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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.355 
 

Concede Medalha Alferes Tiradentes a 
LUIZ CARLOS RODNITZKY JÚNIOR. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Luiz Carlos Rodnitzky Júnior. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.356 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a ALFREDO CESAR DA SILVA. 

 
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 os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 
Resolução: 
 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” no Grau de “Cavaleiro”, 
a Alfredo Cesar da Silva, concedendo-lhe as 
insígnias e o Diploma do respectivo Grau. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.357 

 
Revoga a Resolução nº 6.303. 

 
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 6.303, de 
1º de julho de 2019, publicada no DPL em 02 de 
julho de 2019. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de julho de 2019. 

 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 
 

LEI Nº 11.012 
 

Institui o Cadastro Estadual de 
Pedófilos. 
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 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituído o Cadastro Estadual de 
Pedófilos, reunindo informações relativas a 
condenados pelo crime de pedofilia. 
 
Parágrafo único. Interpreta-se como pedófilos, 
para os fins desta Lei, aqueles que tenham 
contra sua pessoa decisão transitada em julgado 
em processo de apuração dos seguintes crimes: 
 
I - contra a dignidade sexual de crianças e 
adolescentes; 
 
II - os previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
que tenham conotação sexual. 
 
Art. 2º O Cadastro conterá as seguintes 
informações: 
 
I - nome completo; 
 
II - foto; 
 
III - características físicas. 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, e será regulamentada 
posteriormente. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 08 de 
julho de 2019.  

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

LEI Nº 11.013 

 

Declara patrimônio imaterial do 
Estado do Espírito Santo a Escola 
Bíblica Dominical. 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica declarada a Escola Bíblica Dominical 
patrimônio imaterial do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 08 de 
julho de 2019.  
 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1703 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 1680, 

publicado em 03/07/2019, que nomeou 
OSDILELMO MENAO, para exercer o cargo em 
comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Marcos Garcia. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 08 de 
julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ERRATA 

 
No Ato nº 1601, publicado em 

17/06/2019, 

 
onde se lê: 
“[...] ELZA MARTA BONELLA [...] 
 
leia-se: 
 
[...] ELIZA MARTA BONELLA [...].” 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 08 de 

julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 
 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO 
DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 

Fica rescindido, a partir de 
08/07/2019, de acordo com a cláusula 
oitava, do Termo de Compromisso de 
Estágio de Complementação Educacional, 
firmado entre a Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo e a estagiária da 
Universidade Federal do Espírito Santo – 
UFES, LARISSA PANCIERI PIMENTEL. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 08 de julho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 145 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 

 
SUSPENDER e MARCAR as férias 

regulamentares do servidor abaixo relacionado: 
 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 
marcado 

A partir de 
Marcar 

para 
Quantidade 

de dias 

209208 
JUSCELINO 

HENCK 
2019 

01/07//2019 
a 

30/07/2019 
03/07/2019 

03/08/2020 
a 

30/08/2020 

28 (vinte e 
oito) dias 
restantes 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

04 de julho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 146 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares do servidor abaixo relacionado: 

 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 
marcado 

A partir 
de 

Marcar 
para 

Quantidade de 
dias 

208446 
LIBNE 

BARBOSA 
GALVANI 

2019 
24/06//2019       

a 
23/07/2019 

03/07/2
019 

26/08/2019 
a 

15/09/2029 

21 (vinte e um) 
dias restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 05 de julho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 147 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
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PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 

 
 

Matrícula Servidores Exercício Período marcado 
Período 

transferido 
Quantidade 

de dias 

205090 

 
 

DILMA 
NUNES 

PIMENTA 
LAYBER 

 
 

2018 
01/07/2019 a 
30/07/2019 

15/07/2019 a 
13/08/2019 

 
30(trinta) dias 

201422 

 
MARCELO 
MIRANDA 

ROCHA 
 

2019 
16/07/2019 a 
30/07/2019 

25/07/2019 a 
08/08/2019 

15 (quinze) 
dias restantes 

34961 
SELMA  

MARIA DOS 
SANTOS 

2019 
02/12/2019  a 

16/12/2019 
19/08/2019 a 
02/09/2019 

15 (quinze) 
dias restantes 

 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
05 de julho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 148 

 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 

 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade de 
dias 

207832 

 

 

ANDREIA 
MONTEIRO 
ZANELATO 

 

2019 
10/07/2019 a 
08/08/2019 

29/07/2019 a 

27/08/2019 
30 (trinta) dias 

202503 

 

ANTONIO 
CARLOS SESSA 
NETTO 

2019 
17/07/2019 a 

15/08/2019 

22/07/2019 a 

05/08/2019 e 

02/01/2020 a  

16/01/2020 

30 (trinta) dias 

34522 

 

ANTONIO 
TADEU 
FERNANDES 
CARNEIRO 

 

2019 
01/06/2020 a 
30/06/2020 

19/08/2019 a 
17/09/2019 

30 (trinta) dias 

209427 

 

EMERSON 
CABRAL 
PETERLE DE 
SOUZA 

2019 
1507/2019 a 
29/07/2019 

06/01/2020 a 

20/01/2020 
15 (quinze) dias 

208365 

 

EMILIANE 
DELBONI DE 
FREITAS 
CALDEIRA 

2019 
22/07/2019 a 

05/08/2019 

08/07/2019 a 
22/07/2019 

15 (quinze) dias 
restantes 

208657 
FELIPE AGUIAR 
BATTISTI 

2019 
01/07/2019 a 
30/07/2019 

19/07/2019 a 

02/08/2019 e 

06/01/2020 a 

20/01/2020 

30 (trinta) dias 

207790 

 

JASSON 
CAMPOS 
CARNEIRO 

2019 
01/07/2019 a 
15/07/2019 

22/07/2019 a 
05/08/2019 

15 (quinze) dias 
restantes 

208239 
JESSICA 
NEITZEL 

2019 
07/10/2019 a 

05/11/2019 

21/10/2019 a 

04/11/2019 

04/05/2020 e 

18/05/2020 

30 (trinta) dias 

201120 

 

LUCIANA 
MARIA 
FERREIRA 
OLIVEIRA DE 
SOUZA 

2018 
15/07/2019 a 
29/07/2019 

02/01/2020 a 
16/01/2020 

15 (quinze) dias 
restantes 

201120 

LUCIANA 
MARIA 
FERREIRA 
OLIVEIRA DE 
SOUZA 

2019 
06/01/2020 a 

20/01/2020 

20/07/2020 a 

03/08/2020 

15 (quinze) 

dias restantes 

202764 

 

