale sobre isto, porque o 
Brasil é um país que lê muito pouco. Nós 
estamos entre os países que menos lê no 
mundo. 

Você vê que, nos últimos anos, uma 
grande quantidade de livrarias foi fechada. Isto 
é sintomático. Às vezes, as pessoas dizem: Ah 
não, porque agora as pessoas podem baixar 
livro pela internet e tal. Mas não é. Parte desse 
fechamento, na verdade, de livrarias no Brasil e 
de editoras também, deve-se ao fato de que os 
brasileiros leem pouco. 

A leitura deveria ser muito mais 
incentivada do que é. Os projetos de leitura nas 
escolas deveriam ser maiores e mais apoiados 
do que são, porque a leitura é o caminho para 
tudo. Monteiro Lobato tem uma frase que diz 
tudo. Monteiro Lobato escreveu uma vez, nosso 
grande escritor Monteiro Lobato: Quem mal lê, 
mal ouve, mal fala e mal vê. E isso é verdadeiro, 
porque a leitura nos abre caminhos, nos abre 
horizontes. A leitura cria possibilidades, a leitura 
cria curiosidade, a leitura faz com que nós 
mesmos questionemos as nossas verdades. E a 
leitura constante mostra para a gente o tempo 
inteiro o quanto sabemos pouco e o quanto é 
necessário você expandir a sua visão sobre a 
realidade, sobre o mundo, sobre as pessoas, 
sobre os fenômenos. 

Então, assim, hoje que é o Dia Nacional 
do Livro. Pegue um livro. Qualquer um. Comece 
a leitura. 

Às vezes as pessoas dizem assim para 
mim, e eu me lembro quando eu dava aula os 

alunos falavam assim: Ah, professor, mas eu 
não gosto de ler. Eu queria gostar de ler, mas 
eu não tenho paciência, eu acho enjoado, me 
dá sono e tal. 

A leitura é um hábito que se cria como 
tantos outros que nós temos no nosso dia a 
dia! E para se gostar de ler, não tem uma 
receita específica. Mas é muito óbvio, que se a 
pessoa não tem o hábito de ler, ela não pode 

Identificador: 340034003600370034003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



112 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 05 de novembro de 2019 

ir lá e pegar um livro de uma leitura muito 
difícil, um livro muito extenso, com quinhentas, 
seiscentas páginas! Comece a ler pelos contos. 
Doutor Hércules, eu aprendi a gostar de ler 
desde muito novo - olha que eu nasci na roça, lá 
em Garrafão!  Eu dei sorte, porque como a 
minha mãe era tabeliã do Cartório de Registro 
Civil, e ela tinha que vir muito a Vitória, de vez 
em quando, ela comprava uns livrinhos para 
mim e para o meu irmão. Eu me lembro que o 
primeiro livro que a minha mãe me deu, era um 
livro de Monteiro Lobato chamado Viagem ao 
Céu - muito interessante - um livro de literatura 
infantil. 

 Mas você sabe que eu gostei mais, 
aprendi a gostar mais de ler, é com revistas em 
quadrinhos, que ninguém lê mais, hoje em dia: 
Mônica, Tio Patinhas, Chico Bento e etc. E 
depois, outra questão, outro passo para eu 
gostar de ler, foi a leitura de contos. Eu acho 
que era a Editora Abril que lançava uns livros 
com contos muito pequenos. Eram contos 
pequenos de duas páginas, duas páginas e meia, 
três páginas. A partir dali, eu passei a gostar de 
ler.  

A primeira autora pela qual eu me 
apaixonei foi Agatha Christie, a escritora inglesa, 
cujos livros são sempre de mistérios policiais. Li 
todos os livros dela, praticamente: Assassinato 
no Expresso Oriente; Um Gato entre os Pombos, 
enfim, eu acho que li todos; O Caso dos Dez 
Negrinhos; Cai o Pano, enfim. Lembro-me de 
quase todos - ainda isso na adolescência. 

E a primeira obra brasileira que eu li, foi 
Iracema. Mas eu achei Iracema muito difícil, 
ainda eu estava na sétima série, achei Iracema 
difícil. Acho que eu tinha quinze anos, eu estava 
no primeiro ano, tinha aqueles livros que eram 
obrigatórios da escola, que a gente tinha que ler 
e tal... Mas um livro por vontade própria... tinha 
uma vizinha... eu não tinha muito dinheiro para 
comprar livro, eu trabalhava o dia inteiro, 
estudava à noite e livro era uma coisa cara. 
Então, eu tinha uma vizinha que comprava 
muito livro! Eu não sei se alguns aqui se 
lembram, antigamente não tinha internet, você 
não podia comprar as coisas por internet, tinha 
um negócio chamado Círculo do Livro. Você 
fazia parte daquilo, você recebia uma revista 
trimestralmente. E se você não comprasse um 
livro, eles mandavam livro para você mesmo 

assim. Tipo esse negócio do vinho que tem hoje 
em dia. E aí, a minha vizinha era sócia do Círculo 
do Livro, e ela comprava muito livro. Mas ela 
não gostava muito de ler, eu acho que ela nem 
lia, na verdade. Mas ela não fazia questão 
nenhuma de emprestar os livros. Então, eu li Os 
Miseráveis, de Victor Hugo - obra completa - 
três volumes de seiscentas páginas! Confesso 
que muita coisa, não entendi, do livro de Victor 
Hugo, mas me estimulou muito a literatura. 

Temos autores fantásticos no Brasil! Os 
clássicos, a gente não tem como não citar: a 
grande Clarice Lispector - quem nunca leu a 
Hora da Estrela, por exemplo, A Paixão Segundo 
G.H.; Laços de Família. O nosso grandioso 
Machado de Assis, um dos maiores escritores de 
todos os tempos, não só da literatura brasileira, 
mas pode se considerar um dos maiores da 
literatura mundial: Memórias Póstumas de Brás 
Cubas, para mim a melhor obra dele, todas as 
obras... Dom Casmurro; a mais conhecida - 
Capitu - traiu ou não traiu? A questão, de  quem 
leu, até hoje se questiona... Nós temos 
Guimarães Rosa - Grande Sertão Veredas - uma 
obra fenomenal; além de uma infinidade de 
outros grandes escritores. Em termos de obras 
internacionais: Dostoiévsky com Os Irmãos 
Karamázov, O Idiota e Crime e Castigo, que são 
mais do que romances, são quase que obras 
filosóficas.  

E então assim, a gente se apaixonar pela 
literatura, pela leitura seja lá de qual gênero for 
que a gente goste, mas é um prazer imenso ler. 
Quem lê, quem gosta de ler, nunca se sente só, 
porque um livro, também é uma grande 
companhia. 

Então, no dia de hoje, nós deveríamos 
incentivar a leitura. Se você nunca leu nada, se 
você gostaria de começar a ler, pega um livro 
simples, pega o Pequeno Príncipe! Quem gosta 
de ler, muitas vezes, começa por livros... 
Pequeno Príncipe é uma grande obra, é uma 
grande obra.  

Gostaria também - citei aqui os clássicos 
da literatura que são amplamente conhecidos - 
de falar da literatura capixaba. Nós temos 
grandes escritores capixabas aqui no Espírito 
Santo que são poucos lidos. 

 A Secretaria de Educação não sei se 
continua com o projeto, mas deveria estimular a 
leitura dos escritores capixabas, que também 
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têm dificuldades até de editarem os seus livros. 
Muitas vezes, um escritor capixaba, se quiser 
lançar um livro, tem que pagar pela edição, ele 
não encontra editora que edite o seu livro e 
coloque no mercado. É uma dificuldade para os 
nossos escritores capixabas. 

 Mesmo assim, nós temos, por exemplo, 
Bernadette Lyra, que além de grande escritora é 
uma pessoa simpaticíssima. Eu tenho a honra de 
tê-la como vizinha. Ela passa muito mais tempo 
em São Paulo, às vezes, do que aqui. E eu 
gostaria de citar outros, ainda, como 
Anaximandro Amorim e Carlos Fonseca, ambos 
foram meus alunos. Olha que orgulho! Eu tenho 
ex-alunos que são escritores, poetas: José 
Roberto Santos Neves, Pedro Nunes, Francisco 
Grijó, Márzia Figueiredo, enfim uma grande 
quantidade de pessoas.  

E uma homenagem às pessoas que 
investem nisso como a Editora Cousa, por 
exemplo, aqui do Espírito Santo, que está 
lançando muitos livros e que estimula os 
escritores capixabas. E isso é muito importante! 

 Nós temos uma riqueza literária 
capixaba que é muito expressiva e que precisa 
ser conhecida, ela precisa ser divulgada, mas os 
escritores precisam de mais apoio em termos 
governamentais porque a iniciativa privada 
ainda investe muito pouco nisso. 

 Lá no centro, nós temos o Trapiche 
Gamão, que é um espaço cultural também que 
expõe livros de escritores capixabas. Isso é 
muito importante! 

 Inclusive, faço um convite, não é porque 
eu moro lá, mas o centro tem uma 
efervescência cultural muito grande, como a 
Casa da Stael, o Trapiche Gamão, por exemplo, 
que faz exposições e é um gostoso café que vale 
a pena conhecer; a Editora Cousa, que está 
ligada ao Trapiche também. 

Então, no Dia do Livro, vamos ler. Se 
você nunca leu nada, comece por livros mais 
simples, por pequenos textos, por pequenas 
crônicas que são gostosas de ler, que são leves 
de ler, mas leia. A leitura lhe abrirá grandes 
horizontes.  

Muito obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - 16h27min. 

Concedo a palavra ao Doutor Hércules, 
futuro prefeito de Vila Velha. 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, querido amigo Adilson 
Espindula, deputado pomerano, que veio lá das 
montanhas enriquecer a nossa Casa, tem feito 
um trabalho excelente na Comissão de 
Assistência Social. Eu tenho muito honra de ser 
membro efetivo desta comissão presidida por V. 
Ex.ª. 

Antes da Fabiana passar o vídeo, queria 
parabenizar o nosso professor Sergio Majeski. 
Sempre que o Sergio fala eu presto atenção 
porque eu sei que vai sair coisa boa, não tenho 
dúvidas.  

Ele falou alguns autores, mas eu gostaria 
de lembrar outros também: Francisco Aurélio, 
nosso professor, escritor, escreve livro infantil e 
tem tanta dificuldade também, Majeski, de 
publicar um livro. Falar também de outros 
amigos diletos, Evandro Moreira, de Cachoeiro, 
hoje está meio adoentado. De vez em quando 
eu cito o texto do livro dele, que está na minha 
gaveta. O outro também é Higner Mansur, de 
Cachoeiro; Ney Santos Vianna, também de 
Cachoeiro, da Academia Cachoeirense de Letras; 
também Solimar Soares da Silva, juiz 
aposentado e meu primo, também da Academia 
Cachoeirense de Letras; e também Marcos 
Alencar, que não é de Cachoeiro, escreve muita 
coisa sobre Cachoeiro e tem um livro muito 
interessante, que já trouxe aqui, com o título: 
Aceita um Lexotan. 
 Então, quando os ânimos estão muito 
carregados, eu me lembrava do livro do meu 
querido Marcos Alencar, que é de São José do 
Calçado, terra próxima do nosso Luciano 
Machado. 
 Então, na verdade, a leitura nos eleva, 
nos enriquece, nos faz sonhar, olhar para a 
história do passado, mas também para a 
projeção do futuro. Então, a leitura é muito 
importante. 
 Marcos Alencar, deputado Freitas, 
escreveu, nesse livro dele, uma coisa muito 

interessante, que um amigo dele virou gigolô 
de abelha. Não sei como a Taquigrafia vai 
escrever esse nome, porque não é uma 
palavra muito publicada. Gigolô é aquele que 
explora a atividade sexual das mulheres.  

Ele escreveu Gigolô de Abelhas. O que 
é isso? Um cidadão se aposentou, pegou e 
comprou um ônibus usado, tirou os bancos e 
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colocou as caixas de abelhas. Você tem uma 
plantação de laranja, de café, de mamão ou de 
outro tipo de fruta. Ele levava as abelhas e 
alugava para o proprietário dessa fazenda. Ele 
deixava lá. Colocava as abelhas para trabalhar 
para ele, cobrava do dono da fazenda, depois 
levava o mel ainda do dono da fazenda. Ele 
escreveu essa crônica muito interessante. 

Agora, por favor, Fabiana, solte o vídeo. 
Hoje é o Dia Mundial de Combate ao AVC, ou 
derrame cerebral. (Pausa) 

 

(É exibido o vídeo) 
 

Muito obrigado, presidente. 
Eu acho que eu vou pedir a V. Ex.ª mais 

um pouco de tempo porque demorou um 
pouquinho a entrar a imagem. Demoraram uns 
cinco minutos só, então, eu peço a V. Ex.ª para 
explicar para as pessoas de casa. 

O sal é um dos maiores venenos para a 
hipertensão arterial ou para pressão alta. O 
açúcar é outro veneno. Não aumenta a pressão, 
mas pode levar à obesidade ou levar ao diabetes 
tipo 2. São doenças que podem ser evitadas. O 
AVC pode, em noventa por cento dos casos, ser 
evitado.  

E dizer mais ainda. Eu, hoje, dei uma 
entrevista para o meu amigo Zé Capiau, na 
Rádio Espírito Santo, e falei sobre isso. Ele 
perguntou: A pessoa tá fazendo um AVC, quais 
os sinais e os sintomas? Então, vou explicar para 
você que tá em casa. A pessoa costuma ter 
enjoo, náusea ou vômito, tontura, claudicar, ou 
seja, andar com dificuldade. E outra coisa 
importante, um sinal importante: você manda a 
pessoa sorrir. A pessoa vai sorrir com uma 
alteração na comissura labial. Vai ficar, vamos 
chamar no português claro, com a boca torta. 
Segura as duas mãos da pessoa, manda apertar 
as duas mãos, uma mão estará com menos força 
do que a outra. Isso é um sinal de AVC iminente.  

Assim como também a cefaleia, a dor de 
cabeça intensa é um sinal de AVC, quando você 
já tem pressão alta. E como olhar a pressão? 
Como é que você vai ver a pressão? O mais 
importante é a pressão mínima. A pressão 
máxima, aquela que você fala dezesseis por 
oito, a mínima está boa, a máxima subiu um 
pouquinho. Pode ser momentâneo, pode ser um 
estresse. Agora, dezesseis por dez, você já 
começa a se preocupar com isso. 

Não tenho mais tempo, mas eu vou dizer 
da importância de se fazer a prevenção: não 
fumar, não beber com excesso, não comer sal 
com excesso, não comer açúcar com excesso. 
Não tem coisa melhor que o açúcar, doce é 
muito bom, mas é um veneno que a gente tem 
que se comportar na hora de comer. A mesma 
coisa é o sal, tem que ter cuidado. Sal é muito 
bom, mas mata também. 

Eu quero encerrar, presidente. Depois, 
amanhã, se der tempo, eu vou falar da 
caminhada que fizemos ontem, ou melhor, 
domingo, na praia de Camburi, junto com a 
dona Virgínia. A primeira-dama fez todo o 
trecho conosco. E foi um momento bom para 
lembrar as mulheres que estamos terminando o 
Outubro Rosa, mas vamos começar o Novembro 
Azul daqui a uns dias. E é preciso que os homens 
também tomem vergonha, tenham o capricho 
das mulheres para fazer o preventivo de câncer 
de próstata. 

Devo lembrar também que a Fabiana, no 
domingo, estava passando lá, fazendo o seu 
exercício de bicicleta, em Camburi. Parabéns, 
Fabiana, porque é isso aí, você está fazendo a 
prevenção também. 

Obrigado, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Continuamos no Grande 
Expediente, com os oradores escritos.  

Com a palavra Dr. Emílio Mameri. 
(Pausa)     
 Não respondendo, Iriny Lopes. (Pausa) 

Janete de Sá. (Pausa) 
Luciano Machado. (Pausa) 
Não respondendo, com a palavra Capitão 

Assumção, que não declina nunca. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, quero deixar registrado 
neste pronunciamento a sessão solene que o 
deputado Vandinho Leite fez em homenagem 
aos nossos professores na sexta-feira, às 19h, 
aqui.  

Tive o prazer de homenagear dois 
ilustres professores. Foi muito bom. Agradeço 
muito ao deputado Vandinho por ter me dado 
essa oportunidade. Queria falar, inicialmente, 
sobre esses dois professores, a importância que 
eles têm para o estado do Espírito Santo. 
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Vou solicitar ao Luciano para mostrar a 
imagem desse primeiro professor, por gentileza. 

 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 

Essa imagem tem o professor Manoel 
Malaguti. Eu já tinha feito um pronunciamento 
sobre o professor Manoel Malaguti, no Dia do 
Professor. Fiz uma homenagem a ele aqui, 
porque ele foi o professor que me ajudou muito 
a enfrentar enormes desafios dentro da 
sociologia. Eu fazia Ciências Sociais dentro da 
Universidade Federal do Espírito Santo e tive a 
honra de ter como professor o professor 
Malaguti.  

O professor Malaguti, renomado 
professor, muito bom, excelente professor, 
sofreu uma injustiça dentro da Universidade 
Federal porque ousou expressar a sua opinião 
sobre as cotas. Ele expressou a sua opinião 
dizendo-se contrário às cotas e sofreu uma série 
de represálias dentro da Universidade Federal.  

O professor Malaguti chegou a ser 
demitido dos quadros da Universidade Federal, 
um excelente professor de Economia, prestava 
um excelente serviço dentro de todas as áreas, 
mas principalmente dentro das Ciências Sociais. 

Por causa do discurso do politicamente 
correto, que você só pode pensar dentro da 
caixa, o professor Malaguti quis falar a verdade, 
sentimentalizar o que estava dentro do coração 
dele, como entende muita gente. 

Resumindo, ele falou: Eu não concordo 
com as cotas, tem que chegar no mérito. Aí o 
que aconteceu com o professor Malaguti? Foi, 
depois de um processo administrativo 
mentiroso, demitido dos quadros da 
Universidade Federal. 

E tive a honra, através do deputado 
Vandinho, de estar aqui fazendo essa 
homenagem ao professor Malaguti. É um 
registro que eu precisava deixar aqui marcado 
porque esse professor faz falta na Universidade 
Federal e, dentro em breve, a Justiça vai rever 
isso, esse processo administrativo, e ele vai 
estar retornando para também prestar o seu 
valoroso serviço dentro da Universidade 
Federal. 

A próxima pessoa, que foi homenageada 
por mim, é a professora Surama. A professora 

Surama é uma pessoa também que tem muito 
tempo de Universidade Federal, cerca de vinte 
anos dentro da Universidade Federal, só que 
não é das Ciências Sociais, nem da Economia. 
Ela é da área de Veterinária. Ela tem o papel 
muito importante dentro da universidade. Essa 
professora, ela tem uma missão muito difícil, a 
mesma missão que foi dada ao presidente 
Bolsonaro, de restabelecer a ordem e o 
desenvolvimento no Brasil. Essa oportunidade 
pode ser dada agora para a professora Surama, 
que pode ser a nova reitora da Universidade 
Federal. 

A professora Surama tem todos os 
requisitos para colocar a Universidade Federal 
para realmente fazer com que o aluno vá para a 
sala de aula sem sentimento de ideologia, sem 
que o aluno seja importunado com 
pensamentos ideológicos, mas para que o aluno 
vá para a universidade, nos seus diversos cursos, 
para ele realmente sair dali preparado para o 
mercado de trabalho. A professora doutora 
Surama Azevedo Freitas, primeiramente, se for 
da vontade de Deus, assumindo a reitoria da 
Universidade Federal, ela tem essa nobre 
missão. Uma missão difícil, mas, conhecendo a 
natureza da professora e o currículo que ela tem 
aqui em prol do ensino público federal, é o 
nome que vai fazer a diferença e vai colocar a 
Universidade Federal do Espírito Santo 
despontando entre todas as universidades 
federais.  

Esses dois registros são muito 
importantes porque são nomes preciosos para o 
ensino público do nosso estado. Nomes 
considerados, nomes respeitados. Eu agradeço 
mais uma vez o deputado Vandinho, presidente 
da Comissão de Segurança, por ter me dado 
essa honra, por ter me concedido essa hora de 
homenagear esses dois ilustres professores. 

Meu último registro. Luciano, por favor, 
também pode colocar imagem na tela.  

O meu último registro é em homenagem 
ao Dia do Livro. Vai para esse livro aí: Bolsonaro: 

mito ou verdade? Em homenagem ao Dia 
Nacional do Livro, o registro fica para esse 
livro, Bolsonaro: mito ou verdade? Importante 
fazer essa leitura porque é a visão de filho, é a 
visão de pai, é a visão de homem, é a visão de 
político. O homem que passou vinte e sete 
anos dentro do Congresso Nacional sem a 
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mínima mácula de corrupção. O homem que 
chegou à Presidência da República através das 
mídias sociais, deixando de lado todo aquele 
orçamento vultoso que é dado para as grandes 
campanhas para presidente da República. Ele 
chegou apoiado pela grande maioria dos 
brasileiros que queria um Brasil mais à direita, 
um Brasil mais voltado para o desenvolvimento, 
um Brasil sem mimimi.  

Então esse livro Bolsonaro: mito ou 
verdade?, feito pelo filho Flávio Bolsonaro, é o 
registro que a gente deixa aqui neste dia, o Dia 
Nacional do Livro. Importante isso aí porque ele 
desmistifica tudo que a imprensa tenta forjar 
em cima do nome Bolsonaro, em cima do mito 
Bolsonaro.  

Esse é um registro. Até brinquei com o 
Luciano que eu teria mais outros dois registros 
para fazer. Teria um monte de registro para 
fazer através dos livros do nosso amado Olavo 
de Carvalho, mas esse aqui para mim é o mais 
importante no dia de hoje: Bolsonaro: mito ou 
verdade? Vale a pena ler esse trabalho e, com 
certeza, qualquer cidadão que ler esse livro vai 
entender um pouquinho mais do que é essa 
pessoa chamada Jair Messias Bolsonaro. Passou 
décadas dentro da Câmara dos Deputados e 
jamais, jamais, se corrompeu.   

Quando ninguém ousava encarar a 
esquerda, ele estava lá sozinho no Congresso 
Nacional defendendo essa causa. Quando 
ninguém imaginava o que era o pensamento 
mais à direita, já estava lá Jair Messias 
Bolsonaro.  

Então, esse é o registro que eu faço: 
primeiro, do professor Malaguti, totalmente 
injustiçado pela Universidade Federal; depois a 
professora Surama, a nossa candidata a reitora 
da Universidade Federal; para mexer um 
pouquinho com aquela estrutura, conduzindo a 
Universidade Federal um pouco mais à direita.  
 E esse registro do livro Bolsonaro: mito 
ou verdade, de autoria do senador Flávio 
Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o Doutor 
Hudson Leal. (Pausa)  
 Não respondendo, Engenheiro José 
Esmeraldo. (Pausa)  
 Raquel Lessa. (Pausa)  
 Vandinho Leite. (Pausa)  

 Deputado Freitas. (Pausa)  
 Ambos não respondendo, não há mais 
oradores inscritos para a sessão de hoje, vamos 
encerrar a mesma. Quero agradecer a todas as 
pessoas que nos acompanharam em suas casas 
pela TV Assembleia, o nosso muito obrigado. 
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, que será ordinária, amanhã, 
para qual designo 
 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: A mesma pauta da 

presente sessão exceto as matérias votadas na 
sessão de hoje.  

 
Uma boa tarde a todos. 
 
Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
é a seguinte: discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 198/2019 e 559/2019; 
discussão especial, em 2.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
102/2019 e 768/2019; discussão 
especial, em 1.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
699/2019, 713/2019, 782/2019 e 
807/2019.  

 
 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 
cinquenta e três minutos. 

 
 

*As inserções em negrito referem-se às 
previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 

 
 

 
CENTÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO 
DE 2019. 
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(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, à hora 
regimental, para ensejar o início 
da sessão, registram presença os 
senhores deputados Capitão 
Assumção, Carlos Von, Dary 
Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Erick Musso, 
Hudson Leal, Luciano Machado, 
Marcelo Santos e Torino 
Marques) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Há quorum para a abertura da sessão, 
de acordo com o painel eletrônico. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o Delegado Danilo 
Bahiense, que já botou muito bandido na 
cadeia, para proferir a leitura de um versículo da 
Bíblia. Foram vinte mil bandidos colocados na 
cadeia por esse nobre parlamentar e delegado.  

Sendo assim, solicito a todos que se 
coloquem em posição de respeito. (Pausa)  

 
(Registram presença os senhores 
deputados Coronel Alexandre 
Quintino e Pr. Marcos Mansur) 

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 
Filipenses, 4: 13)  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - E pôde mesmo!  
Dispenso a leitura da ata, conforme 

previsão regimental.  
Passaremos imediatamente à fase da 1.ª 

parte do Expediente, para simples despacho. 
Com a palavra o deputado Luciano 

Machado, nosso 1.º secretário. 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Euclério Sampaio) 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Primeira parte 

do Expediente, para simples despacho. 
 
1. Projeto de Lei n.º 908/2019, do 

deputado Luciano Machado, que acrescenta 
item ao Anexo Único da  Lei n.º 10.976,  de  14 

de janeiro de 2019, declarando de utilidade 
pública a Federação Espírito-Santense de 
Damas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83146&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/83146-
143542696223102019-assinado.pdf#P83146  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Segunda parte, 

sujeita a deliberação. 
 
2. Requerimento n.º  175/2019, do 

deputado Sergio Majeski, de transferência de 
sessão especial, com o tema “Financiamento 
da Educação e o novo FUNDEB”,  que  seria 
realizada  às 14h,  do  dia 14 de novembro, 
para às 19h, do dia 12 de 
dezembro,  do  corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83342&arquivo=Arq
uivo/Documents/RSE/83342-
161405596425102019-assinado.pdf#P83342  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. 

Com a palavra o deputado Coronel 
Alexandre Quintino. (Pausa) 

Ok!  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Antes, porém, eu solicito aos colegas 

deputados que coloquem suas respectivas 
presenças no painel. 

Registrar a presença do corregedor-
geral, doutor Hudson Leal. 

 

(Registra presença o senhor 
deputado Sergio Majeski) 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, pela ordem!  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem, deputado Hércules. 
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O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, quero registrar que eu tentei levar 
para Vila Velha um mecanismo importante, que 
é uma lei de 94, do teleférico, e infelizmente 
não deixaram mostrar no seminário esse projeto 
que nós temos, está no meu gabinete, que 
naturalmente é um equipamento não só para 
Vila Velha, mas também para o estado do 
Espírito Santo, que é a Lei n.º 3005/1994, lei da 
minha autoria, que infelizmente não me 
deixaram apresentar.  

Não é nada com o prefeito, nada da 
prefeitura, foi simplesmente a Assevila que 
organizou essa questão desse seminário sobre 
turismo. A maquete, linda - que eu vou até 
trazer mais tarde aqui - o Carlos Von até 
conhece essa maquete, porque esteve lá na 
prefeitura por muito tempo. Infelizmente eu fui 
proibido de levar a maquete a esse evento, 
porque... Não sei responder por quê! Eles que 
vão responder por isso. Obrigado! 

 
(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula e 
Marcos Garcia) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Não por isso!  
Com a palavra o deputado e líder do 

Governo Dary Pagung. 
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - 

Presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Já temos quorum.  

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Já tem 

quorum? Mas eu gostaria... 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Mas a palavra é de V. Ex.ª. 
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Obrigado!  
Eu gostaria de chamar a atenção do 

Plenário, da Comissão de Segurança. Nós 
tivemos uma surpresa desagradável no 
município de Baixo Guandu. A nossa delegacia, 
que é recém-inaugurada, foi 2012, 2013. Saiu 
uma decisão agora, na Justiça Federal, para 
desocupar porque está ocupando uma faixa da 

BR-259. Não sei se o Luciano consegue colocar 
ali a planta.  
 

(É exibida imagem 
simultaneamente ao pronunciamento)  

 
  A faixa amarela é a central da BR, a faixa 
vermelha é onde pode duplicar no futuro, e a 
faixa roxa é a faixa de segurança. 
  Então, eu gostaria aqui de pedir o bom 
senso...  

Não, ali não é São Paulo não, Doutor 
Hércules, é a Região Metropolitana do Guandu.  
  Eu gostaria de pedir o bom senso da 
Justiça Federal, do Dnit - nós vamos fazer uma 
reunião amanhã no Dnit - do DER. Acredito que 
nós precisamos resolver aquele problema. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Estadual ou federal a rodovia? 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Ali é 
federal. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Federal. 
 
  O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Dnit.  

Então, nós vamos fazer uma reunião, 
amanhã, no Dnit, pedir o bom senso. 

O Município já preparou dois recursos na 
Justiça Federal. Acredito que nós podemos 
negociar para um futuro quando o Dnit tiver a 
intenção de duplicar, nós desocupamos a faixa 
ali que, hoje, foi construída a delegacia no 
município de Baixo Guandu.  

Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não por isso.   

Com a palavra o deputado Hudson Bocão 
Leal Santos Sampaio. 
 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Deputado 
presidente Marcelo Santos, gostaria de 
parabenizar a Aebes pela palestra... 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O Erick? 
 
  O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Aebes, 
Associação do Hospital Evangélico, pela palestra 
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Inovação Digital Transformando a Saúde. Foi no 
dia do médico, na UVV. Uma importante 
ferramenta não só para o privado. Nós 
precisamos levar isso para o público. Então, o 
que está sendo feito no público, transformar 
também o privado no público. 
  Deputado Marcelo, a Aebes está fazendo 
um excelente trabalho em Vila Velha, então 
parabenizar o Ricardo e a superintendente 
Sirlene pela excelente palestra. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho 
e Delegado Lorenzo Pazolini) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Parabenizá-los em nome da Mesa 
Diretora. 
  Com a palavra o deputado Lorenzo 
Pazolini. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem. 
Bom dia!  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Bom dia! 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Queria pedir a V. Ex.ª, de forma 
muito humilde, mas que fosse revista a decisão 
da data anterior de V. Ex.ª, da suspensão da 
tramitação do PLC 38/2019, para que ele 
voltasse a tramitar. 
 

  O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ele ainda não se encontra no plenário? 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Ele ainda não se encontra em 
plenário, senhor presidente.  
 
  O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Está deferido. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Agradeço, presidente.  
 
  O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não por isso. 

Coronel Alexandre Quintino. (Pausa) 
Pode falar agora um pouquinho também.  

Com a palavra Alexandre Quintino. 
 
  O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente, eu gostaria 
inicialmente de parabenizar fala de V. Ex.ª. 
Ontem, em plenário, trouxe à tona o trabalho 
que está sendo desenvolvido pelos 
parlamentares, pela bancada federal. V. Ex.ª foi 
muito feliz, e eu comungo com o pensamento 
que V. Ex.ª trouxe a esta Casa ontem. Parabéns! 
V. Ex.ª foi muito feliz na fala. 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Renzo Vasconcelos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Obrigado.  
      Terminada a discussão, em votação.  

Temos vinte parlamentares em plenário. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
Item 3.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

3. Indicação n.º 2575/2019, do 
deputado  Coronel  Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para reforma do 3.º 
Pelotão da 10.ª  Companhia Independente, 
localizado no município de Alfredo Chaves/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83371&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/83371-
101455509829102019-assinado.pdf#P83371  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. 

Com a palavra o deputado Coronel 
Alexandre Quintino. 
 

  O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente, gostaria de fazer o 
encaminhamento desta indicação.  

Ontem nós fizemos uma visita em 
Alfredo Chaves, conversamos com o prefeito, 
conversamos com alguns policiais militares 
daquela região, Alfredo Chaves, e fizemos 
também, uma visita aquele pelotão, àquela sede 
da Polícia Militar daquele município.  
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Verificamos que o ambiente é 
totalmente insalubre para o desenvolvimento 
da atividade policial. Dessa forma, nós 
verificamos que o prédio conta com paredes 
rachadas, vazamentos, infiltrações, etc. De 
forma que aqueles policiais que lá estão 
trabalhando, o prédio não oferece as mínimas 
condições de um trabalho em condições para 
que eles possam exercer uma boa uma boa 
atividade. Então, eu conclamo a todos os 
parlamentares desta Casa que aprovem a nossa 
indicação.  