MARIA DA  

PENHA 
OLIVEIRA DE 
SOUZA 

2019 
08/07/2019 a 
22/07/2019 

03/07/2019 a 
17/07/2019 

15 (quinze) dias 
restantes 

208859 

 

MEROIZA 
FERREIRA 

2019 
01/08/2019 a 
30/08/2019 e 

06/12/2019 a 

20/12/2019 e 

06/01/2020 a 

20/01/2020 

30 (trinta) dias 

209242 
POLIANA 
DELEVEDOVE 

2019 
05/08/2019 a 
03/09//2020 

04/11/2019 a 
03/12/2019 

30 (trinta) dias 

209509 

 

RENATO 
PASSOS 
PONTINI 

2019 
22/07/2019 a 
20/08/2019 

22/07/2019 a 
05/08/2019 e 
19/08/2019 a 
02/09/2019 

30 (trinta) dias 

35716 

 

RITA DE CASSIA 
BRAGGIO 
BODART 

2009 
07/10/2019  a 

05/11/2019 
22/07/2019 a 
20/08/2019 

 

30 (trinta) dias 

35716 

 

RITA DE CASSIA 
BRAGGIO 
BODART 

2019 
15/07/2019  a 

13/08/2019 
22/08/2019 a 
20/09/2019 

 

30 (trinta) dias 

203215 

 

ROBERTA 
PARANHOS 
FRAGOSO 

2015 
15/07/2019 a 
29/07/2019 

22/07/2019 a 
05/08/2019 

15 (quinze) dias 

208323 

 

SABRINA 
GUIMARAES 
AGUIAR 
MACHADO 

 

2019 
02/01/2020  a 

31/01/2020 

22/07/2019 a 
05/08/2019 e 

02/01/2020 a 

16/01/2020 

30 (trinta) dias 

200705 

 

WANDERLANIO 
ALVES LORETE 

 

2019 
15/07/2019 a 

29/07/2019 

22/07/2019 a 

05/08/2019 

(15) quinze dias 
restantes 

 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
05 de julho de 2019. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
JOEL RANGEL 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 5 

 

ATOS DAS DIRETORIAS PARLAMENTARES 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
 

 
 
 

• TERÇA-FEIRA - 09.07.19 • 
 

 
HORA 

 
PROGRAMAS 

 

 
SINOPSES 

01h45 SEMINÁRIO: PACOTE ANTICRIME  
 

Criminalização da Juventude Negra 

04h10 REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Comissão de Cultura 

05h05 SESSÃO SOLENE Homenagem 30 Anos do Sindicato dos Técnicos 
Industriais 
 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV No Programa de hoje você vai conhecer   a técnica que 
propicia parto duplo de ovelhas .  A Embrapa está 
reproduzindo os ovinos da raça Santa Inês com maior 
capacidade de gerar dois ou mais cordeiros por ano. Isso 
porque pesquisadores detectaram que certas ovelhas 
têm uma alteração natural no gene que aumenta a taxa 
de ovulação e, consequentemente, permite a geração de 
mais cordeiros. Assista também outras noticias  
 

08h00 STJ: STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ considera ilegal a 
prisão por descumprimento de delação premiada.  
Assistência médica domiciliar não pode ser excluída pelos 
planos se saúde, sem que cada caso seja previamente 
analisado. E ainda, os cuidados com a transferência de 
veículos 
 

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

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo 
capixaba 
 

09h00 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA (V) CPI Dos Crimes Cibernéticos e Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente e Política Sobre Drogas 
 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca de 
60 milhões de brasileiros estão negativados. O número 
representa cerca de 40% da população. Especialistas 
afirmam que uma das principais causas do 
endividamento é a falta de educação financeira. Saiba 
mais sobre o assunto e as dicas dos especialistas para sair 
do vermelho e ter saúde financeira 
 

12h30 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Francisco Martinez Berdeal, 
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dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do 
Patrimônio Público (Cadp) do Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo (MPES) fala sobre o combate à 
corrupção, tanto pela Justiça como pela sociedade, e a 
busca de diálogo e acordo entre partes em conflito 
 

13h00 DEDO DE PROSA O livro “Colônia” fala da história do Hospital Pedro 
Fontes, em Cariacica. Na década de 40, o lugar foi criado 
para receber pacientes com hanseníase. A história de 
segregação e sobrevivência é contada por Gui Castor por 
meio de fotografias e de uma experiência singular no 
local 
 

13h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Justiça 
 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo 
capixaba 
 

14h45 UTILIDADE PÚBLICA Dengue 
 

15h00  SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

18h00 A GRANDE REPORTAGEM Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), 
cerca de 60 milhões de brasileiros estão 
negativados. O número representa cerca de 40% da 
população. Especialistas afirmam que uma das 
principais causas do endividamento é a falta de 
educação financeira. Saiba mais sobre o assunto e as 
dicas dos especialistas para sair do vermelho e ter 
saúde financeira 
 

18h30 DEDO DE PROSA O livro “Colônia” fala da história do Hospital Pedro 
Fontes, em Cariacica. Na década de 40, o lugar foi 
criado para receber pacientes com hanseníase. A 
história de segregação e sobrevivência é contada por 
Gui Castor por meio de fotografias e de uma 
experiência singular no local 
 

19h00 SESSÃO SOLENE  (V) Aniversário do Corpo de Bombeiros Militar do ES 
 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo 
capixaba 
 

22h15 SOM DA TERRA O som da terra bate um papo com o músico Fabio  
Carvalho, que apresenta seu trabalho que mistura congo 
e música eletrônica 
 

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 

 
SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 
MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA, 
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2019. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Bom dia. Primeiro, obrigado pelas 
presenças ilustres.  

É um tema recorrente na imprensa, no 
dia a dia das pessoas, por onde você passa, em 
especial aqui em Vitória, que a gente  tem sede 
aqui no Parlamento, acaba essa conversa 
virando conversa de restaurante, conversa de 
café, conversa de boteco, conversa de plenário 
e, naturalmente, o estado inteiro, em especial a 
Região Metropolitana, conversam muito sobre 
esse tema.  