Muito obrigado, presidente. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Engenheiro José 
Esmeraldo e Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Deputado Coronel Alexandre Quintino 
encaminha para que todos os parlamentares se 
manifestem de forma positiva a sua indicação. 

Alguma posição em contrário? (Pausa) 
Deputado líder do Governo, Dary 

Pagung. (Pausa) 
V. Ex.ª concorda com a indicação do 

Coronel Alexandre Quintino?  
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 

presidente, eu gostaria de concordar e 
parabenizar. É uma indicação importante, e vou 
seguir o exemplo dele. Vou fazer uma indicação 
para o município de Baixo Guandu, que está 
precisando de uma reforma.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Então, V. Ex.ª encaminha que a base 
vote SIM.  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Vote SIM.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Líder do Governo encaminha voto SIM 
para a base.  

Independentes, alguma manifestação? 
(Pausa) Independentes se omitiram. Liberaram 
a base para votar.  

Encerrada a discussão, em votação.  
Os deputados que aprovam a indicação 

do Coronel Alexandre Quintino permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

 Aprovada por unanimidade.  
 Quero registrar a presença nesta Casa do 
ex-presidente César Colnago, ex-deputado 
federal, nosso vice-governador que foi; está 
conosco aqui. É uma honra tê-lo aqui. Tive a 
oportunidade de ter sido seu 1.º secretário da 
Mesa Diretora.  

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, eu quero discutir a próxima 
indicação, que é de minha autoria.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Próximo item.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
4. Indicação n.º 2576/2019, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para aquisição de kits com microfone, 
amplificador de voz e caixa de som portátil 
para dar suporte às aulas das escolas da rede 
estadual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83398&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83398-
131824706329102019-assinado.pdf#P83398  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão.  

Com a palavra o autor Sergio Majeski.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, essa indicação ao Governo do 
Estado é para aquisição de quites com 
microfone, amplificador de voz e caixa de som 
portátil para dar suporte às aulas nas escolas da 
rede estadual.  

Um dos maiores problemas - eu que 
estive durante trinta anos na sala de aula, sei 
bastante disso, nos últimos anos já tinha 
problema com a voz - é a questão de males que 
venham a ser causados aos professores e, às 
vezes, muito afastamento. Porque, às vezes, os 
professores têm que falar muito alto na sala de 
aula seja porque a acústica da sala é ruim, seja 
pelo fato de que, às vezes, os alunos ou a escola 
mesmo é muito barulhenta.  
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Então, é algo que é positivo não só para 
o trabalho dos professores na sala de aula, 
como é positivo para o próprio Estado, uma vez 
que muitas vezes professores precisam se 
afastar por causa de rouquidão, ficam, às vezes, 
três, quatro meses afastados para tratamento 
por causa de problemas na voz. Então, a 
instalação de caixas de som, de microfones nas 
salas de aula não só beneficiária o trabalho dos 
professores nas salas, como isso seria positivo 
até em termos de custo mesmo e 
funcionamento das escolas. Então, é algo 
fundamental que o Governo pense seriamente 
nisso.  

E aproveitamos, já indicamos várias 
vezes, deputado Marcelo, a climatização das 
salas de aula. Tornou-se impossível, com esse 
calor infernal que faz no Espírito Santo e por 
extensão no Brasil, que as escolas não tenham 
as salas de aulas climatizadas.  

Ontem, eu estive em Rio Bananal e fiquei 
muito feliz quando lá o prefeito e as pessoas 
disseram que boa parte das escolas municipais 
de Rio Bananal está sendo climatizada. Em Nova 
Venécia também o prefeito de já tinha 
climatizado boa parte das escolas também. 

Então, é fundamental que o Governo do 
Estado pense a questão da climatização. Isso é 
fundamental! Não é uma questão de luxo nas 
escolas, de nada disso. É uma questão de 
necessidade. A instalação de ar-condicionado 
em sala de aula melhora a performance do 
professor em sala, melhora a atenção do aluno 
na sala de aula, melhora a disciplina na sala de 
aula.  

E eu falo isso sempre e falo por 
conhecimento. Eu trabalhei por muitos anos 
numa escola particular, por mais de vinte anos, 
e quando eu fui trabalhar nessa escola, ainda 
não tinha ar-condicionado, porque as escolas 
particulares também não colocavam. E houve 
uma resistência por um tempo, e, depois, se 
climatizou todas as salas. E era perceptível como 
isso muda o trabalho na sala de aula, como isso 
muda a questão da disciplina, como, às vezes, na 
hora do recreio os professores têm que ficar 
correndo atrás de aluno para ir para sala de aula. 
No verão, principalmente os próprios alunos 
querem ir para sala de aula, porque é um local 
com temperaturas mais agradáveis.  

Então, são duas coisas fundamentais, 
tanto essa da nossa indicação da sonorização 

das salas de aula quanto à questão da 
climatização.  

Muito obrigado, deputado Marcelo.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Deputado Sergio Majeski, levando em 
consideração, ontem, às nove horas da manhã, 
nós tínhamos uma temperatura de 33º.  

Num país tropical, eu acho que deveria 
ser uma obrigação do Estado como um todo, do 
Brasil inteiro. No caso do Espírito Santo, não só 
a rede pública estadual, mas a rede municipal e 
o setor privado também de educação deveriam 
se ater a isso, porque, na verdade, é isto: você 
dá uma condição melhor ao professor, você dá 
condição melhor para o aluno. E é um sacrifício 
desgramado.  

Então, eu quero parabenizar V. Ex.ª, e, se 
for o caso, que também apresente uma 
proposta em nível de estado aqui neste 
Parlamento.  
 O deputado Sergio Majeski encaminha 
pelo voto SIM a sua indicação.  

E, agora, passo a palavra ao prefeito de 
Linhares na Assembleia, deputado Marcos 
Garcia. 
 

 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - 
Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, 
amigos. Eu quero fazer um convite aqui, senhor 
presidente, aos deputados e deputadas desta 
Casa, a todos os que estão nos assistindo aqui 
pela TV Assembleia, a todos do município de 
Linhares, a todos os municípios vizinhos, 
Bananal, Sooretama.  
 Está acontecendo em nosso município o 
Integração ES-Linhares, cujo objetivo é levar um 
secretário de Governo ao município de Linhares 
para poder estar ouvindo a população, estar 
aproximando o Governo e os secretários de 
Governo ao nosso município para estar 
entendendo a necessidade do município, a 
demanda do município.  

E nós tivemos já o primeiro encontro e o 
primeiro secretário que foi ao nosso município 
foi o senhor Bruno Lamas. Agora quem vai estar 
em nosso município, no dia 31, às 14h, na OAB, 
no bairro Três Barras, é o secretário Roberto Sá. 
Nós vamos estar discutindo sobre segurança 
pública. Gostaria de estender o convite a todas 
as pessoas que estão nos assistindo neste 
momento. 
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E também quero aproveitar a 
oportunidade aqui e passar uma mensagem: no 
dia 01 de novembro, sexta-feira próxima, às 
17h30, na faculdade Vale do Cricaré, em São 
Mateus, vai ter um fórum com os parlamentares 
da bancada federal para falar sobre gestão 
pública e eficiência em prol do desenvolvimento 
sustentável da região Norte do estado. Vão 
estar presente senador Marcos do Val; presente 
também o deputado federal Amaro Neto; 
também presente o deputado federal Da 
Vitória, o deputado federal Evair de Melo e o 
deputado federal Felipe Rigoni.  

Fica um recado a todos.  
Muito obrigado, senhor presidente. 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Gandini) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Quero parabenizar V. Ex.ª que, com a 
relação estreita que tem com o Governo e o 
respeito que este Governo tem não só o Poder 
Executivo, mas todos os parlamentares, V. Ex.ª 
consegue fazer um papel impressionante de 
deputado e de prefeito no município de 
Linhares. Parabéns! 

Com a palavra o deputado Hércules 
Silveira. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - 

Obrigado! 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

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

- PDT) - Pela ordem o deputado Hércules 
Silveira.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Peço 
bastante atenção, por gentileza, aos meus 
pares, especialmente V. Ex.ª e o presidente, 
nosso querido Erick Musso. 

A Tribuna hoje coloca na página 10: 
 

Busca por equipamentos para 
limpar praias com óleo. 
Governo do Estado solicitou 
doações de itens de proteção 
para uso em caso de mancha de 
óleo atingir o litoral capixaba. 

Nós não podemos ficar esperando isso, 
não. Nem doação! Acho que a Assembleia 
também tem que tomar uma posição. Eu já fiz 
ofício aqui para o meu querido Rafael Favatto, 
presidente da Comissão de Meio Ambiente, 
para que nós possamos fazer um movimento. 

Peço a Assembleia que faça audiência 
pública aqui solicitando todos os envolvidos. E 
não vamos esperar chegar o óleo, não! Vamos 
fazer isso antes de o óleo chegar. O Governo 
pedindo doação? O que é isso? A Assembleia 
tem que tomar uma posição neste momento, 
fazer uma audiência pública aqui, chamar todos 
os envolvidos. E com o risco de as nossas praias, 
os nossos mangues serem afetados, e mais um 
desastre que nós estamos aguardando 
esperando isso acontecer. 

Então, eu peço à Assembleia, presidente 
Erick, por gentileza, eu peço a V. Ex.ª que tome 
providência, que nós façamos audiência pública 
com relação a não ficar esperando o óleo chegar 
aqui, às nossas praias, aos nossos mangues.  

Fiz um ofício aqui para o meu querido 
Rafael Favatto, presidente da Comissão de Meio 
Ambiente, para que a Comissão de Saúde e a de 
Meio Ambiente, com V. Ex.ª e todos os 
deputados, façam uma grande audiência para 
que a gente possa tomar providência, antes de 
acontecer esse fato que vai acontecer. É 
lamentável a gente ficar esperando acontecer!  

É o requerimento que eu faço à Casa! 
Nós temos que tomar uma providência. 

 Obrigado, presidente. 

 
(Registra presença a senhora 

deputada Janete de Sá) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Terminada a discussão, coloco a matéria 
em votação.  

Os deputados que aprovam a Indicação 
n.º 2576/2019, de autoria do deputado Sergio 
Majeski, para aquisição de quites com 
microfone, amplificador de voz e caixa de som 
portátil para dar suporte às aulas das escolas da 
rede pública estadual, permaneçam como se 
encontram; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovada.  
Comunique-se ao governador e ao 

deputado a aprovação unânime.  
Identificador: 340034003600370034003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, terça-feira, 05 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 123 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

5. Indicação n.º 2577/2019, do 
deputado Dary  Pagung, ao governador do 
Estado, para construção de creche pública, no 
município de Laranja da Terra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83375&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/83375-
105014248929102019-assinado.pdf#P83375  
  

6. Indicação n.º 2578/2019, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para construção de creche pública, no 
município de Afonso Cláudio/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83376&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/83376-
105227546129102019-assinado.pdf#P83376  
  

7. Indicação n.º 2579/2019, do 
deputado Dary Pagung,  ao governador do 
Estado, para construção de creche pública, no 
município de Baixo Guandu/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83378&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/83378-
105810250029102019-assinado.pdf#P83378  
 

8. Indicação n.º 2580/2019, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para construção de creche pública, no 
município de Itarana/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83379&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/83379-
110012859629102019-assinado.pdf#P83379  
 

9. Indicação n.º 2581/2019, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para construção de creche pública, no 
município de Itaguaçu/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83380&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/83380-
110209313029102019-assinado.pdf#P83380  
 

10. Indicação n.º 2582/2019, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para construção de creche pública, no 
município de Mimoso do Sul/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83382&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/83382-
110347625729102019-assinado.pdf#P83382  
 

11. Indicação n.º 2583/2019, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para construção de creche pública, no 
município de Irupi/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83383&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/83383-
110521000929102019-assinado.pdf#P83383  
 

12. Indicação n.º 2584/2019, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para construção de creche pública, no 
município de Apiacá/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83384&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/83384-
110635501129102019-assinado.pdf#P83384  
 

13. Indicação n.º 2585/2019, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para construção de creche pública, no 
município de Iúna/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83385&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/83385-
110800095029102019-assinado.pdf#P83385  
 

14. Indicação n.º 2586/2019, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para construção de creche pública, no 
município de Santa Teresa/ES. 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83386&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/83386-
111120298629102019-assinado.pdf#P83386  

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa)  
 Aprovadas. 
 Item 15. 
  
  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

15. Indicação n.º 2587/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para elevar o quantitativo da frota de 
ambulâncias especializadas do serviço móvel 
Estadual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83419&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/83419-
164817531429102019-assinado.pdf#P83419  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. 
 Com a palavra o prefeito de Guarapari na 
Assembleia, Carlos Von, para conquistar o voto 
do Plenário, sob os olhares do meu 2.º vice-
presidente, Torino Marques. 
 
 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Senhor 
presidente, senhoras e senhores deputados, 
servidores desta Casa e todos aqueles que nos 
acompanham pela TV Assembleia e TV 
Guarapari, eu peço licença, senhor presidente, 
para eu ler um desabafo de uma moradora de 
Guarapari em relação à saúde pública do 
município de Guarapari: 

 

  Precisei transferir o meu 
pai para o Hospital Santa Rita, em 
Vitória, e não conseguimos 
porque alegaram não terem UTI 
móvel. É uma palhaçada, um 

desrespeito com a população. 
Revoltante. 

 
 Pois bem, presidente, no início do ano, 
quando o governador Renato Casagrande abriu 
a possibilidade de os deputados novatos 
indicarem investimentos, eu não pensei duas 
vezes em indicar a aquisição de uma UTI móvel 
para o município de Guarapari. Abri esse 
processo através de um ofício protocolado junto 
ao secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz. Está 
aqui o ofício protocolado.  

O processo caminhou bem até chegar ao 
momento em que a Prefeitura de Guarapari 
precisava cadastrar o pedido no Siga, que é o 
Portal de Convênios do Governo do Estado. 
Então, nós oficiamos à secretária de Saúde de 
Guarapari - está aqui o ofício -, assim como ao 
prefeito de Guarapari, senhor Edson Figueiredo 
Magalhães. Está aqui o ofício. 
 Para minha tristeza e indignação - não só 
deste deputado, mas de toda população de 
Guarapari -, após quase dois meses, a Prefeitura 
de Guarapari, através da secretária de Saúde, 
nos respondeu através do Ofício n.º 143/2019 
dizendo que a Prefeitura não teria condições de 
arcar com uma UTI móvel no município de 
Guarapari. 
 Eu vou ler apenas o último parágrafo da 
resposta da secretária, mas depois vou 
disponibilizar todo esse material, para que a 
população capixaba e a população de Guarapari 
possam também ter acesso: 

 

Neste contexto informo 
que o custo e à dinâmica da 
tecnologia destes veículos se 
tornam inviáveis para o 
município subsidiar, dado que o 
recurso para a manutenção do 
veículo, equipe médica 
obrigatória para acompanhar 
todas as viagens e transferência 
de pacientes e possíveis 
reposições de equipamentos de 
urgência é considerado muito 
alto, aproximadamente 100 mil 
reais em equipe com base em 
pisos salariais, insumos e 
medicamentos, podendo 
ocasionar possíveis restrições 
orçamentárias que impedirão que 
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os planos sejam concretizados em 
sua totalidade, uma vez que 
também não há embasamento 
legal que determine a 
necessidade de outra ambulância 
neste porte para o município.  

 

 Lamentavelmente, para o município de 
Guarapari, a prioridade é construir uma gaiola 
na praça e cem mil reais o show da Alcione, mas 
não tem recurso suficiente para manter uma UTI 
móvel.  

Então, é esse registro que eu quero 
fazer, senhor presidente, e dizer que toda essa 
documentação estará disponível no meu site: 
carlosvon.com.br 
 Muito obrigado e que Deus abençoe 
todos! 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Freitas e Raquel Lessa) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Continua em discussão.  
 Com a palavra o deputado do município 
de Colatina, barba ruiva. 
 