Eu acabei tomando a iniciativa de 
apresentar uma proposta, sem dar nenhuma 
velocidade a ela, para que nós pudéssemos 
discutir. Acho que discutir dentro do foro 
competente que é a Região Metropolitana da 
Grande Vitória, justamente porque existe uma 
legislação, criada em 95, que criou a Região 
Metropolitana da Grande Vitória. Então, nós 
não estamos aqui invadindo competência 
municipal, meramente legislando dentro do 
campo da lei complementar que criou a Região 
Metropolitana e as suas alterações. 
 Diante disso, eu acho que nada mais 
justo que discutir com as cidades, prefeituras e 
câmaras municipais.  

Eu até falei hoje mais cedo com a 
Izabela, que é a nossa coordenadora da 
Comissão de Infraestrutura, Mazinho: acho que 
faltaram os convites para o Detran, que agora 
vai ser agente também de autuar no trânsito, 
acho que as guardas municipais e a própria 
Polícia Rodoviária Estadual, que também atua 
na Região Metropolitana. 
 Mas eu acho que isso aí é um debate que 
nós podemos começá-lo agora, ter um deadline 
aí, um tempo para poder a gente concluir com 

as discussões, observadas as sugestões de cada 
cidade.  

Eu sempre digo que a Região 
Metropolitana, os municípios que a compõe são 
cidades irmãs. A gente, como na Bahia, somos 
parede e meia. A divisa, às vezes, nem é um rio, 
não é nada, você passou de uma cidade para 
outra, o limite você só sabe por causa de uma 
placa. 

Eu acho que nós temos que discutir de 
forma conjunta porque, vou citar um exemplo, a 
Prefeitura de Vitória, recentemente, fez uma 
intervenção na Ilha do Príncipe. Essa 
intervenção dela, por mais que benéfica para a 
população de Vitória, gerou um impacto 
negativo para Vila Velha, Cariacica e Viana, 
porque elas não se conversavam, por conta 
desse problema. 

Então, assim, eu acho que chegou um 
momento em que foi discutida muito a questão 
da Região Metropolitana da Grande Vitória em 
alguns fóruns, mas, ao final, não existiu nenhum 
comprometimento das autoridades, seja do 
Legislativo e Executivo, de que as ações 
poderiam ser metropolitanas também. Quer 
dizer, quais são as obras que foram discutidas 
num contexto metropolitano que foram 
executadas pelo Governo em parceria com as 
cidades? Até hoje nenhuma. O Governo tomou 
a iniciativa, e as cidades, meramente, aceitaram. 
As cidades não discutiram uma proposta e 
apresentaram para o Governo. Que eu acho que 
é esse que é o papel. Porque o Governo tem 
uma visão macro, as cidades, não, elas estão no 
dia a dia. Então, as cidades conversando, esse é 
um problema comum que as cidades, 
naturalmente, devem conversar um bocado 
mais.  

A Izabela vai fazer uma apresentação 
rápida sobre essa questão da legislação, do 
projeto, para a gente poder iniciar os debates.  

Mas eu queria pedir que nós 
pudéssemos nos apresentar, a começar pelo 
nosso vereador mais jovem de Vitória ali, o 
Mazinho. 

  
O SR. MAZINHO DOS ANJOS – Eu, o mais 

novo? 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Fazer a rodada aqui e cada um se 
apresenta.  
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O SR. MAZINHO DOS ANJOS – Dá para 

eu ser um dos mais velhos.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – É mesmo, Mazinho? Não sabia que 
você tinha setenta anos, não? 

 
O SR. MAZINHO DOS ANJOS – Devo ser 

uns quatro mais novo que você.  
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, 

deputado Marcelo, é um prazer contribuir com 
a comissão. Eu estou também na OAB, na 
Comissão de Trânsito, direito de trânsito, 
mobilidade e transporte. Então, a gente pode 
contribuir, também, lá na OAB, estamos à 
disposição lá. Já coloco aqui a comissão à 
disposição da Comissão de Infraestrutura. 

Eu sou o Mazinho e estou como vereador 
de Vitória. Profissão: advogado. Estou neste 
mandato como vereador e estou aqui para o 
que puder contribuir, tanto pela Câmara de 
Vitória, como pela OAB. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Obrigado. 
 
O SR. LOURENÇO DE CARVALHO 

CAPDEVILLE – Bom dia.  
Lourenço Capdeville, vereador de Viana, 

presidente da Comissão de Obras, estou aqui 
com um amigo que me acompanha, 
representando a Gabriela. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – A Gabi faltou também, né? Está bem 
representado. 

 
O SR. LOURENÇO DE CARVALHO 

CAPDEVILLE – Faltou e estou aqui para o que 
precisar, Marcelo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Legal. Obrigado, Capdeville. 
 
O SR. LOURENÇO DE CARVALHO 

CAPDEVILLE – Podem contar com a minha 
experiência e com o meu apoio sempre que 
precisar. 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Legal, muito obrigado. 

 

O SR. ANDRÉ GUIMARÃES – Bom dia. Eu 
sou André Guimarães, estou subsecretário de 
desenvolvimento de Viana. Eu sou arquiteto. 
Estou à disposição no que pudermos contribuir, 
enquanto Viana, enquanto for de conhecimento 
técnico, no que for ajudar. 

 
O SR. LÉO DO IAPI – Bom dia a todos. 

Léo do IAPI, vereador de Cariacica, do PDT. 
Obrigado, Mazinho, pelo convite. Obrigado, 
senhor Edson. Faço parte de Comissão de Obras, 
junto com o senhor Edson. Estou à disposição. 
Obrigado. 

 
O SR. EDSON NOGUEIRA – Bom dia mais 

uma vez. Deputado Marcelo, agradeço em 
nome da Câmara de Cariacica, em nome do 
povo de Cariacica e a todos que estão aqui de 
Vitória, de Viana e a vocês que estão aqui 
participando de um assunto muito importante, 
que cada dia carece de mais atenção: a 
mobilidade urbana.  

Cariacica sofre muito com isso, por não 
ter mecanismos. Acho que é muito importante a 
sua iniciativa, deputado.  

 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Fernanda 

Laranja, sou representante da Grow, que é a 
holding das duas empresas que hoje atuam aqui 
em Vitória: a Yellow e a Grin.  

 
A SR.ª IZABELA BIANCARDI RORIZ – 

Izabela. Eu sou a supervisora da Comissão de 
Infraestrutura. Vou estar aqui, hoje, 
apresentando um pouquinho. 