 O SR. RENZO VASCONCELOS - (PP) - 
Presidente, bom dia! Quero parabenizar o 
deputado amigo que me antecedeu, Carlos Von, 
e dizer o seguinte, Carlos: eu venho do interior 
também do estado e, infelizmente, a gente vê 
políticas de saúde pública nos municípios, uma 
política de não fazer nenhuma estrutura em si 
de saúde, de atendimento, mas estrutura de 
comprar ambulância, e acha que a ambulância, 
em si, é saúde, vivendo no asfalto, botando as 
pessoas em risco e tudo mais. 
 É com consternação que eu recebo, aqui 
nesta Casa, a informação de V. Ex.ª dizendo o 
seguinte: o prefeito me perde, por incapacidade 
ou por não querer, tendo a entender que a pior 
parte é por briga política, uma ambulância no 
município que não tem uma UTI móvel. Muito 
dos municípios, diga-se de passagem, que só 
fazem essa política de botar dentro de um carro 
simples para mandar, nem UTI não se tem. 
Colocando mais ainda em risco. 

Então, quero acreditar que o prefeito vai 
deixar as brigas políticas de lado e lembrar 
quem a gente representa diretamente, que é a 
população capixaba, a população de Guarapari, 
de todo o estado, de Norte a Sul. 

Então, contem com esta Casa, contem 
com o deputado que vos fala para, de qualquer 
forma, interceder diretamente ou com o 
Governo, para a gente levar a sua emenda e 
levar mais saúde com melhores condições a 
Guarapari. 

Grande abraço. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Continua em discussão.  

Não havendo mais quem queira discutir. 
Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada a emenda do deputado Carlos 
Von, prefeito de Guarapari, aqui na Assembleia 
Legislativa. 

Próximo item. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
16. Indicação n.º 2588/2019, do 

deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para Pavimentação Asfáltica do trecho 
que faz ligação da Rodovia Estadual Clarindo 
Giuriato, Rio Bananal e a Rodovia Antônio 
Armani, em Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83424&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/83424-
170929503029102019-assinado.pdf#P83424  
 

17. Indicação n.º 2589/2019, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para instalação de uma Torre de 
Telefonia Móvel e Internet, para a Comunidade 
do Juncado, no município de Sooretama/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=83425&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/83425-
171101331329102019-assinado.pdf#P83425 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- (PDT) - Em discussão.  
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Com a palavra o Marcos Garcia para 
convencer o Plenário a votar nas suas indicações 
mais uma vez. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 

presidente, essa indicação aqui é um trecho de 
asfalto que faz a ligação da Rodovia Estadual 
Clarindo Giuriato, em Rio Bananal, e a Rodovia 
Antônio Armani, em Linhares. É um trecho 
pequeno, é de, aproximadamente, oito a dez 
quilômetros, mas que é muito importante para 
essa região. É uma região muito produtiva, onde 
escoa muito a produção de café, pimenta-do-
reino, muita fruta, a região produz muito 
mamão, produz muita banana e, quando chove, 
é um sofrimento. Muitos carros, às vezes, ficam 
atolados nessa região e, às vezes, causa até a 
perda do produto. 

Então, fica aqui o pedido aos senhores 
deputados e peço pela aprovação para que o 
Governo conceda esse asfalto para essa região. 

Obrigado, presidente. 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Dr. Rafael Favatto) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Terminada a discussão. 
Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  
Parabéns, mais uma vez, deputado 

Marcos Garcia, prefeito de Linhares na 
Assembleia. 

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Deputado Marcelo Santos, eu gostaria de pedir 
um minuto de silêncio pelas duas vítimas fatais 
de um acidente trágico que ocorreu na noite 
passada, em Camburi, dois jovens, o Gustavo 
Fracarolli e o Matheus Fardin. Eu conhecia os 
dois, conheço muito o pai do Matheus Fardin, e 
o Gustavo, inclusive, foi nosso aluno em uma 
escola que eu trabalhei, e foi realmente um 
acidente muito trágico. Até agora, ninguém sabe 
entender, assim, explicar exatamente como e 
por que ocorreu. Então, eu peço um minuto de 
silêncio em memória desses dois jovens que 

partiram tão cedo, ambos com futuros 
promissores, o Matheus Nunes Fardin e o 
Gustavo Fracarolli. 

Muito obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Então, neste momento, faremos um 
minuto de silêncio pelo falecimento dos dois 
rapazes vítimas de acidente, na madrugada de 
ontem, aqui no município de Vitória, solicitado 
pelo deputado Sergio Majeski.  

Solicito a todos que se coloquem em 
posição de respeito. (Pausa) 

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
 Obrigado a todos. 
 Passamos, então, neste momento, à fase 
das Comunicações.  

Com a palavra o deputado Luciano. 
 Pois não. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, caso o deputado Luciano concorde, 
eu ia pedir a inversão da pauta. Hoje, nós temos 
a fase das Comunicações com um período de 
duração de uma hora, e não tem muitos 
projetos também na pauta, são apenas dois ou 
três, se não me engano, reservado, obviamente, 
ou preservado, o direito e a ordem da fase das 
Comunicações, obviamente.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Eu vou consultar o deputado Luciano, 
que eu já havia passado a palavra para ele.  
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Eu 
concordo, com muita alegria, até porque eu 
estou na expectativa de aprovar o Projeto de Lei 
n.º 569, de nossa autoria.  
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Obrigado, deputado! 
 

   O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Sábia decisão.  
 

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Pela ordem, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, Alexandre Xambinho 
Santos Sampaio.  
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 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Musso também? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Musso. Tem que demorar um 
pouquinho mais para chegar lá.  
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Lessa. Ó, está com ciúme. 

Só fazer um registro e um convite.  
 Ontem, nós demos ordem de serviço da 
drenagem e pavimentação de dezoito ruas no 
Bairro Residencial Centro da Serra. Uma festa 
bonita com aquela comunidade. E hoje nós 
vamos dar mais uma ordem de serviço na 
cidade de Serra, no Bairro Vista da Serra. Mais 
uma conquista do nosso mandato enquanto 
vereador na cidade de Serra. Hoje, junto com o 
prefeito Audifax Barcelos, às 19h, nós vamos 
estar no Bairro Vista da Serra I dando ordem de 
serviço de drenagem e pavimentação de mais 
sete ruas naquela comunidade.  

Muito obrigado! Convido todos os 
vereadores, os internautas que nos assistem e a 
população que nos assiste através da TV 
Assembleia.  
 Muito obrigado!  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Além dos vereadores V. Ex.ª convida os 
deputados também? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Convido os deputados e os vereadores. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok. Muito obrigado!  

Está feito o convite do deputado 
Xambinho. Parabenizar pelo trabalho que 
realiza, também, no município de Serra. 
 Tendo em vista a solicitação do 
deputado Sergio Majeski, de alteração da fase 
da Ordem do Dia, inversão da pauta, eu coloco a 
proposta do mesmo em discussão no Plenário.  
 Os deputados que aprovam, 
permaneçam como se encontram. (Pausa) 
 Então, fica invertida a pauta, 
preservando, assim, a fase das Comunicações 
pelo seu tempo integral de uma hora.  
 Passamos, então, à fase da Ordem do 
Dia. 

 1.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 198/2019, de 
autoria do deputado Vandinho Leite. (Pausa) 
 

(Registra presença a senhora 
deputada Iriny Lopes) 

 
 Antes de convocar a Comissão de 
Infraestrutura, eu continuo me prevalecendo do 
prazo regimental.  
 2.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 559/2019, do 
deputado Luciano Machado.  
 Convoco a Comissão de Finanças. 
(Pausa) 
 Está com prazo. 
 
 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - 
Presidente, o projeto em discussão, o deputado 
Euclério Sampaio pediu prazo regimental na 
Comissão de Finanças com o prazo até o dia 
5/11.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok.  
 Tendo pedido prazo regimental, também 
a matéria fica sobrestada.  
 Item 3 e item 4, todos em discussão 
especial em 2.ª sessão. 
 

(3. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
102/2019; 4. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 768/2019) 

 
Não havendo deputado inscrito, a 

matéria vai para 3.ª sessão. 
Item 5, 6 e 7. 
  

(5. Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
699/2019; 6. Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 713/2019; 7. Discussão 
especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 782/2019) 

 
Não havendo deputados inscritos, 

também as respectivas matérias vão para a 2.ª 
sessão.  
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Item 8, também em discussão especial 
em 1.ª sessão.  

 

(8. Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 807/2019) 
 
Não havendo deputado inscrito, a 

matéria vai para 2.ª sessão. 
Então, neste momento, terminamos, 

assim, a fase da Ordem do Dia.  
Passamos, agora, conforme proposta do 

deputado Sergio Majeski, à fase das 
Comunicações.  

Com a palavra o deputado Luciano 
Machado. 

Até 10h32min estará mantida a fase das 
Comunicações.   

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Senhor presidente, exercendo agora a função, 
vice-presidente Marcelo Santos, na presidência, 
a todos os deputados e deputadas, servidores 
desta Casa de Leis, a todos que estão nos 
assistindo pelas redes sociais, pela TV 
Assembleia. César Colnago, nosso vice-
governador, secretário de Agricultura, deputado 
federal, governador várias vezes - só falta ser 
senador -, a alegria de ter a presença do 
Colnago aqui, que é uma figura muito 
carismática, muito querida.  

A todos vocês, eu quero, primeiro, citar 
para vocês uma fala, hoje, do governador, pela 
manhã, colocando que está investindo para que 
tenhamos uma resolutividade melhor na 
questão das demandas na área da saúde, 
investindo para contratação de especialidade 
nas áreas de oftalmologia e neurologia, dois 
milhões e seiscentos mil. Para que contrate 
consultas nessas duas especialidades.   
  É importante porque as filas são 
grandes. O Governo, no início do ano, tinha 
dezenove mil, o nosso estado tinha dezenove 
mil cirurgias na fila de espera, na demanda 
reprimida. O governador comprou cinco mil 
cirurgias já em junho. Já diminuiu um 
pouquinho essa fila, mas a situação ainda é 
dramática. Nós convivemos diuturnamente com 
questões que nos deixam aflitos. Então, essas 
ações do Governo vão fazendo a diferença e, 
com um médio espaço de tempo, nós teremos 
menor desconforto, para que nós possamos ver 
a sociedade capixaba mais bem atendida. 

 Quero, também, fazer uma fala em 
relação a uma matéria que saiu no jornal Aqui 
Notícias, que é um jornal regional Sul. Me 
interessei muito por isso, porque, além de estar 
envolvido diretamente na causa do micro e 
pequeno empreendedorismo, do 
empreendedorismo, da micro e pequena 
empresa, nós criamos aqui, nesta Casa, com o 
apoiamento de todos nossos colegas, da Frente 
Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, 
houve uma pesquisa feita pelo Sebrae em que a 
Renata Prado, que é analista do Sebrae 
Nacional, citou que cerca de  dois milhões de 
brasileiros são hoje microempreendedores 
individuais, que, há pouco tempo, há menos de 
seis anos, estavam na informalidade e hoje 
estão formalizados como micro empreendedor. 
 No Espírito Santo, temos cento e vinte 
mil empreendedores individuais, dos quais 
quarenta e cinco mil, mais ou menos, acerca de 
seis anos, estavam na informalidade. Então, o 
Espírito Santo conseguiu formalizar, de seis a 
oito anos para cá, quarenta e cinco mil 
microempreendedores. Hoje, como disse, 
chegando a um total de cento e vinte mil 
empreendedores individuais. 
 É importante ressaltar isso, porque o 
micro e pequeno empreendedor colaboram, no 
Espírito Santo, com o maior percentual do 
Brasil. Setenta e dois por cento dos empregos 
formais estão oriundos do micro e pequeno 
empreendedor. Então, é de se ressaltar, de 
fortalecer, de ter políticas voltadas para o 
empreendedorismo.  
 Nós tivemos um debate na frente 
parlamentar, onde tivemos a presença de alguns 
palestrantes falando de temas importantes para 
que possa maximizar a valorização das ações do 
empreendedorismo. Uma delas e que nós 
estamos debatendo junto ao secretário de 
Estado da Fazenda, Rogélio, competente 
secretário, junto ao Governo do Estado, para que 
nós possamos ter do microempreendedor a 
possibilidade de ter inscrição estadual.  
 Isso vai ser muito valoroso, porque, com o 
CNPJ, já é um avanço, mas, sem inscrição estadual, 
esse empreendedor tem dificuldade de comprar 
direto na indústria, ou seja, ele costuma não ter 
condição, às vezes, de competir com o preço, com 
aqueles que têm inscrição estadual. Então, se nós 

conseguirmos essa vitória de trazer para esse 
setor a possibilidade da inscrição estadual, nós 
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vamos ter mais condições de acesso ao crédito 
para o empreendedor, mais condição de buscar 
produtos com preços mais baixos, de conseguir 
beneficiar de tudo que o empreendedor precisa 
se beneficiar para continuar gerando emprego, 
para continuar tendo a subsistência.  
 Um percentual grande dos 
microempreendedores eram pessoas que 
estavam desempregadas e, através de 
treinamentos, através do Sebrae, da Aderes, do 
Senai, enfim, de todos os órgãos que precisam 
também ser apoiados sempre para continuar 
fazendo essa mobilização, nós vamos conseguir, 
cada dia mais, vencer os obstáculos. 
 O Espírito Santo é uma boa referência 
nacional e nós podemos evoluir muito mais 
ainda. Nós temos um povo que tem buscado 
aprendizado. Nós temos participado e hoje, à 
tarde, às 15h, teremos o evento do Qualificar. 
Na semana passada fui a Vila Velha, à Escola 
Christiano Dias Lopes, onde teve aula inaugural 
de uma turma de cerca de duzentos homens, 
mulheres e jovens se adequando a esse 
programa.  
 Então, nós precisamos qualificar, 
realmente, dar espaço, condições para que a 
sociedade capixaba possa estar se qualificando, 
se colocando à porta do mercado de trabalho, 
com condições de aproveitar todos os 
momentos positivos para estar se encaixando 
no mercado de trabalho, no 
empreendedorismo. Enfim, nós temos um 
grande desafio neste país e no Espírito Santo 
não é diferente, deputado Esmael de Almeida. 

Deputado Esmael de Almeida, obrigado 
pela presença.  

Nós temos este grande desafio no país e 
no Espírito Santo não é diferente: de buscar a 
minimização desse drama grande que é o 
desemprego. E nós só conseguiremos avançar, 
realmente, qualificando os nossos jovens, 
qualificando homens e mulheres. Para isso, nós 
precisamos fazer o que o Governo do Estado tem 
feito, tem proposto, com o programa como o 
Qualificar, que tem sido uma bola muito dentro. 

Todos conhecem a Região 5, a Grande 
Terra Vermelha. Só naquela região, mil 
oportunidades para o programa Qualificar.  

Nós temos, ali, uma imagem no painel. 
Mais de cento e vinte mil capixabas trabalham 
como MEI, como microempreendedor 
individual. 

Então, deputado Majeski, isso nos dá a 
certeza de que nós vamos chegar onde nós 
almejamos. Então, eu quero, aqui, também, 
deixar uma fala do otimismo, porque, em todas 
as regiões do Espírito Santo que foram 
contempladas com o programa Caminhos do 
Campo, oitenta por cento, no mínimo, dessas 
estradas estão debilitadas, estão em situação de 
dilapidação. Saiu semana passada o edital, 
contratando empresas para a recuperação 
dessas estradas. Isso fortalece a infraestrutura 
urbana e rural, fortalece o escoamento da 
produção, do empreendedorismo rural. Porque, 
como você vai empreender, como você vai 
trafegar com a sua mercadoria, sem boas 
estradas? Como você vai investir em turismo? E 
o empreendedor, na área do turismo, vai se 
animar em investir onde não tem estrada para o 
turista fazer a sua viagem e ser bem recebido 
em estradas que dão segurança? 

Então, nós estamos muito animados, 
porque, nesses dez primeiros meses de 
Governo, já se tem avançado muito.  

Eu visitei uma obra, que liga o distrito de 
Vila do Café, no município de Alegre, a São José 
do Calçado. Uma estrada que tem quarenta 
anos de história, de luta, deputado presidente 
Erick Musso. A população do Sul daquela região 
luta por aquela estrada. Enfim, essa estrada está 
de vento em polpa. Ela está andando numa 
velocidade muito satisfatória, para esses 
primeiros dez meses. Então, é uma estrada que 
vai fazer muita diferença, não só para os dois 
municípios de Alegre e São José do Calçado, mas 
para toda a região.  

Então, isso tudo vem fortalecer a 
economia do Estado. Isso tudo vai agregar valor 
no sentimento do capixaba em empreender e 
acreditar neste estado presente, em um 
Governo que, a cada dia, vai estar mais presente 
na vida dos moradores do nosso Espírito Santo, 
dos nossos capixabas.  