 
O SR. PAULO ROBSON – Bom dia. Paulo 

Robson. Eu sou engenheiro. Estou aqui 
representando o secretário de Obras de Vila 
Velha. 

 
O SR. RENATO CINTRA – Bom dia, 

deputado. O meu nome é Renato Cintra. Sou 
advogado. Estou como assessor do vereador 
Bruno, da Câmara Municipal de Vila Velha. 

 
O SR. BRUNO MACIEL – Bom dia a todos. 

O meu nome é Bruno, eu sou funcionário 
efetivo da prefeitura de Vila Velha, 
administrador. Hoje, estou como assessor 
técnico do vereador Bruno Lorenzutti, no 
gabinete dele. Vim para contribuir, também. 
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O SR. BRUNO LORENZUTTI – Bom dia a 

todos. Estou vereador, Mazinho, de Vila Velha: 
Bruno Lorenzutti.  

Agradecer, deputado Marcelo, por essa 
transparência, por esse diálogo integrado.  

É um problema comum, como o 
deputado disse, que atinge a todas as cidades 
irmãs, aqui, da Grande Vitória.  

Nós somos autor da lei, somos os 
defensores também, o defensor da mobilidade, 
de mudança de comportamento, lá em Vila 
Velha, iniciativa nossa, e também dos patinetes. 

A nossa lei, em Vila Velha, para não ferir 
competência administrativa, deixou um prazo 
de regulamentação. Mas essa regulamentação, 
vindo da Assembleia Legislativa, eu acho que 
integrando as prefeituras, Câmaras, será muito 
mais importante, porque ela vai uniformizar 
essa questão do uso. Mas do que uma própria 
regulamentação específica de cada cidade.  

Então, parabenizar pela iniciativa e nós 
estamos aqui para contribuir. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Obrigado, vereador. Obrigado, mesmo.  
 
O SR. EVANDRO AGOSTINHO 

RODRIGUES – Bom dia a todos. Eu sou servidor 
da Casa, efetivo. Eu sou da consultoria temática 
e estou aqui para colaborar no que for preciso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Obrigado. 
Chegou o nosso vereador cabeludo. 
 
O SR. BROINHA – É verdade. Bom dia a 

todos. Eu sou o vereador Broinha, de Cariacica, 
presidente da Comissão de Obras. Estou aqui a 
convite do deputado. Vim para colaborar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Obrigado. 
Bom, aqui, nós temos a nossa assessoria, 

a TV Assembleia está cobrindo aqui o nosso 
evento. Também temos aqui a procuradora da 
Casa, efetiva, também nos acompanha no 
suporte jurídico, os demais colaboradores da 
Coinfra e os técnicos da Casa, como foi colocado 
aqui. 

Então, assim, Broinha, você chegou, mas 
já agradeci a presença de todos. É importante... 

 
O SR. BROINHA – (inaudível) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Eu sei disso. Eu estava justamente 
falando aqui sobre esse tema, é um problema 
de Vitória, que é bom para a cidade, não tenha 
dúvida, mas precisa ser discutida a integração, 
você consegue diminuir esse impacto para as 
demais que compõem o contexto 
metropolitano.  

Queria passar a palavra para a Izabela, 
que é coordenadora da Comissão de 
Infraestrutura, para fazer uma pequena 
apresentação, só para a gente poder entender o 
nascimento dessa proposta e até, justamente, 
falar da legalidade dela, por não estarmos 
invadindo competência municipal, que tem a 
sua atribuição prevista na Constituição, mas 
legislando em cima de uma lei complementar já 
existente desde 2005, nós estamos meramente 
alterando. Aliás, existe já uma decisão, uma 
instrução normativa do Contran, que também 
dá uma linha geral com relação ao uso desses 
equipamentos. 

Izabela, com a palavra. 
 

A SR.ª IZABELA BIANCARDI RORIZ – Bom 
dia, novamente. A Comissão de Infraestrutura 
debatendo para achar a melhor forma. A gente 
sempre discutindo e debatendo para achar 
inovações para melhorar a mobilidade urbana, a 
infraestrutura, e o deputado que é presidente 
da comissão propôs, deu início a essa 
proposição, que é o Projeto de Lei n.º 25/2019. 
Esse projeto acrescenta os aditivos 4A e 4B da 
Lei Complementar n.º 325 de 2005.  

O projeto obriga a utilização de 
capacetes no uso de veículos cicloelétricos e 
ciclomotores. Também diz que a circulação de 
veículos cicloelétricos e ciclomotores é 
permitida somente em áreas destinadas a 
pedestres, ciclovias e ciclofaixas. Estabelece 
velocidade máxima de seis quilômetros por hora 
em área de circulação de pedestres, como 
calçadas, de vinte quilômetros por hora em 
ciclovias e ciclofaixas e obriga a ser 
incorporados ao equipamento indicadores de 
velocidade, campainha e sinalização noturna, 
dianteira, traseira e lateral. Tudo isso para 
promover maior segurança para os usuários. 
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E esesa é a Lei Complementar n.º 325, 
que é a lei que estabelece a Região 
Metropolitana da Grande Vitória. E essa é a 
estrutura da Região Metropolitana. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Só registrar que antes de participar 
Fundão e Guarapari, a Região Metropolitana era 
meramente composta de Cariacica, Vila Velha, 
Serra, Vitória e Viana. 

 
A SR.ª IZABELA BIANCARDI RORIZ – Hoje 

nós temos Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, 
Viana, Vila Velha e Vitória. Todo mundo já sabe. 

E essa lei tem por objetivo a integração 
de política de interesse comum e com finalidade 
de promover o desenvolvimento social, cultural, 
econômico, melhorias na qualidade de vida, 
redução das desigualdades sociais e econômicas 
de todos os municípios presentes na Região 
Metropolitana. 

São consideradas de interesse comum as 
atividades que atendam a mais de um 
município, assim como aquelas que mesmo 
restritas ao território de um deles, sejam, de 
algum modo, dependentes ou concorrentes de 
funções públicas e serviços supramunicipais.  

As funções públicas de interesse comum 
são definidas pelo Comdevit, que é o Conselho 
Metropolitano de Desenvolvimento da Grande 
Vitória. Esse conselho, a maior função dele é 
definir políticas públicas de transporte e sistema 
viário regional, e também da segurança pública, 
que envolve trânsito, entre outros. 

Essa é a resolução do Contran. Vale 
ressaltar que na hora da criação desse projeto 
de lei, foi observada toda a resolução do 
Contran para que estivesse de acordo com ela, 
porque a gente estava estudando que foram 
feitos vários testes e ensaios técnicos em 
relação à velocidade, para ver se aquela 
velocidade realmente atendia. Então, nós 
utilizamos como base a resolução do Contran, 
que estabelece a equiparação dos veículos 
cicloelétricos aos ciclomotores e os 
equipamentos obrigatórios para condução nas 
vias públicas abertas à circulação.  

Para os efeitos de equiparação aos 
ciclomotores, entende-se como cicloelétrico 
todo veículo de duas ou três rodas, provido de 
motor de propulsão elétrica, com potência 
máxima de quatro quilowatts e também que a 

carga que não exceda cento e quarenta 
quilogramas e que não ultrapasse também a 
velocidade de cinquenta quilômetros por hora. 
Inclui-se nessa definição de cicloelétrico a 
bicicleta dotada originalmente de motor 
elétrico, bem como aquela que tiver esse 
dispositivo motriz agregado posteriormente à 
sua estrutura.  

Além de observar os limites de potência 
e velocidade, a resolução do Contran também 
define alguns equipamentos que são 
obrigatórios, como espelhos retrovisores de 
ambos os lados, farol dianteiro de cor branca ou 
amarela, lanterna de cor vermelha na parte 
traseira, velocímetro, buzina e pneus que 
ofereçam condições mínimas de segurança. 
 As duas resoluções foram baseadas no 
projeto, em que uma altera a outra. Essa aqui é 
a outra, como eu falei, essa é a nova redação. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Essa é a que está valendo? 
 
 A SR.ª IZABELA BIANCARDI RORIZ – Essa 
é a que está valendo, isso, já foi alterada. 
 E aqui, como eu disse, as velocidades são 
as mesmas do nosso projeto e que também tem 
os mesmos equipamentos de segurança.  

Também a mesma coisa aqui. Obriga 
nessa aqui, a nova: obriga o uso de capacetes. 
 E, agora, eu vou falar um pouquinho... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Só para bicicleta elétrica. 
 
 A SR.ª IZABELA BIANCARDI RORIZ – Isso. 
 
 A SR.ª FERNANDA SOUZA - O patinete 
fica excluído disso. 
 
 A SR.ª IZABELA BIANCARDI RORIZ – Não. 
Aqui. Isso.  
 
 A SR.ª FERNANDA SOUZA - Fica 
excepcionalizado. 
 
 A SR.ª IZABELA BIANCARDI RORIZ – 
Agora eu vou falar um pouquinho da 
constitucionalidade do projeto, que, do ponto 
de vista constitucional, há um tratamento 
específico a respeito do trânsito.  
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Inicialmente, da perspectiva legislativa, 
há previsão de que a matéria trânsito 
corresponda à competência privativa da União. 
Em pouco mais de trinta anos de carta-cidadã, a 
jurisdição constitucional do Supremo Tribunal 
Federal pautou-se por uma tendência 
centralizadora ao interpretar tal dispositivo. 
Assim, com raríssimas flexibilizações, segue a 
prevalecer a interpretação jurídica e política, no 
sentido de que eventuais legislações estaduais e 
também municipais seriam inconstitucionais por 
vício de competência federativa para edição de 
normas a respeito da questão. 
 Aí, vale ressaltar que, em nenhum 
momento, a gente está criando normas para 
inviabilizar qualquer uso desse equipamento; só 
está realmente preocupado em proteger o 
usuário e todos que estão trafegando em volta. 
 O que se faz ignorar é que, 
paralelamente à competência para legislar o 
artigo 23 do inciso XII da Constituição Federal de 
88, estipula específica competência comum. 
Leia-se: uma atribuição administrativa que deve 
ser compartilhada entre União Federal, estados, 
municípios e o Distrito Federal para fins de 
estabelecer e encontrar política de educação 
para a segurança do trânsito.  

Observada a necessidade de tal norma 
constitucional é igualmente válida e aplicada ao 
tema da legislação do uso dos patinetes, surgem 
novas possibilidades normativas e institucionais 
quanto às políticas públicas a implementar. 

Ao compreender a questão, também, a 
partir do eixo da educação para a segurança do 
trânsito, o foco da atuação regulatória passa a 
ser a prevenção e não somente a repressão ou a 
estipulação de parâmetros que acabem por 
inviabilizar a própria lógica comercial da 
administração dos serviços de mobilidade. Aí, 
foi isso que a gente comentou. 

E, aí, foi feito esse decreto do prefeito de 
São Paulo. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Uma avaliação que foi feita, nacional. 
São Paulo... 
 
 A SR.ª IZABELA BIANCARDI RORIZ – São 
Paulo e também teve da Prefeitura de Vitória. A 
gente colocou aqui como exemplo, que vale 
ressaltar. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Como é que fica São Paulo? 
 
 A SR.ª IZABELA BIANCARDI RORIZ – São 
Paulo, eles até com a mesma velocidade, 
porém, o que está causando muita polêmica é 
que proíbe a circulação de equipamentos nas 
calçadas. Isso tem gerado um transtorno, 
porque, por exemplo, igual aqui... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Praia do Canto. 
 
 A SR.ª IZABELA BIANCARDI RORIZ – 
Praia do Canto, Jardim da Penha. Não tem 
ciclovia dentro dos bairros, então inviabiliza o 
uso desses equipamentos. Aí é um ponto a ser 
observado. 

 
Já o decreto da Prefeitura de Vitória 

parece bastante com o nosso projeto que 
estamos mostrando, porque tem as mesmas 
velocidades e não proíbe o uso em calçadas. 

É, pelo contrário, pode ser utilizado, é 
bem semelhante. 

É isso, foi mais para dar um contexto 
para abrir o debate. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Só para fazer um registro aos amigos 
que chegaram: fizemos uma autoapresentação 
aqui. Cada um se identificou para que todos nós 
pudéssemos, aqui, nos conhecer melhor. Que 
pudessem se apresentar. 

 
O SR. WESCLEY QUIMQUIM – Meu 

nome é Wescley, estou representando o 
vereador Davi Esmael, que está em viagem em 
Brasília. Estamos aqui para contribuir também. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Legal! Obrigado! 
 