Muito obrigado. Um abraço a todos.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Muito bom dia! 9h43min. 

Com a palavra, agora, deputado Marcelo 
Santos.   

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Bom 
dia, senhoras e senhores deputados. É muito 
bom ver o Plenário aguçado, nesta manhã de 
quarta-feira. 

Identificador: 340034003600370034003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



130 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 05 de novembro de 2019 

Quero cumprimentar meu amigo César 
Colnago, que foi presidente desta Casa, e eu tive 
a oportunidade de ter sido o seu 1.º secretário. 
Foi vice-governador, deputado federal e tem 
uma relação estreita de amizade comigo. Muito 
obrigado pelo carinho. Mas obrigado, também, 
pela presença, aqui nesta Casa, que também é 
sua, é nossa, é do povo! 

Mas o que eu quero falar agora, 
deputada e ministra Iriny Lopes, é sobre um 
assunto que o mundo inteiro está discutindo: 
por que existe essa manifestação vultosa no 
Chile?  

E nos cabe aqui uma reflexão. Talvez 
uma reflexão muito mais que profunda, uma 
reflexão de que todas as vezes que nós falamos 
do desenvolvimento econômico, todos são 
aplaudidos. Mas, nada disso adianta, deputado 
Torino Marques, se o desenvolvimento 
econômico seguir em frente e não puxar consigo 
o desenvolvimento social. 
 A distância entre o econômico e o social 
fez com que a população chilena fosse para as 
ruas, se manifestasse. Um pequeno detalhe: foi 
um aumento de um percentual, irrisório talvez, 
na passagem do transporte de massa, do metrô, 
fez com que o estopim fosse aceso e aquela 
bomba guardada viesse a ser detonada. 
 A economia chilena é motivo de reflexão 
dos demais países, principalmente da América 
do Sul, uma economia pujante. Palestras e mais 
palestras são dadas pelos economistas chilenos 
nos países afora. Mas aí se pergunta agora o 
porquê da manifestação vultosa do povo 
chileno. Porque ficou restrito o 
desenvolvimento econômico a uma gama 
pequeniníssima de pessoas, de empresários, em 
detrimento de uma maioria esmagadora que 
sofre com a ausência de investimentos sociais. 

Num passado distante, na América do 
Norte, foi criada uma espécie de Bolsa Família e, 
lá atrás, ela foi rechaçada. Tempos depois, foi 
feito um estudo, deputado Torino e deputada 
Iriny Lopes, de que, de fato, essa bolsa é 
importante para uma nação. Como foi criticado 
aqui, quando foi instituído o Bolsa Família!  Ah, 
Bolsa Família - dizia alguns, inclusive eu - é para 
quem não quer trabalhar, para quem quer viver 
do Governo com dinheirinho e gastá-lo com 
cachaça, gastar com tantas outras coisas. Vale o 
registro: muita gente faz isso. Mas, se 

observarmos, não é a totalidade. A maioria 
esmagadora utiliza para melhorar sua própria 
vida, para trazer alimento para seus filhos, para 
melhorar uma condição.  

No Nordeste brasileiro mais 
especificamente, deputado Torino, a criança 
que alcança o quinto ano de idade pode se 
considerar um herói, porque lá a sobrevivência 
até o quinto ano de idade é uma briga diária e 
foi o Bolsa Família que ajudou essas crianças a 
atravessarem esse mar revolto. Com críticas, 
mas é com estudo técnico que foi demonstrado 
que esse tipo de investimento social de um 
Governo faz com que as pessoas possam 
melhorar.  

Exemplo clássico de que o econômico 
deve ser seguido do social é o que temos hoje 
no Chile. O econômico se distanciou do social, a 
indústria avançou, o agronegócio, mas a 
população trabalhadora, que recebe salário-
mínimo, que não tem atenção básica na saúde, 
que tem uma aposentadoria a duras penas, essa 
não é alcançada por esse desenvolvimento. Daí, 
esse movimento enorme e é isso que nós temos 
que refletir.  

Nós temos, hoje, um estado organizado. 
Com todo respeito aos demais estados da 
Federação, não existe estado mais organizado, 
financeira, administrativa e economicamente, 
do que o Estado do Espírito Santo. 
Independente das posições, favoráveis ao 
Governo ou de oposição, essa é uma realidade 
fruto de vários anos, que começou lá atrás, em 
2003. E até hoje, Governos distintos, mas o 
Espírito Santo segue num rumo diferenciado dos 
demais estados da Federação e do próprio 
Governo central.  

E o que precisamos fazer agora? Esta 
Casa tem um papel importantíssimo: fazer com 
que toda essa nossa riqueza, fruto de um 
conjunto de ações dos poderes constituídos, 
capitaneados pelo Executivo - aqui quero 
cumprimentar e parabenizar o governador 
Renato Casagrande - mas, com apoio exclusivo 
do Poder Legislativo, esta Casa de Leis, mas com 
a compreensão dos demais poderes. Estou 
falando de Judiciário, estou falando de 
Ministério Público, estou falando de Tribunal de 
Contas, nosso vizinho, do Ministério Público de 
Contas, estou falando da Defensoria Pública. 
Nada se constrói sozinho. A construção do 
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Espírito Santo que temos hoje foi feita a várias 
mãos e cada um doando de si um pedaço. Um 
pedaço. E aí, ministra Iriny, eu falava agora há 
pouco, quantos criticaram o Bolsa Família? Eu, 
inclusive, fui um dos críticos. E tenho plena 
convicção de que ele é essencial para uma 
nação; fundamental. 
 A reflexão que temos que fazer aqui, 
agora, deputado Enivaldo dos Anjos: como é 
que essa riqueza que temos hoje no Espírito 
Santo pode chegar ao cidadão mais pobre? 
 Não adianta apenas a frieza dos 
números, que temos tantos bilhões de reais a 
serem investidos, que temos a indústria 
pujante, se não chegar essa riqueza toda 
àqueles pobres e miseráveis que vivem abaixo 
da linha da pobreza, que vivem com menos de 
cinquenta reais por mês para colocar alimento 
na boca de seus filhos, que não têm atenção na 
saúde básica, que não têm uma educação 
decente.  

É isso que temos que debater porque 
senão teremos o mesmo problema que está 
acontecendo hoje naquele país que foi 
referência de desenvolvimento econômico, o 
Chile. Mas hoje demonstra claramente que não 
é referência no desenvolvimento social. 
 Então, temos hoje esta oportunidade, 
presidente Torino Marques. Esta Casa tem um 
papel importantíssimo do diálogo com a 
sociedade e com o Executivo para apontar 
caminhos, debater, discutir, propor ações, 
conversar com a sociedade - muito mais 
próximos - e entender os anseios dela.  

E volto a dizer, devemos fazer com que 
essa riqueza que nós, a duras penas, 
construímos e fizemos chegar - o esforço de 
cada um, o corte no orçamento, a redução de 
gastos -, essa riqueza que temos hoje, porque 
temos a condição de ter um fundo soberano, de 
ter um fundo de infraestrutura, de ter 
capacidade de endividamento diferente dos 
demais estados da Federação porque fizemos 
uma política responsável, possa chegar aos mais 
pobres.  
 Essa riqueza nossa tem que chegar para 
a população que carece mais de investimento 
em saúde, em educação, em saneamento 
básico. Essa riqueza tem que chegar para aquele 
que não teve oportunidade de sentar no banco 
de uma escola e dar condição para os seus filhos 

porque não estando qualificado não tem 
oportunidade de trabalho; para que as forças 
policiais possam estar nesses lugares que a 
violência impede, uma forma de estado paralelo 
que impede que as forças policiais cheguem até 
lá. Como é que vai ser o futuro dessas crianças 
onde tem o maior índice de violência?  

Essa é uma reflexão importante que hoje 
quis fazer e estou fazendo. 
 Temos aqui diversas figuras, das mais 
diversas áreas. Temos aqui o Delegado Danilo 
Bahiense, que cumprimento. Trabalhador, 
policial civil honrado e, volto a dizer, botou 
muito bandido na cadeia. Temos aqui o 
Delegado Lorenzo Pazolini. Temos aqui o policial 
Euclério Sampaio. Mas também temos médicos 
aqui, deputado Vandinho, temos quatro 
médicos. Temos jornalistas aqui, o presidente. 
Temos administradores, advogados, ex-
conselheiro do Tribunal de Contas... Temos as 
mais diversas figuras de importante formação, 
qualificação, para que possamos promover esse 
importante debate. Um debate que vai ajudar 
com que essa riqueza que conquistamos, somos 
sócios dela no resultado, chegue até você, 
cidadão, que carece de investimento! 
 Porque, volto a dizer, o desenvolvimento 
econômico é muito legal e bacana, mas se ele 
não tiver seguido do social, nada disso terá 
valido a pena. 
 Muito obrigado! 
  

(Registra presença o senhor 
deputado Enivaldo dos Anjos) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito bom o seu discurso, deputado 
Marcelo Santos. Realmente, tem que chegar às 
mãos dos mais necessitados. 
 Agora 9h53min. 
 Estamos aqui na Assembleia Legislativa, 
ao vivo. 

Muito obrigado pela audiência, você, em 
todo o estado do Espírito Santo, que nos assiste! 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, pela ordem! 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pode falar. 
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 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, estou trazendo aqui uma maquete, 
de autoria de Paulo Leão... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É aquela maquete que foi proibida de ser 
mostrada? 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Exatamente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Agora, aqui ela não é proibida, não. Aqui 
vamos mostrar a maquete de V. Ex.ª, sim, 
senhor! 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Com 
certeza. Obrigado, presidente, pela abertura! 
 Agora, é o seguinte, isso aqui não é um 
equipamento para Vila Velha só, é para o 
estado.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Isso. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Isso 
é uma lei que fiz em 94. Desculpe-me falar na 
primeira pessoa, mas eu era vereador na época. 
A Lei n.º 3.005/94, que cria e autoriza a 
construção do teleférico em Vila Velha. 

Inicialmente, o projeto sairia de onde foi 
a Boate Macumba, uma pedra que tem ali. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Lembro. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Até 
o Morro do Moreno. Então, é teleférico porque 
subia só quinze metros. E fui em Brusque, Santa 
Catarina, em 1994, filmei e fotografei o 
teleférico de Brusque e tentei trazer para Vila 
Velha. 

Depois, com a ideia de chegar até o 
convento, apresentamos outro projeto, e Paulo 
Leão fez essa maquete. Tentei levar essa 
maquete, hoje, para um evento que está 
acontecendo no Titanic, em Vila Velha, e a 
Assevila, a jornalista Cristal, disse que não podia 
levar porque o jurídico informou que não 
poderia levar essa beleza aqui. 

Esse é um atraso que Vila Velha está 
passando com essas pessoas que, infelizmente, 

não olham para o progresso do estado. Não se 
trata de nada de política, mas de um 
equipamento que vai servir não só a Vila Velha, 
a Grande Vitória, mas o Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É para o turismo do estado do Espírito 
Santo. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Isso 

seria a obra do século se, naturalmente, 
começasse a trabalhar nisso aqui. Tem 
dificuldade? Tem dificuldade, mas eu tinha um 
amigo e ele morreu com o sonho de fazer, com 
recurso dele, só queria concessão, o meu amigo, 
o saudoso Geraldo Chein. Infelizmente, não 
tivemos o prazer de ter o teleférico concluído. 

Então, está aqui a maquete. Trouxe aqui 
para o plenário para mostrar que foi proibido, 
pela Assevila, de essa maquete ser exposta, 
hoje, no Titanic, em Vila Velha. 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Obrigado ao senhor, bela maquete. 
Agora, com a palavra o deputado Pr. 

Marcos Mansur. 
09h55min, na quarta-feira. 
Bom dia para você. 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Senhor presidente, colegas deputados e 
deputadas, quero trazer a minha saudação 
também aos nossos amigos da galeria, à 
imprensa presente, aos nossos colaboradores, 
aos telespectadores da TV Ales e aos 
internautas. 

Quero tratar aqui, de maneira objetiva, 
de dois temas, dois assuntos importantes. 
Quero falar primeiramente do município de 
Castelo, que tivemos o privilégio de, neste final 
de semana, agora, no domingo passado, ter 
uma eleição extemporânea, por conta do 
afastamento do ex-prefeito. E tivemos ali, 
aproximadamente, trinta dias para fazer uma 
campanha.  

Quero parabenizar, primeiro, o povo 
castelense; a Justiça Eleitoral; a promotoria, que 
participou de toda a organização junto ao juiz e 
às equipes ali; e as pessoas que disputaram este 
pleito, que participaram dessa disputa. Graças a 
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Deus, foi mais um exemplo de civilidade e de 
democracia. 

É claro que tem os seus momentos mais 
acirrados, mas foi mais um teste de civilidade, 
de democracia e de cidadania para a população 
e o município de Castelo. 

Quero parabenizar - que o Luciano 
colocasse aí, por favor, as fotos - o nosso 
prefeito eleito. Agora, podemos dizer: o prefeito 
eleito de Castelo, Domingos Fracaroli, o 
Dominguinhos, como é conhecido. 

Tivemos a oportunidade de participar 
com ele da campanha, tanto do início, quanto 
do meio, quanto do final. E até o último 
momento estivemos presentes, participando 
ativamente desse pleito, nas ruas, 
cumprimentando as pessoas, pedindo voto nas 
calçadas, nas lojas, no comércio, e conversando 
com as pessoas. Foi uma alegria muito grande 
poder ter, com Domingos Fracaroli, conquistado 
esse pleito. 

O meu desejo, os meus votos e os meus 
sentimentos são para que o prefeito Domingos 
consiga montar uma grande equipe, consiga 
montar um grande time, porque a cidade e o 
município de Castelo merecem e precisam 
andar. Que Deus possa iluminar a nova equipe 
para que possam recuperar o tempo perdido, o 
tempo das instabilidades e das incertezas que 
cercaram esses três últimos anos. 

Deputado Vandinho, com o aparte. 
 

O Sr. Vandinho Leite - (PSDB) - Eu, 
deputado Marcos Mansur, gostaria de 
agradecer o aparte neste momento e, como 
presidente estadual do PSDB, gostaria de 
parabenizar V. Ex.ª, membro do nosso partido, 
líder da nossa bancada aqui na Casa. E nessa 
gestão compartilhada que nós estamos fazendo 
em todo Espírito Santo, naquela região Sul e 
num município como Castelo, V. Ex.ª que tem 
pilotado o partido em vários municípios. Então, 
uma vitória importante! Domingos assume esse 
mandato agora em definitivo; ele, como 
presidente da Câmara, tinha assumido 
temporariamente. E eu desejo da mesma forma: 
que agora ele possa montar uma equipe com 
qualidade, possa fazer com que essa cidade 
volte a crescer, avançar. E tenho certeza de que 
o mandato de V. Ex.ª vai colaborar muito tanto 
com o prefeito quanto com as demais lideranças 
e principalmente com o povo de Castelo. 

Então, parabéns! Conte conosco! Mais 
um prefeito do nosso PSDB no Espírito Santo! 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Muito obrigado, deputado Vandinho! O 
deputado Quintino também, parece-me que 
quer um aparte. Fique à vontade! 

 
O Sr. Coronel Alexandre Quintino - (PSL) 

- Pastor Mansur, parabéns pelo trabalho de V. 
Ex.ª! Eu quero mostrar que nessa foto aí, pastor 
Mansur, V. Ex.ª está dando as mãos à minha 
esposa. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Qual delas? 
 
O Sr. Coronel Alexandre Quintino - (PSL) 

- Essa aí que V. Ex.ª está cumprimentando. 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Eu não sabia. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Só um minuto, por favor! Só um minuto, 
deputado Mansur, deputado Quintino, o senhor 
falou que o deputado Mansur está dando as 
mãos à sua esposa, e ele perguntou qual delas, 
mas qual delas, assim: esposa? Eu não entendi! 

 
O Sr. Coronel Alexandre Quintino - (PSL) 

- Não! Qual delas que está sentada ali. 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Isso! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ah, tá! Entendi! 

 

O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Isso, deputado! 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Foi explicado! 

 

O Sr. Coronel Alexandre Quintino - (PSL) 
- É aquela ali. Eu fico muito feliz de ela ter 
cumprimentado V. Ex.ª e de ter também 
encampado essa luta a favor do deputado 
Dominguinhos Fracaroli! 

 

O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Muito obrigado, deputado Quintino! Enquanto 
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V. Ex.ª estava naquela belíssima festa lá da 
Selita, ela estava almoçando com as amigas ali. 
E a gente foi lá, carimbar o voto, pedir o voto de 
maneira respeitosa. 

 
O Sr. Coronel Alexandre Quintino - (PSL) 

- É, mas prefeito Dominguinhos Fracaroli - eu 
tinha falado deputado Dominguinhos, é prefeito 
Dominguinhos. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Obrigado, querido! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Eu queria só dizer também que nós, aqui 
da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo 
Santos e eu também, nós fizemos um vídeo. 
Deputado Quintino, o senhor lembra quem mais 
fez o vídeo, apoiando Domingos Fracaroli para o 
município de Castelo? 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Deputado Mameri. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Mameri também fez o vídeo, não é? 
 
O Sr. Coronel Alexandre Quintino - (PSL) 

- Evair de Melo também!  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Evair de Melo, federal. Teve um apoio 
muito grande aqui, do Plenário desta Casa de 
Leis. Domingos Fracaroli, parabéns! E parabéns, 
Mansur, por esta homenagem belíssima que 
está fazendo ao Domingos, ao nosso prefeito lá 
de Castelo!  

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Muito obrigado, amigo! 
Ficam aqui, então, os meus parabéns! E 

eu quero aqui, de maneira muito agradecida, 
fazer menção aos partidos que compuseram e 
proporcionaram essa vitória, porque com 
certeza nós reconhecemos que Domingos 
Fracaroli não ganhou sozinho, ele ganhou com a 
parceria de amigos, outros partidos que 
compuseram o apoio. Fica aqui, então, o 
agradecimento do deputado Marcos Mansur! E 
que a gente possa continuar nessa grande 
frente pró-Castelo para o desenvolvimento e o 

avanço de Castelo! Parabéns, Domingos 
Fracaroli! E parabéns ao município de Castelo! 

Eu quero agora pedir ao Luciano que 
possa colocar a segunda sequência das fotos, 
porque eu quero fazer um agradecimento aqui, 
mais uma vez. Eu estive aqui, há duas semanas, 
meio chateado por conta da questão do 
Caminhos do Campo lá na comunidade da 
Gruta, em Cachoeiro de Itapemirim. Mas eu já 
estive aqui, na semana passada, retratando-me 
e colocando as coisas nos seus devidos lugares. 
Ajustamo-nos com o subsecretário Rodrigo 
Vaccari. E eu quero agradecer ao Rodrigo e a 
toda equipe dele técnica, com quem, na última 
sexta-feira, agora, nós estivemos ali, a partir das 
17h, na comunidade da Gruta. Estendemo-nos 
até à noite, depois comemos um churrasco 
muito gostoso, juntos, ali, e pudemos estar 
detalhando os novos passos técnicos que serão 
dados em relação à pavimentação asfáltica da 
Gruta.  

Quero agradecer a compreensão, a 
clareza, a humildade, a disponibilidade dessa 
equipe técnica da Seag. Aqui eu quero citar o 
nome do secretário Paulo Foletto, e não posso 
deixar de citar o nome do governador Renato 
Casagrande, por ter escolhido e ter montado 
esta equipe.  

Estivemos ali esclarecendo, junto com as 
lideranças, os formadores de opinião, levando a 
segurança de que os trabalhos do asfaltamento, 
da pavimentação asfáltica não vão parar. Os 
trabalhos vão continuar. Vai ter apenas um 
breve parêntese para que sejam feitos ajustes 
no projeto, sejam atualizados e corrigidos 
alguns erros.  

É um projeto antigo, um projeto de dez 
anos, ele terá que ser refeito, nós teremos que 
fazer uma nova contratualização para que o 
projeto seja ajustado; vamos fazer uma nova 
licitação para transformarmos aquela obra não 
apenas em uma frente, mas teremos duas 
frentes de trabalho para que essa obra possa ter 
celeridade quando for retomada. Estamos 
acompanhando os prazos, se Deus quiser até 
meados do ano que vem a gente retoma duas 
frentes de trabalho ali, a pleno vapor.  

Meu muito obrigado à equipe da 
Secretaria de Agricultura, na pessoa do seu 
secretário Paulo Foletto e do subsecretário 
Rodrigo Vaccari e de toda a equipe técnica, pela 

Identificador: 340034003600370034003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, terça-feira, 05 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 135 

atenção, pela humildade e pela disponibilidade 
em conversar com a comunidade da Gruta. Muito 
obrigado, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Agora com a palavra a deputada Raquel 
Lessa. 

Trinta graus na capital do Espírito Santo, 
neste exato momento são 10h05min. Muito 
obrigado pela audiência. 

 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - Bom dia a 

todos! Eu quero aqui saudar o nosso amigo 
deputado que preside a sessão, Torino; saudar 
todos os deputados, todos os nossos servidores, 
todos que nos assistem pela TV Ales.  

O Luciano já começou a colocar as fotos, 
não é, Luciano? 

 
 (São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Theodorico Ferraço) 
 
O nosso discurso hoje aqui é de 

agradecimento, de alegria. Sábado foi um dia que 
marcou a história de São Gabriel da Palha. Sábado 
nós tivemos, Torino, o prazer de inaugurar o 
Hospital Municipal de São Gabriel da Palha. Quero 
parabenizar a prefeita Céia. Dizer a Céia que 
ela teve um ato de coragem, um ato de 
responsabilidade, e era o que o povo esperava, 
nesse terceiro ano de Governo dela. Ela está no 
terceiro ano de Governo. Ela teve que olhar tudo 
com muito cuidado, com muita responsabilidade, 
do jeito que nós temos a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e, agora, ela conseguiu abrir esse hospital, 
colocar esse hospital para ser municipal, deputado 
Ferraço.  

E, hoje, nós temos essa alegria de ter 
comemorado. A praça estava lotada de gente, 
porque era isso que o povo de São Gabriel 
esperava. Tivemos a presença da nossa vice-
governadora Jaqueline, que estava lá com a gente, 
ficou encantada com o hospital; o nosso secretário 
Nésio visitou o hospital todo. Ontem eu estive 
com ele na secretaria. Ele: Deputada, é um 
hospital excelente!  

Um tamanho excelente, que dá para a 
gente fazer um hospital com bastante 
resolutividade. Podemos fazer ali um hospital de 
retaguarda. A gente sabe que em Colatina o Sílvio 

Avidos fica lotado, Barra de São Francisco. Ali 
pode ser um hospital, também, de retaguarda, 
para ajudar com os leitos. A prefeita Céia, com 
essa responsabilidade que está levando essa 
abertura desse hospital, ela vai abrir com vinte 
leitos, porque ela precisa dar - eu falei - um passo 
de cada vez, Céia. E é isso que ela está fazendo, 
está abrindo com vinte leitos, para aumentar, de 
acordo com ela, com as condições.  

Mas o nosso secretário Nésio já falou, o 
governo Renato irá colocar recurso nesse hospital. 
E nós temos certeza disso. Nós tivemos uma 
conversa, eu e a Céia, com o nosso governador 
Renato, e ele não mediu esforços. Ele sabe da 
necessidade daquele hospital para aquela região. 
Nós estamos falando de um hospital para mais ou 
menos cem habitantes do entorno. Então, é muito 
importante aquele hospital aberto atendendo à 
necessidade do nosso povo e da nossa região. 
Então, foi um dia de muita alegria.  

Mas, o mais importante disso tudo é que 
esse hospital sempre nas políticas, nas eleições ele 
é pauta e é palco de abre hospital e fecha hospital. 
Eu acho que com isso a Céia vai virar uma página, 
uma página mentirosa que acontece em São 
Gabriel da Palha, porque sempre nas eleições o 
hospital vai abrir, o hospital vai funcionar. Acabam 
as eleições, tem donos de hospital que não tocam 
mais no assunto. Na última eleição para deputado 
estadual, o dono do hospital foi candidato, disse 
que abriria aquele hospital, que ia funcionar 
mesmo ganhando ou perdendo. Perdeu a eleição, 
não se fala mais nesse assunto; ficou quietinho, 
não sai de casa, fica lá.  

Então, a gente precisa virar essa página. 
São Gabriel não aguenta mais isto: abre hospital, 
fecha hospital. Agora o hospital é municipal, agora 
o dono do hospital é o povo de São Gabriel da 
Palha. Isto que é importante: não tem dono. O 
hospital em São Gabriel da Palha não tem mais 
dono, porque quem é dono do hospital é o povo 
de São Gabriel da Palha, é aquele que paga 
imposto, é aquele que precisa que os impostos 
retornem para ele, e que retornem com uma 
saúde de que precisa.  

Então, nós estamos muito animados e já 
avisamos, já conversando no dia da inauguração: 
não pense que o hospital com vinte leitos vai fazer 
cirurgia de coração, cirurgia de cabeça. Não. Não é 
isso. O hospital vai começar devagar, até porque o 
Estado tem feito referências. Quando a gente fala 
em ortopedia, o Sílvio Avidos tem referência; 
quando a gente fala em Utin, de maternidade, 
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sabemos que o São José está lá prontamente 
para atender. O deputado Renzo esteve 
presente também na nossa inauguração. 
Quando a gente fala de coração, tem o São José, 
tem também referência em Linhares.  Então, 
isto é a saúde: são referências para cada 
especialidade. E isso é muito importante.  

Então, nós sabemos que o hospital lá - nós 
não estamos aqui para enganar ninguém - não vai 
resolver todos os problemas, até porque nem 
hospital aqui de Vitória resolve todos os 
problemas, nem hospital de Colatina resolve todos 
os problemas, nem o hospital de Nova Venécia 
resolve todos os problemas, porque tem as 
especialidades.  

Mas o primeiro passo foi dado. Estamos 
muito felizes. Eu acho que a Céia teve uma 
coragem, um pulso determinante na abertura 
desse hospital. E quando ela municipalizou esse 
hospital, ela mostrou para o povo que ela não está 
brincando, que ela está com muita 
responsabilidade na abertura desse hospital.  

Foi uma OS que pegou, uma OS que nós 
olhamos lá, já atende hospitais em Belo Horizonte, 
atende duas UPAs, então ela tem uma expertise 
no caso de hospital. Não é qualquer um que está 
abrindo o hospital, mas uma OS com 
responsabilidade. Tivemos o prazer de conhecer o 
Jorge, dono dessa OS, e ele está muito 
empolgado, está com muita esperança que esse 
hospital vai trabalhar e atender a população com 
responsabilidade.  

Mas nós não podemos esquecer que a 
saúde primária é muito importante e que os PSFs 
têm que funcionar direitinho para as pessoas 
fazerem o que precisam nos PSFs e deixar o 
hospital realmente para fazer o que o hospital faz.  

Então, é mais uma vitória. Essa abertura 

desse hospital tem a nossa luta, tem o nosso 
esforço. Não foi uma vez nem duas que nós 
fomos ao governador, que nós fomos ao 
secretário de Saúde, mostramos, fizemos todo o 
levantamento. Eu e a Céia levamos ao 
governador toda a região que esse hospital 
pode compreender, esse entorno todo. Então, 
foi um trabalho grande.  

Eu quero aqui parabenizar também o 
nosso secretário municipal de Saúde, o Nodir, 
com ajuda do Beto Morandi, que é o seu braço 
direito, e toda aquela equipe envolvida no 
hospital, porque não foi só a prefeita, não foi só 
o vice Léo Bragato, mas foi toda uma equipe, e 

nós ali junto com a nossa digital também nesse 
hospital.  

Então, estamos felizes demais de estar 
podendo falar que agora São Gabriel tem um 
hospital começando devagar, mas começando. Eu 
acho que a gente precisa começar. Isto que é o 
mais importante: é começar. E nós começamos 
com vinte leitos, e vai dar certo. Eu tenho muita fé 
em Deus que tudo vai dar certo e que esse 
hospital vai voltar a ser referência ainda na nossa 
região.  

O nosso muito obrigado! Fiquem com 
Deus! Obrigada! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Agora, com a palavra o deputado Renzo 
Vasconcelos. (Pausa) 

Não respondendo...  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - Eu 

gostaria, por gentileza, de solicitar um minuto de 
silêncio. Faleceu ontem e foi sepultado hoje em 
Marataízes doutor Roberto Fernandes, um médico 
pediatra, pai do doutor Saulo, que é médico; pai 
do Duda, do Felipe e da Roberta. Houve uma 
consternação muito grande, porque ele era um 
pediatra e um médico muito humanitário. Então, 
eu gostaria de registrar e consignar aqui um 
minuto de silêncio em sua memória. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Ok. Nós vamos fazer esse minuto de 
silêncio, deputado Theodorico Ferraço, logo após 
a fase das Comunicações. 

Com a palavra agora o deputado Sergio 
Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos ao deputado Torino, que dirige a 
sessão neste momento, aos deputados que ainda 
estão presentes no plenário, àqueles que nos 
visitam hoje nas galerias desta Casa, aos 
funcionários da Casa e também àqueles que nos 
assistem pela TV Assembleia. 

Amanhã, na verdade, nós encerraremos o 
chamado Outubro Rosa, que é o mês dedicado ao 
combate ao câncer de mama e, assim, é 
interessante porque isso mobiliza muito a 
sociedade. Usam fitinhas, iluminam os prédios, 
etc., e tudo isso é muito importante. Já, já, 
começaremos o Novembro Azul, que é o do 
combate ao câncer de próstata, que também é 
muito importante. Mas é importante também que 
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nesses momentos se avalie e se fale sobre a 
evolução que existe no sistema de saúde para 
auxiliar, por exemplo, as mulheres em termos de 
quanto tempo demora para fazer um exame de 
mamografia, quanto tempo, a partir do momento 
que se descobre que uma mulher está com 
câncer, ela consegue fazer a cirurgia, 
quimioterapia ou radioterapia, ou seja, o 
tratamento que é necessário. 

Então, hoje é necessário que a gente 
pense em aumentar o número de aparelhos de 
exame de mamografia pelo estado. Ainda é muito 
pouco. As mulheres do interior principalmente 
têm que se dirigir aos polos aqui na região da 
Grande Vitória ou em cidades polos como Linhares 
ou Cachoeiro. Então, isso precisa ser feito. Nós 
precisamos aumentar o número de locais que 
fazem quimioterapia e radioterapia não só por 
causa das mulheres, mas da população em geral, 
porque aparelhos de radioterapia, por exemplo, 
existem poucos aqui no estado. E é necessário às 
vezes que a pessoa fique esperando uma vaga e 
esses locais às vezes funcionam doze, quatorze, 
dezesseis horas por dia. 

Então, esses meses como o Novembro 
Azul, como o Outubro Rosa são muito importantes 
e a gente precisa participar disso. É um momento 
importante, mas tão importante quanto isso são 
ações práticas para viabilizar um atendimento 
melhor para aquelas pessoas que precisam desde 
o exame, passando por cirurgias, até a questão da 
radioterapia e da quimioterapia. 

Outra questão que eu gostaria de falar 
hoje mais uma vez, hoje uma das minhas 
indicações ao Governo para se instalar na sala de 
aula da rede pública um kit de sonorização, 
microfone, caixas de som, etc., que é algo que 
obviamente facilita o trabalho do professor, 
previne e auxilia no sentido de diminuir o número 
de problemas de voz que os professores têm. 
Quem é da área da educação sabe que um dos 
principais problemas que afasta professores da 
sala de aula são problemas com a voz. Então, isso 
é fundamental.  

E, aquilo que eu tinha dito também hoje, 
quando comentei sobre essa indicação, a questão 
da climatização das salas de aula. Não é mais 
possível porque há mudanças de temperaturas 

muito claras, o aquecimento global é uma 
realidade, e climatizar salas de aula não é uma 
questão de luxo, é uma questão de necessidade. 
Ventiladores não são suficientes mais para as 
salas de aula. 