O SR. ANDRÉ CARVALHO – Meu nome é 

André Carvalho. Bom dia a todos e a todas! 
Represento o mandato do professor Roberto 
Martins. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Obrigado! 
Bom, podemos dar início, então? 
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O SR. WINKER DENNER RODRIGUES 
MESQUITA – Meu nome é Winker Denner, sou 
secretário adjunto de Obras em Serra, 
representando o secretário Zacarias Carraretto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Tem mais alguém que chegou e que 
nós não apresentamos? 

 
O SR. WESCLEY QUIMQUIM – Está me 

acompanhando ali o Alex também. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Alex, levante e se apresente, para a 
gente te conhecer. 

 
O SR. ALEX SANDRO NUNES SILVA – Sou 

Alex, assessor também do vereador Davi Esmael 
e estou aqui também o representando. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Legal. 
 
O SR. ELIAS COLOMBI JUNIOR – Meu 

nome é Elias Colombi Junior, trabalho na 
Câmara de Vereadores de Cariacica com o 
vereador Edson Nogueira. 

 
O SR. WALCEMIR SOUZA DO ROSARIO – 

Olá, sou Walcemir, trabalho em Cariacica com o 
vereador Broinha. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – O Walcemir eu não conheço, não... 
(risadas) 

 
O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA 

NETO – Sou Guto, Assessor de Comunicação do 
deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Bom, já apresentei a minha 
procuradora, que está aqui. 

Já tendo todo mundo feito a devida 
apresentação... 

Então, esse é um problema... Por mais 
que, como disse aqui o vereador, que você 
tenha uma legislação específica do município de 
Vitória, e como estamos falando de cidades 
irmãs, poderíamos normatizar uma regra na 
Região Metropolitana que pudesse atender até 
cidades que não se prepararam. Mas isso é 

natural, de o desenvolvimento chegar a essas 
cidades, de terem também a empresa chegando 
lá, ou outras empresas, do uso de patinetes ou 
cicloelétricas, ciclomotores.  

Como vocês viram, todos estão de posse 
da nossa proposta. 

Queria abrir a discussão, a gente podia 
fazer um debate aqui por cidades. Como o 
Mazinho foi o primeiro a falar ali, acho que 
Vitória podia abrir o debate, falando um bocado 
sobre o que acha dessa proposta, qual a 
sugestão que temos para fazer alguma 
alteração; crítica; sugestão... Enfim, Mazinho, 
acho que aqui é o fórum competente para a 
gente debater e escutar a sua avaliação. 

 
O SR. MAZINHO DOS ANJOS – Deputado, 

acho que a legislação também... replicando 
praticamente... do Contran. Uma questão 
complexa ali que a gente, na verdade, não... a 
questão da utilização ou não nas vias de tráfego 
motores, que aqui está proibindo. Vejo muito, 
acho muito arriscado, a pessoa de patinete 
andando na pista, e já vi até do lado esquerdo, 
na terceira via do lado esquerdo, pessoas 
trafegando com o patinete, quer dizer, um risco 
danado.  

Então, acho que tem que ser mesmo na 
calçada, apesar de nossas calçadas não serem 
adequadas para isso. Acho que tem que investir 
muito. Tenho até uma visão diferente, acho que 
prefeitura tem que fazer essas calçadas, nem 
que faça uma contratação de uma empresa para 
fazer projeto por quarteirão e depois executar o 
serviço, e passe isso para o IPTU, dividido em 
várias vezes para o cidadão. Porque, se deixar 
para o cidadão, como é hoje, cada um faz de um 
jeito e a calçada não fica boa. Não tem 
padronização. Diz que tem, mas não tem 
padronização. 

Acho que uma grande dificuldade até das 
empresas da área de patinetes é essa questão 
de você ter onde andar. As calçadas não são 
adequadas - em Vitória não é, em Vila Velha não 
é, em Cariacica não é, em Viana não é. Em 
nenhuma cidade da Grande Vitória tem calçada 
adequada. Lá nos Estados Unidos a calçada tem 
a largura de seis calçadas aqui do nosso estado.  
Então a grande dificuldade é isso, você acaba 
correndo o risco, você pode passar num buraco, 
acontecer um acidente. O debate vai muito em 
relação a essas situações.  Já ouvi até Unimed 
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que está aumentando o índice de acidentes por 
traumas por causa da utilização indevida desse 
tipo de equipamento. Estão até pedindo aos 
médicos do pronto-socorro para, no 
atendimento, perguntar: Onde você caiu e 
machucou?  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Para fazer uma avaliação no índice? 
 
O SR. MAZINHO DOS ANJOS - Para fazer 

uma avaliação no índice do aumento. Eu 
mesmo, andando de patinete, passei em 
buraco. E ele é fininho, levinho e se não tiver 
equilíbrio você vai para o chão mesmo. Tem que 
ter muito cuidado. Então, essa questão da 
velocidade é importante, mas acho que precisa 
mesmo é mexer na educação; as pessoas 
precisam se educar para utilizar da maneira 
correta. 

Só fiz uma observação aqui porque achei 
interessante, no decreto de Vitória. Ele coloca 
uma autorização para a utilização dos patinetes 
em vias destinadas ao tráfego de veículos 
quando for autorizado pelos municípios. É igual 
à gente tem aqui em Vitória domingo... 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Domingo, ok. Talvez... 
 
O SR. MAZINHO DOS ANJOS - Talvez 

você deixar aberto, também, essa permissão 
para se colocar autorização quando você tem 
essas práticas de atividades de lazer nos 
municípios. Tem essa observação. No mais a 
gente está como um bom guarda-chuva para os 
municípios poderem se... 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) - No aspecto legal, condicional?   
 
O SR. MAZINHO DOS ANJOS - Não vejo 

inconstitucionalidade na lei não, porque não 
estava entrando nesses pormenores aí... da 
prefeitura ela é mais... da prefeitura deveria ser 
feito por lei. Porque, na verdade, o decreto ele 
juramenta alguma lei. E nesse decreto da 
prefeitura não tem nenhum... falando sobre o 
assunto. Acho que... deveria ter feito uma lei 
guardando mesmo, para depois ser 
regulamentada. Ela antecipou... 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Era muito por conta da  cobrança, a 
mídia... 

 
O SR. MAZINHO DOS ANJOS - 

Exatamente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) - É isso? 
 
O SR. MAZINHO DOS ANJOS - É isso aí. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) - ... 
 
O SR. MAZINHO DOS ANJOS -... Acho 

que...  
  
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Dar respaldo 

à atividade no município. E agora é... E a gente... 
pode conversar depois, com um projeto de lei 
na câmara que a gente encampa até pela 
segurança jurídica da empresa, para prestar as 
atividades.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Legal. Obrigado... 
 
O SR. LOURENÇO DE CARVALHO 

CAPDEVILLE – No meu ponto de vista o debate 
vai ser muito longo, porque acho um absurdo 
usar calçada para esse tipo de atividade. Acho o 
seguinte, antes de o município querer adotar 
essa mobilidade... se prepare, porque vamos 
supor que estejam vindo idosos, e vem um 
jovem de patinete e entra em cima da calçada. 
Então acho, assim, começou-se um debate 
muito sério e até mesmo pedir aos municípios, 
Marcelo, o senhor como deputado, quem sabe 
até para receber esse tipo de mobilidade 
urbana, porque acho uma falta de respeito com 
o pedestre, que usa a calçada para fazer sua 
caminhada, suas atividades, e vem um rapaz de 
patinete, de bicicleta, sendo que nós temos 
ciclovia em algumas partes de Vitória. Então 
acho que o debate tem que ser mais 
prolongado. Isso é uma coisa muito séria porque 
a gente não trata só de idoso, a gente trata de 
criança que usam as calçadas quando saem das 
escolas para irem às suas casas.  Acho que... 
bastante. Esse é o meu ponto de vista.   
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Na sua visão a utilização desses 
equipamento nas calçadas, por mais que tenha 
um limitador de velocidade, e aí, naturalmente, 
tendo esse limitador... 

 
O SR. LOURENÇO DE CARVALHO 

CAPDEVILLE – No caso seria de seis quilômetros. 
Ninguém vai obedecer. Infelizmente, Marcelo, 
não vai obedecer e vai causar acidentes.  

Acho que o município que quer partir 
para essa mobilidade urbana tem que primeiro 
se preparar, para, depois, entendeu, a gente 
chegar a um bom senso. Porque acho muito 
perigoso. 

Acho o seguinte, ele falou aqui da 
terceira faixa... faixa. Faça um estudo. Acho que 
uma ciclovia, não sei... Calçada é para pedestre. 

Hoje, se você está andando de bicicleta 
na calçada, é chamada a sua atenção. Como que 
um... patinete. O que vai virar aquilo? Esse é um 
ponto de vista que tem que ser levantado e 
tratado com muito carinho e respeito ao 
cidadão que usa a calçada; o idoso, a criança.   

Eu me preocupo muito com isso. Esse é o 
meu ponto de vista. 

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

 O SR. ANDRÉ CARVALHO – Marcelo, 
esse serviço de mobilidade urbana chegou ao 
Brasil de maneira muito atropelada. São Paulo 
foi disposto a ter uma amostra para fazer um 
teste. Acho que eram mil patinetes e passou a 
ser quatro mil, cinco mil... 

 
 A SR.ª FERNANDA DE SOUZA – Não tinha 
essa limitação. 
 

O SR. ANDRÉ CARVALHO – Tinha. Eu li 
um documento da prefeitura. Apresentou que 
havia feito um acordo com a empresa.  
 

 A SR.ª FERNANDA DE SOUZA – Não teve 
o documento em si. O secretário, realmente, no 
âmbito do problema de São Paulo, chegou a 
fazer essa manifestação, mas em momento 
nenhum houve um formalismo ou um tipo de 
exigência nesse sentido.    
 

  O SR. ANDRÉ CARVALHO – De fato 
acontece que esse serviço chega sem um debate 
na sociedade, sem uma legislação. Não basta 
ofertar um serviço e depois discutir isso, o 
impacto na cidade, tanto do ponto de vista do 
pedestre... 

 E aqui em Vitória a gente tem a lei do 
Roberto Martins, n.º 9.365, que é o Estatuto do 
Pedestre, que dá a garantia de locomoção, o 
direito de ir e vir, sobretudo às pessoas com 
dificuldade de mobilidade na cidade.  

Você tem os cadeirantes que já 
enfrentam uma série de problemas hoje com as 
calçadas, você não tem acesso direito, é 
picotado, não é padronizado, então, tem uma 
série de dificuldades, como os cegos, que têm 
também grandes dificuldades.  

E hoje a gente percebe o quê? Que a 
utilização do serviço tem sido o quê? Quando 
está só o equipamento, ele tem ficado em 
obstrução das vias, então, isso tem gerado 
muita dificuldade.  

Para a gente que não tem dificuldade de 
locomoção na cidade, às vezes, achamos 
impróprio o local do estacionamento, imagina 
aquele que não tem visão, ou um cadeirante 
que está sozinho e não tem ninguém para poder 
puxar ali e dar a passagem.  

Então isso precisa ser observado na 
legislação, além dessa questão – já que é uma 
política metropolitana preparar isso – de que é 
preciso ter um debate mais amplificado entre o 
Governo do Estado e as prefeituras de modo a 
ampliar mais a malha de ciclovias.  

O certo desses equipamentos é 
transitarem pelas ciclovias. Acho que dá para 
compartilhar com as calçadas, mas tem que ser 
calçadas como o calçadão da Praia de Camburi, 
que dá para separar a parte do pedestre, pode 
passar sem causar risco de acidentes tanto para 
os pedestres quanto para os usuários do serviço.   
 

O SR. BRUNO LORENZUTTI – Deputado, 
assim, no caso de Vila Velha nós fizemos 
inicialmente a lei.  A lei prevê a instituição do 
patinete. No caso, criamos mecanismos 
mínimos para a questão da instituição do 
compartilhamento. Inclusive tivemos 
preocupação quando fizemos a legislação de 
fazer a integração com o Bike VV, para que o 
cidadão pudesse usar o mesmo sistema 
também, pudesse ter essa mesma oferta.  
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Eu discordo um pouquinho do 
representante de Viana em relação à questão da 
adequação. Primeiro porque as cidades da 
Região Metropolitana, principalmente Vila 
Velha, especificamente, citando Vila Velha, elas 
foram ocupadas de forma desordenada ao longo 
dos anos.  

E a questão da mudança de 
comportamento na utilização da mobilidade 
urbana está de uma forma muito abrupta no 
mundo e chegou de forma muito abrupta a 
mudança de comportamento de utilização, que 
são os patinetes, as bicicletas, as bicicletas 
elétricas, veículos elétricos.  

Então, assim, se nós esperarmos 
adequarmos a nossas cidades, numa cidade que 
já foi ocupada, em algumas regiões em que não 
é mais possível fazer a adequação, não vamos 
ter esse serviço. E está posto.  