 Eu sempre uso isto como exemplo: Se 
ventilador é suficiente para uma sala com 
quarenta alunos, com professores dando aula ali 
em horas mais quentes do dia, então, as salas dos 
deputados, as salas dos secretários de Estado, as 
salas dos juízes, as salas dos procuradores 
deveriam ter só ventilador também, que seria 
suficiente, então, e não é! 
 Não se faz isso nas escolas porque acham 
que isso é demasiado caro, mas, nas secretarias, 
nos Tribunais de Justiça, na Assembleia Legislativa, 
nas Câmaras de Vereadores, nas prefeituras, não 
se abre mão do ar-condicionado. 
 A climatização nas salas de aula melhoraria 
consideravelmente a questão da disciplina, a 
questão do rendimento, a questão da 
performance do professor na sala de aula. Então, 
isso é fundamental. 
 Algumas prefeituras aqui do estado já 
estão num processo assim, como eu verifiquei 
ontem lá em Rio Bananal. A gente tinha verificado 
isso também no município de Nova Venécia. 
Então, as redes municipais de ensino e a rede 
estadual, isso é uma coisa urgente, é para ontem a 
questão da climatização das salas. 
 E a gente está meio em andamento com o 
Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual, 
assim como com os Planos Municipais, em que 
boa parte da gestão pública está dando de ombros 
para isso, como se as metas e as estratégias 
traçadas nesses documentos, que têm força de lei, 
não passassem de cartas de boa intenção. 
 Então, é sempre a mesma história: Ah, nós 
estamos vivendo uma crise econômica agora, não 
há dinheiro, etc. Eu estou para dizer que o que não 
falta neste país é dinheiro. Falta vergonha na cara, 
falta competência, falta responsabilidade, porque, 

dinheiro, tem de sobra, o problema é onde esse 
dinheiro está sendo investido e que uso está se 
fazendo ele, porque dinheiro existe. 
 E aí, no Plano Nacional de Educação, 
repetido nos Planos Estaduais e nos Planos 
Municipais, a Meta 20 fala sobre investimento. 
Porque é muito óbvio, essa história que se faz 
educação de qualidade com pouco dinheiro, isso 
é uma bobagem. Em nenhum lugar do mundo 
baixos investimentos em educação resultaram 
em melhoria substancial da mesma. Isso não 
aconteceu na Alemanha, não aconteceu na 
Finlândia, não aconteceu no Japão, não 
aconteceu em lugar nenhum. Educação de 
qualidade é uma coisa cara, e precisa, sim, de 
investimento. 
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 Então, a Meta 20 do Plano Nacional de 
Educação prevê que, até o ano de 2024, no Brasil, 
deveria se investir no mínimo dez por cento do PIB 
em educação. Comemorou-se muito isso e, desde 
a época, eu sempre critiquei um pouco essa 
situação, porque eu tenho muitas dúvidas se isso 
realmente é um avanço. Porque dez por cento do 
PIB não é um dinheiro que está reservado que eu 
possa lá e pegar, é apenas uma referência.  

E de onde sairia esse dinheiro? Sairia dos 
royalties de petróleo. Petróleo é um produto que 
oscila o tempo inteiro; o preço do petróleo oscila, 
às vezes, vinte, trinta, quarenta por cento, de uma 
época para a outra. Como é que poderíamos 
confiar em dinheiro proveniente do royalty em 
cima de algo que varia tanto? Então, nós teríamos 
oscilação de investimento em educação imensa. 
Por isso, o próprio plano prevê que nós 
deveríamos discutir outras formas de 
financiamento da educação, que seria o CAQ ou o 
CAQi. CAQ seria qualidade de aluno ou qualidade 
inicial para alunos na época de alfabetização. 
 Como seria o CAQ, Custo Aluno-
Qualidade? Você teria que... O que é necessário 
para uma escola oferecer boa educação? Quanto 
custa a qualificação de um professor? Quanto 
custa você ter uma mobília adequada? Quanto 
custa a questão da climatização? Quanto custa ter 
uma biblioteca com um número x de acervo, 
laboratórios, refeitório, quadra de esporte? Então, 
quanto é que custa isso? Isso custa, anualmente, 
dez mil por aluno. Nós teríamos que trabalhar 
para que, em todos os lugares do país, o 
investimento por aluno fosse de dez mil, mas um 
investimento que chega à sala de aula, não é a 
gente falar de coisas etéreas. Ah, é dez por cento 
do PIB! Mas é um dinheiro que, quando sai de 
Brasília, ou sai dos cofres dos estados, até chegar 
à sala de aula, a cada cem reais que sai, chegam 

dez dentro da sala de aula.  
Então, o CAQ é uma fórmula nova que 

vem sendo discutida por muitos especialistas e 
que nós deveríamos estar discutindo desde o 
ano de 2016, de tal forma que, futuramente, 
estados, municípios e a União pudessem aplicar 
essa forma de financiamento, porque isso seria 
uma forma também de igualar a qualidade da 
educação oferecida desde o Maranhão ao Rio 
Grande do Sul, ou de municípios desde 
Ecoporanga até o município de São José do 
Calçado. Enfim, seria uma forma de tornar 
igualitária. É claro que daí nós temos que pensar 
outras questões como, por exemplo, formar um 

Sistema Nacional de Educação, que nós não temos 
no Brasil também. 

Então, quando eu olho como os 
municípios, os estados e a União estão se 
comportando em relação ao Plano Nacional de 
Educação, se nota que todo mundo está dando de 
ombros para isso, ou seja, está se ignorando algo 
que é fundamental para uma evolução 
considerável da educação. Enquanto isso, se fala 
de bobagens como: Ah, porque vai salvar se a 
gente tiver escola cívico-militar, se a gente 
implantar escola não sei o quê, escola não sei mais 
o quê. O Plano Nacional de Educação, com as suas 
vinte metas elaboradas por professores, depois de 
exaustivas conferências, por professores, por 
especialistas, por quem entende de educação, ali 
está escrito exatamente qual o caminho que 
precisa ser trilhado no Brasil. O resto é cortina de 
fumaça para enganar bobo. 

Muito obrigado, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Agora, 10h25min.  
Com a palavra o deputado Theodorico 

Ferraço. (Pausa) 
Declinou.  
Eu, como estou presidindo, não tem como. 
Com a palavra o deputado Vandinho Leite. 
10h25min. Daqui a pouco, nós vamos 

passar para o Grande Expediente, Lideranças 
Partidárias. Logo depois, Oradores Inscritos. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 

presidente, senhor deputado Torino Marques, 
presidindo a sessão neste momento; senhores 
deputados que ainda se fazem presentes neste 
plenário, nesta sessão, nesta manhã de quarta-
feira; público também que nos assiste nas galerias, 
bom dia a todos, e, é claro, aos que nos assistem 
ao vivo também pela TV Assembleia. 

Estou subindo à tribuna, neste momento, 
para fazer uma reflexão sobre a prisão após 
condenação em segunda instância. Está sendo 
votada essa questão no Supremo Tribunal Federal, 
um julgamento sobre a constitucionalidade ou não 
após a condenação em segunda instância, de 
prisão após a condenação de segunda instância. 

Chama-me muito a atenção. Por que a 
Suprema Corte, que, em 2016, já tinha julgado 
pela constitucionalidade da prisão em segunda 

instância, volta com esse tema neste momento? 
Chama-me também muito a atenção porque a 
prisão em segunda instância é utilizada na 
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grande maioria dos países democráticos, 
inclusive, países como a Alemanha, Canadá e 
Estados Unidos, que são exemplos de democracia. 

Um ponto importante é que em um 
momento em que hoje se tenta enfraquecer, na 
minha opinião, um dos maiores movimentos da 
história do país ou o maior movimento da história 
do Brasil de combate à corrupção, que é a 
operação Lava-Jato, a Suprema Corte colocar 
novamente essa discussão em pauta e que é uma 
discussão que favorece sempre os mais ricos, 
infelizmente, porque os mais ricos que têm 
condições de contratar escritórios de advocacia 
com advogados famosos, escritórios caríssimos 
para criar vários fatos protelatórios para que o 
bandido que roubou dinheiro público, na maioria 
das vezes, não se mantenha preso. 

Esse ponto é um ponto que vai favorecer 
muitos crimes dos chamados crimes de colarinho 
branco. Esse é um ponto que a população, hoje, 
não admite e que, infelizmente, a Suprema Corte 
está passando aí uma imagem muito ruim para a 
sociedade brasileira. 

É uma votação que está, neste momento, 
quatro a três. Os ministros Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux 
votaram a favor da prisão em segunda instância, 
mas, infelizmente, tem três votos que votaram 
contra a prisão em segunda instância, dos 
ministros Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e 
Ricardo Lewandowski. E pelo o que estão já se 
pronunciando os outros ministros, e já tem uma 
tendência, inclusive, de como esses ministros vão 
votar, a chance da prisão em segunda instância 
cair no Brasil, hoje, é enorme. 

Mas aí, quando a gente vai para a parte de 
evidencias científicas, eu gostaria de fazer um 
outro questionamento neste momento. Quantas 
pessoas são absolvidas - eu estou com os dados 
aqui - depois de terem sido condenadas em 
segundo grau no país? A pergunta é a seguinte: 

Quantas pessoas são absolvidas, depois de 
recursos protelatórios, após serem condenadas 
em segundo grau?  

Para se ter uma ideia, um estudo 
publicado em 2018, estudo feito pela 
Coordenadoria de Gestão da Informação do 
Supremo Tribunal de Justiça, que analisou mais 
de sessenta e nove mil decisões proferidas entre 
2015 e 2017, apenas 0,62% dos condenados em 
segunda instância foram absolvidos na Corte 
Superior. O que isso mostra? Isso mostra que, 
na verdade, não faz sentido essa discussão. 

Porque, hoje, as decisões em segundo grau e o 
formato como esses processos estão sendo 
montados, as provas, muitas das vezes ou na 
grande maioria das vezes, provas concretas, estão 
fazendo com que essas decisões não sejam 
revertidas através de atos protelatórios, 
principalmente feitos por advogados de defesa. O 
que não faz sentido algum essa decisão de fim da 
prisão em segunda instância do Supremo Tribunal 
Federal.  

O que na verdade querem, e aí fica claro 
depois desses dados e desse estudo que eu estou 
fazendo junto com a minha equipe, fica claro que 
o que, na verdade, querem é soltar os condenados 
em segundo grau para começarem - eles aí que 
têm muito dinheiro, como eu já falei aqui, para 
contratar os melhores e mais caros escritórios de 
advocacia - a utilizar várias brechas da lei para 
ficar postergando as decisões aí a vida toda, ad 
aeternum.  

Então, não faz sentido algum essa 
discussão no país hoje. Isso faz com que as 
instituições do país caiam cada vez mais em 
descrédito. A Suprema Corte e o Judiciário acabam 
passando uma mensagem muito ruim para o país, 
porque não tem como desvincular o Judiciário 
como um todo da Suprema Corte brasileira.  

Isso chega a um ponto de que eu acho que 
tem que ter, realmente, uma grande 
movimentação popular. O país tem ido aí para as 
ruas defender o combate à corrupção. Acho que 
esse movimento tem que ser ainda mais intenso 
neste momento, esse movimento da população 
brasileira, porque não podemos admitir que esse 
retrocesso de não prisão após segunda instância 
retorne ao nosso querido Brasil. 

Foram diversos os avanços recentes, é 
verdade. A Operação Lava-Jato pode ter cometido 
algumas falhas, mas isso é muito menor do que a 
importância que ela tem, hoje, para o país, no 
combate à corrupção. E eu tenho certeza de que o 
Brasil é um antes da Operação Lava-Jato e é outro, 
hoje, após a Operação Lava-Jato. Por isso que 
muitos no país todo tentam enfraquecer essa 
operação, porque ela colocou na cadeia gente que 
nunca imaginava estar lá. E nós temos que 

aplaudir, porque, com certeza, os agentes 
públicos têm que ser entes focados no combate 
à corrupção para que a gente possa ter um país 
melhor, mais justo e mais humano. 

Essa é minha fala. Bom dia a todos! Que 
Deus abençoe! Muito obrigado pela 
oportunidade, senhor presidente! 
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 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 
PSL) - Disponha. 
 Com a palavra deputado Adilson 
Espindula. (Pausa) 
 Não respondendo, Alexandre Xambinho. 
(Pausa) 
 Não respondendo, Capitão Assumção.  
 Nós estamos aqui com a bancada, aqui na 
presidência, toda dominada pelo PSL. Estava aqui 
Capitão Assumção, Danilo Bahiense e eu. 
 Agora pode ficar à vontade, Capitão 
Assumção. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, o PSL literalmente tomou o 
Poder Legislativo. 
 Senhor presidente, neste primeiro 
pronunciamento meu, queria que a TV focasse no 
vídeo, somente no vídeo, que o Luciano vai 
transmitir, e, em seguida, no próximo 
pronunciamento, falarei sobre esse vídeo. 
Somente no vídeo, por favor. Pode dar início. 
(Pausa) 
 
  (É exibido o vídeo) 
  

Luciano, eu queria que você postasse, 
agora, uma imagem, a imagem do plenário da 
Câmara, no dia em que o presidente, então 
deputado federal, se encontrava na sessão.  

Se puder colocar em tela máxima, lá, 
precisa focalizar no deputado, não. O importante, 
aqui, é desmascarar essa ainda, ainda Rede Globo. 
Porque, se não pagar um bilhão de reais, está 
fora! Em 2022 termina, aí, a teta da Rede Globo. 
Essa Rede Globo canalha, hipócrita! E, se não 
pagar a grana que, durante o Governo passado, 
enrolava, vai ter que pagar, deputado Theodorico. 
A Globo vai ter que pagar, ou está fora! Porque 
nesse dia, que de forma mentirosa, a Globo 
apregoa, tentando colocar Bolsonaro nessa farsa, 
aí, de assassinato da Marielle, ele estava no 
plenário. O presidente, então deputado 
Bolsonaro, presente à sessão de 14 de março de 
2018.  

Então, é uma grande hipocrisia da Rede 
Globo, que está prestes a perder a concessão, 
porque não vai ter esquemão para embolsar grana 
para partido político, para beneficiar o Foro de 
São Paulo. Acabou a teta! O dinheiro que a Rede 
Globo deve, não é ao Governo Brasileiro, não: é à 
nação brasileira. Ou paga, ou está fora! Não vai ter 
renovação de concessão.  

Isso que a Rede Globo está fazendo é uma 
grande farsa, para tentar diminuir o presidente 
Bolsonaro, que está fazendo agora, lá no Oriente 
Médio, está dando um show de presidente. O cara 
está pocando lá! As manchetes que estão rolando 
lá, na região do Oriente Médio, é só coisa boa para 
o Brasil! E por que a Globo vem falar essa mentira 
aí? Inclusive o vídeo original..., agora, o Luciano já 
me falou, o cara é expert em informática, já está 
no ponto, aí. Por favor, Luciano. (Pausa)  

Essa farsa da Rede Globo tem que acabar! 
(Pausa)  

Está sem o som. Não tem problema. Mas o 
essencial foi falado. Então, mais importante é essa 
notícia, aí, do que está por trás disso. 

Interessante que eles não colocam que 
recentemente, não querendo tirar esse 
protagonismo do presidente, mas, recentemente, 
uma semana exatamente, que a Procuradoria-
Geral da República revelou que o mandante do 
assassinato de Marielle foi o ex-deputado 
Domingos Brazão. Atualmente ele é um 
conselheiro afastado do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro.  

Por que a Rede Globo não colocou essa 
notícia? E aí coloca essa mentira em nível 
nacional. Muitos brasileiros ainda assistem a essa 
porcaria de Jornal Nacional, esse lixo. 
Programação lixo, que destrói a família brasileira, 
querendo desmerecer um presidente que pela 
primeira vez está longe de qualquer vínculo de 
corrupção e está totalmente a favor da sociedade.  

Poderia estar em todos os canais 
divulgando todos os seus atos, mas vai para rede 
social. Ontem, falou numa live de vinte e três 
minutos, sem gastar um centavo do povo 
brasileiro, só para desmascarar essa Rede Globo 
farsante.  

Então, nós temos essa obrigação moral de 
falar a verdade. Temos que ter essa obrigação 
constante de estar mostrando para o brasileiro a 
covardia que faz a Rede Globo e também suas 
afiliadas pelo Brasil afora. Aqui no estado também 
nós temos uma afiliada que também está na hora 
de tomar umas pancadas na cabeça, porque se 
acha acima do bem e do mal.  

Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o 
Café, numa outra oportunidade, agora não é hora. 
Deixa o jornal me bater bastante. Bate bastante 
que eu aguento apanhar! Pode bater, mas, na 
hora certa, vocês vão aguentar também.  

Agora, o mais importante, o mais 
importante, é falar dessa covardia que está 
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acontecendo, tentando desmerecer o 
presidente Bolsonaro. Se ele fosse um 
mentiroso, se ele fosse um ladrão, patrocinador 
do Foro de São Paulo, ele estaria nadando de 
braçada, mas como ele é incorruptível, passou 
todo o tempo como deputado federal e não tem 
uma mácula. Por isso que a Rede Globo, porque 
sabe que não vai ter acordo, sabe que não vai 
ter acordo, por isso que ele está apanhando da 
Globo. 

Por favor, Luciano. (Pausa) 
 

(É exibido o vídeo)  
 

Senhor presidente, encerrando, agora, o 
vídeo que está rolando nas redes sociais e que 
recentemente, também, foi divulgado pelo 
canal do Instagram do presidente, é a pura, para 
finalizar, é a pura noção da realidade. 

Um bando de hienas tentando atacar 
alguém que quer fazer com que o Brasil seja um 
país sério. Um bando de hienas. E ele não livra 
nem mesmo o partido pelo qual ele foi eleito e 
nem nós que temos, também, esse 
compromisso com o povo capixaba, o povo 
brasileiro, doa a quem doer. Muito obrigado, 
senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok, disponha. Faltam quatro minutos 
para as onze da manhã. Vamos passar... 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Disponha, Sergio Majeski, deputado. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - O 

deputado Theodorico pediu um minuto de 
silêncio e eu gostaria que após a execução do 
minuto de silêncio, que o senhor fizesse a 
recomposição de quorum, por favor. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É regimental, é claro que vou fazer. Um 
minuto de silêncio para o deputado, em nome 
de Roberto Fernandes. Não é, Theodorico 
Ferraço? Então, um minuto de silêncio em 
detrimento da morte de Roberto Fernandes. 

(A Casa presta a homenagem) 
 
Muito brigado. 
Vamos fazer então, agora, a 

recomposição de quorum, às 10h58min da 
manhã, desta quarta-feira. O painel está 
liberado.  

 
 (Procede-se ao registro das 

presenças) 
 
O deputado que pede a recomposição 

deve registrar a presença e eu que estou 
presidindo, também, registro a presença. 

Nós temos que ter dez pessoas no 
plenário, dez deputados no plenário. Deputado 
Danilo Bahiense. Somente seis deputados 
registraram: um, dois, três, quatro, cinco, seis, 
sete com o Capitão Assumção. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Hércules. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Antes que V. Ex.ª encerre a sessão... Na 
verdade, no painel tinha trinta presenças e 
agora tem sete. Está marcando sete.  

Eu gostaria, presidente, antes de 
derrubar a sessão, que V. Ex.ª pudesse passar 
para o Grande Expediente, porque nós 
precisamos ficar aqui, nós precisamos falar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não, eu sei! É porque o pedido foi feito 
antes de entrar no Grande Expediente. Então, 
como já foi feito o pedido, não tem como eu 
voltar a ele, entendeu, deputado? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Tristeza! Muito triste! São 11h, nós temos uma 
hora a mais e poderíamos estar aqui discutindo 
várias questões. Queria falar sobre segurança, 
de Vila Velha. O deputado Danilo Bahiense tem 
uma experiência muito grande. Nós vimos aí 
bandidos: Alvorada, Santa Rita e outros bairros 
de Vila Velha, uma situação muito difícil! E o 
deputado Danilo tem experiência com a 
segurança. Eu gostaria que ele pudesse falar o 
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que ele poderá fazer para ajudar o estado, 
para melhorar a segurança do estado, mais 
especialmente de Vila Velha, já que nós 
moramos em Vila Velha e Vila Velha está 
atravessando um momento muito difícil! 

Eu precisava falar também sobre a 
maquete que eu trouxe aqui do teleférico, a 
maquete que é da minha propriedade. Quem 
fez foi Paulo Leão, lá de Barra do Jucu. Está 
acontecendo um evento de turismo, lá em Vila 
Velha, no Titanic, em que eu fui proibido de 
levar essa maquete para mostrar o grande 
equipamento para o estado. Não é só para 
Vila Velha e nem para Grande Vitória, é para o 
estado.  

  
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
A maquete está passando. Muito 

obrigado! Está passando ali na televisão, 
mostrando que Vila Velha poderia ter isso. A 
Lei n.º 3005/94, nós estamos lutando para isso. 
Zé Geraldo Cheim fazia com o recurso dele, mas, 
infelizmente, não encontrou adesão dos 
prefeitos de 94 para cá e Vila Velha continua 
infelizmente sem esse equipamento. 

Eu quero aproveitar também e falar com 
o Dr. Rafael sobre a questão da possibilidade do 
petróleo ou do óleo chegando às nossas praias. 
Fiz um ofício para ele, como presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, há cerca de uma 
semana. Está com uma cópia aí.  

Nós estamos com uma matéria hoje na A 
Tribuna, mostrando que o Governo vai pedir 
doação de máquinas, equipamentos, enfim, e 
nós estamos aqui esperando.  

A Assembleia tem que tomar a frente 
disso. Falei hoje, aqui, mais cedo, na presença 
do presidente Erick Musso: a Assembleia tem 
que partir na frente, nós temos que fazer 
audiência e chamar todas as autoridades 

envolvidas nesse contexto, para não ficar de 
braços cruzados, esperando o petróleo ou o 
óleo chegar aqui e contaminar as nossas 
praias, os nossos mangues. Infelizmente, mais 
um desastre que está sendo anunciado e nós 
estamos de braços cruzados, esperando isso 
acontecer. O Dr. Rafael, como é o presidente 
da comissão, nós já fizemos esse ofício para ele.  

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Quero pedir um tempo também 
ao nosso presidente Torino e dizer que a 
reunião, deputado, nós estamos aguardando a 
data da Comissão de Saúde e da Comissão de 
Meio Ambiente para que possa ser uma reunião 
conjunta das duas comissões, junto com o 
deputado e os demais deputados, deputado 
Torino, deputado Assumção, deputado 
Theodorico, que voltou, deputado Danilo, para 
que seja realmente uma força da Assembleia 
contra esse desastre ambiental, que na 
realidade o próprio presidente, em sua fala, 
disse que pode ser até um desastre criminoso. 
Então, cabe uma investigação realmente. Um 
crime ambiental que ocorre em toda a costa do 
Nordeste, podendo chegar aqui à região 
Sudeste, no Espírito Santo. Então, é um crime 
realmente e está até proibido ampliar o defeso 
da região Nordeste. O Governo federal vai pagar 
mais dois meses do período de defeso para os 
pescadores. E aí prejudica e muito a pesca do 
camarão e da lagosta, que é na região costeira. 
E nós estamos chegando agora ao verão, então 
os bares, os restaurantes que vivem realmente 
desse movimento do verão, a pesca do peroá, 
que também é mais próxima à costa, toda ela 
será prejudicada, prejudicando a economia do 
estado do Espírito Santo.  

Então, o Doutor Hércules fez esse 
encaminhamento, no dia 24 de outubro. Nós 
aceitamos de pronto. Hoje é a primeira reunião 
da Comissão de Meio Ambiente, que será ao 
meio-dia. Vai ser aprovado o requerimento, com 
certeza. Aí, vamos marcar a data esta semana, 
na semana que vem no máximo. O deputado 
Hércules vai ficar aí para puxar a data. Faço a 
sugestão, deputado, de ser até sexta-feira, 
agora, a reunião. Já aprovo lá até o dia, se V. 
Ex.ª quiser. Ou na segunda-feira mesmo. À 
vontade. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, ainda pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Viu como a democracia prevalece? A 
sessão vai encerrar, mas estou deixando o 
senhor falar sobre a maquete, sobre a mancha 
de óleo que, realmente, está para chegar aqui 
no Espírito Santo. Isso vai prejudicar muito 
nosso turismo.  
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Doutor Hércules. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Dr. 

Rafael, infelizmente, sexta-feira nós temos visita 
técnica ao hospital de Guarapari que  está em 
obras e, também, à Câmara de Guarapari. Nós 
podemos marcar outra hora uma reunião, em 
conjunto. 

Mas eu quero parabenizar também a 
competente jornalista Maraiza Silva, do caderno 
Cidades, na página 10 de A Tribuna de hoje, que 
fala: Busca por equipamentos para limpar as 
praias com óleo - Governo do Estado solicitou 
doações de itens de proteção para uso em caso 
de mancha de óleo atingir o litoral capixaba.  
 Nós não podemos esperar isso 
acontecer, presidente. A Assembleia tem que 
tomar a frente disso. Já que o Governo até 
agora ainda não tomou, a Assembleia tem que 
tomar. Esse é nosso papel, da Comissão de 
Saúde, de que nós somos presidente; da 
Comissão de Meio Ambiente, o Dr. Rafael já 
falou. Falei com o presidente hoje de manhã, os 
deputados quase todos presentes. Nós não 
podemos ficar aqui esperando isso acontecer. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É sempre melhor prevenir do que 
remediar, Doutor Hércules.  

Eu quero perguntar uma coisa aos dois 
médicos que estão aqui, Doutor Hércules e Dr. 
Rafael. Dr. Rafael, o senhor é ginecologista?    

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Hoje é o Dia do Ginecologista, não é?  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Hoje é o Dia do Ginecologista. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Parabéns ao senhor. Doutor Hércules 
também é ginecologista? 

 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Também é ginecologista. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Então, parabéns as duas excelências que 

nós temos aqui, que trazem as pessoas à vida, 
de uma forma tão linda! Às vezes eu vejo na 
página do senhor, Dr. Rafael, as crianças que o 
senhor coloca para conhecer este mundo 
maravilhoso, os pais ficam muito felizes, as 
mães - os pais de um modo geral: o pai e a mãe. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Há uma grande dúvida aí, 
deputado Torino. Hoje é o Dia do Ginecologista. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - E obstetra? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Não! Dia do Ginecologista. O Dia 
do Obstetra já passou este ano, mas hoje é o Dia 
do Ginecologista. O ginecologista é o que cuida 
da saúde feminina, como um todo. O obstetra é 
o que faz o parto.  

O Doutor Hércules é parteiro. Tem que 
ter o dia do parteiro. Ele foi parteiro da mãe do 
Theodorico Ferraço. Theodorico conta essa 
história aqui muito bem. Ele foi parteiro da mãe 
do deputado e o deputado Theodorico Ferraço 
nasceu pelas mãos do deputado Doutor 
Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Doutor Hércules é centenário.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - É isso.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Seria 

uma honra muito grande ser o parteiro do parto 
em que nasceu essa figura tão ilustre igual ao 
Theodorico Ferraço. Apesar de que o Ferraço 
me carregou no colo, em Cachoeiro muitos 
anos.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não estou entendendo mais nada! 

  
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Trata-se de uma brincadeira. Mas na verdade 
aqui dentro tem um que nasceu comigo, em 
quem eu dei uns tapinhas: que é o Xambinho.  
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Xambinho! Não sabia disso, não. O 
senhor que trouxe o Xambinho à vida?  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Foi. 
Nasceu comigo e é um belo rapaz, um deputado 
muito atuante, candidato a prefeito, pré-
candidato pela Serra. Então, eu não bati na 
bunda dele porque de uns tempos para cá a 
gente não bate mais, não é, Rafael? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Tem bastante tempo que já não 
bate mais.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Tem muito tempo que a gente não bate. 
Antigamente se dava um tapa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO 
MARQUES - PSL) - Agora como é feito um 
parto? Logo depois que nasce não dá mais 
tapinha no bumbum para chorar, não? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Quando há necessidade, a gente 
faz uma massagem nas costas do neném, mas 
é bem tranquilo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO 
MARQUES - PSL) - Ah, entendi! 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Normalmente é o pediatra que faz, a gente 
quase não faz, a não ser quando se trata de 
parto normal. Se não estiver o pediatra na 
sala, a gente costuma fazer também.  

A gente fazia outra coisa também. O 
pediatra faz outra coisa com o neném quando 
nasce, que eu tive que fazer com Xambinho, 
mas infelizmente, eu não posso falar aqui ao 
microfone, o que a gente faz quando o neném 
nasce, depois eu falo com V. Ex.ª.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO 

MARQUES - PSL) - O Xambinho estava até 
meio triste esta semana passada. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Xambinho está me ligando aqui, 

perguntando se a gente está de sacanagem 
com ele. Não, Xambinho, nós estamos falando 
que o deputado Doutor Hércules fez o seu 
parto e uma manobra que era conhecida na 
pediatria para poder ver se todas as suas vias 
estavam desentupidas. Espera aí só um 
pouquinho. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO 

MARQUES - PSL) - Entendi, tenta botar ele aí. 
(Pausa) 
 

(Procede-se conversa ao 
telefone)  

 
Como é que é, Xambinho?  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Está ouvindo você aqui. Pode 
falar que está no viva-voz para você ouvir 
aqui. (Pausa) 
 

(Procede-se conversa ao 
telefone)  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Xambinho, você não se esqueceu daquele 
exame que eu fiz em você, não, não é? 
   

 (Procede-se conversa ao 
telefone) 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Abraço, Xambinho. Valeu. 

Obrigado, Doutor Hércules. Obrigado, 
Delegado Danilo Bahiense.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Parabéns pelo dia de vocês!  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Quero também aproveitar para 
parabenizar o Doutor Hércules, o Rafael Favatto 
e, em especial, o Doutor Hércules, parteiro. Eu 
também nasci pelas mãos de uma parteira, que 
era minha tia e que fez onze partos da minha 
mãe.  
  

O SR. PRESIDENTE - (TORINO 
MARQUES - PSL) - Olha, que maravilha!  
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O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Uma situação interessante.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO 

MARQUES - PSL) - Quero parabenizar também 
o doutor Carlos Manato, ginecologista 
obstetra, e a doutora Soraya Manato, nossa 
deputada federal Soraya, ginecologista e 
obstetra.  

Muito obrigado pelo carinho de vocês. 
11h09min.  

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
responderam à chamada os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Alexandre 
Xambinho, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Dr. Emílio Mameri, 
Engenheiro José Esmeraldo, 
Enivaldo dos Anjos, Erick 
Musso, Euclério Sampaio, 
Freitas, Gandini, Hudson Leal, 
Iriny Lopes, Janete de Sá, 
Luciano Machado, Marcelo 
Santos, Marcos Garcia, Pr. 
Marcos Mansur, Raquel Lessa, 
Renzo Vasconcelos e Vandinho 
Leite) 
 
(Registram presença os 
senhores deputados Capitão 
Assumção, Delegado Danilo 
Bahiense, Doutor Hércules, Dr. 
Rafael Favatto, Sergio Majeski, 
Theodorico Ferraço e Torino 
Marques) 

  
Não há quorum para manutenção da 

sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, 
comunico que a pauta da próxima sessão 
ordinária será a mesma, exceto as matérias 
votadas na sessão de hoje. E convido os 
senhores deputados e as senhoras deputadas 
para a próxima, solene, hoje, às 19h, em 
homenagem à Reforma Luterana, conforme 
requerimento do deputado Sergio Majeski, 

aprovado em plenário; e sessão solene no dia 
31 de outubro, quinta-feira, às 19h, em 
homenagem ao Dia do Servidor Público, 
conforme requerimento do deputado Enivaldo 
dos Anjos, aprovado em plenário.  

Está encerrada a sessão.  
 

(Comunicamos que haverá 
sessão ordinária dia 04 de 
novembro de 2019, cuja Ordem 
do Dia é a seguinte: discussão 
única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei 
n.os 198/2019 e 559/2019; 
discussão única do Projeto 
de  Lei n.º 62/2018; 
discussão prévia do Projeto de 
Resolução n.º 29/2018; 
discussão especial, em 3.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
102/2019 e 768/2019; 
discussão especial, em 2.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
699/2019, 713/2019, 782/2019 
e 807/2019; discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de 
Lei n.º  234/2018; discussão 
especial, em 1.ª 
sessão, da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 19/2019; 
discussão especial, em 1.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
585/2019, 620/2019, 664/2019, 
676/2019 e 849/2019; 
discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 59/2019; 
discussão especial, em 1.ª 
sessão, dos Projetos de 
Resolução n.os 23/2018 e 
49/2019) 

 
Encerra-se a sessão às onze horas e 

dez minutos. 

 
*As inserções em negrito referem-se 

às previsões regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 
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