A velocidade disso no mundo já está 
posta. E o que precisamos fazer enquanto poder 
público é o que estamos fazendo aqui hoje, essa 
discussão, é o poder público regulamentar, é o 
poder público poder fazer a fiscalização.  

Então, discordo dessa questão da 
calçada. Até vi aqui na proposição do projeto de 
lei complementar do deputado Marcelo que ele 
tem uma preocupação de que o patinete não 
esteja em via pública. Por quê? Porque o ente 
ali, o usuário, ele é o ente mais frágil do 
trânsito. Então está dizendo ciclovias, vias 
públicas só onde tiver ciclofaixa, 
compartilhamento de via, e calçadas.  

Eu acho que essa questão do 
instrumento de seis quilômetros, aí é uma 
questão de fiscalização. Eu acho que seis 
quilômetros você consegue atingir um padrão 
de segurança, faz um compartilhamento 
humanizado entre o idoso, entendo essa 
preocupação, o pedestre, mas está posto.  

Então, se nós aqui não fizermos o nosso 
papel e esperarmos soluções mágicas a curto 
prazo, nós não teremos. E teremos, sim, daqui a 
pouco, vítimas fatais, se nós não chegarmos a 
esse entendimento. 
 Concordo que nós precisamos trabalhar. 
Vila Velha mesmo está trabalhando agora um 
plano municipal de mobilidade urbana, 
deputado, com a projeção de estabelecer, nos 
próximos dez anos, cento e cinquenta 
quilômetros – é pouco ainda – de ampliação da 
rede cicloviária. Já é um start, mas isso são dez 

anos. Nós temos, hoje, uma rede cicloviária de 
aproximadamente nem cinquenta quilômetros e 
já tem outro tipo. Então, eu acho importante 
essa questão da segurança da calçada; eu acho 
que é importante, sim. Aí é um caso de 
fiscalização dos entes municipais.  

Tem outra questão também que a 
Prefeitura de Vila Velha – inclusive, por 
coincidência ou não, não sei –, no dia de hoje, 
publicou, no Diário Oficial, uma consulta pública 
para todo mundo poder também estar 
ofertando essa questão de sugestões na 
questão de como é que regulamentaria a 
utilização. 
 Nós não temos patinete ainda, está em 
concorrência pública lá em Vila Velha. Em Vila 
Velha, acho que a gente está até em um estágio 
bacana, porque não iniciou a oferta do serviço 
sem ter o mínimo, talvez, ainda, de 
regulamentação. Como Vitória, talvez, o 
vereador Mazinho, acabou vindo e, depois, veio 
o decreto, não tinha uma lei, quer dizer, muito 
novo, mas pela velocidade da mobilidade 
urbana, mesmo, que está no mundo aí. Mas 
vejo a lei muito adequada e atendendo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Deixe-me informar uma situação que, 
talvez... Isso acabou tramitando aqui na casa e 
foi sancionado. O Espírito Santo foi o primeiro 
estado da Federação a aprovar o PDUI, uma 
norma exigida pelo Governo Federal para que as 
cidades, o Ministério das Cidades pudesse, 
inclusive, não ter veto para receber recursos. É 
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. 
 Nesse Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado, estão previstas algumas ações, por 
exemplo, aquaviário, ações integradas de 
desenvolvimento e ciclovias, o anel cicloviário 
da Região Metropolitana da Grande Vitória.  

É claro que, isso, a gente não consegue 
fazer a passos tão largos com relação ao que 
tem de demanda, mas, diferente dos outros 
estados da Federação, hoje nós temos o Fundo 
de Infraestrutura, que nós aprovamos. Fui 
relator dos dois fundos, do Fundo Soberano e 
do Fundo de Infraestrutura.  

Esse fundo, o governador tomou uma 
decisão importante, grande pedaço dele, se não 
ele como um todo, mas uma parte mais vultosa 
dele vai ser investida em ações que integrem as 
cidades, a Região Metropolitana, ou seja, obras 
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estruturantes. E a ciclovia, integrando a Região 
Metropolitana de Vitória, está no plano do 
governador Renato Casagrande, até porque eu 
tenho debatido isso com ele.   

Nós votamos isso no ano de 2017; eu fui 
relator dessa matéria aqui. É um plano muito 
grande. Está, inclusive, disponível no site do 
Instituto Jones. É muito legal, quem quiser ler, 
porque é grande pra caramba, muito extenso, 
mas vale a pena, porque ali estão previstas as 
ações que o Governo vai desenvolver até 2030. 
E, por falta de grana, não será o problema, 
porque, hoje, o Estado está economicamente 
viável. Então, nós temos, hoje, recursos de cinco 
bilhões de reais, essa é a verdade, cinco bilhões 
de reais, para um estado pequeno como o 
nosso, para promover as ações.  

E eu sempre digo isto, como eu disse 
aqui no começo: normalmente é o Estado que 
prepara uma ação para que as cidades a 
recebam. E aí, é claro, quem não vai querer 
receber, por exemplo, a Rodovia Leste-Oeste, 
entre Cariacica, Vila Velha e Viana? Quem é que 
não vai querer receber a Rodovia Federal 447?  

Mas qual foi a grande obra, dentro da 
Região Metropolitana, que foi discutida pelos 
prefeitos e pelas câmaras? Não tem! Não se 
discutiu, metropolitaneamente, por exemplo, 
esse sistema cicloviário. 
 Acho que é um momento importante 
para discutir isso, porque é uma tendência, 
como ele falou. Nós não podemos fugir disso 
daí. E a velocidade é tão grande que qualquer 
novo investimento que aconteça agora nos 
Estados Unidos, agora mesmo eu estou 
sabendo. Então, as pessoas querem o que elas 
não conheciam por conta da velocidade da 
informação e da tecnologia, porque a cada dia 
tem novas ferramentas, mecanismos e 
equipamentos como esse.  

Eu acho que nós temos que nos adequar, 
mas é válido que toda... Nós não estamos aqui 
com uma fórmula perfeita porque, realmente, 
nós temos que preservar o pedestre. Foi citado 
aqui, por exemplo, da deficiência visual, o cego, 
o cadeirante, as pessoas com dificuldade de 
locomoção motora. Então, tem uma 
responsabilidade, mas o Estado, estou falando 
assim, o poder público também não pode se 
omitir, tem que ter um agente fiscalizador, e nós 
também. Acho que, talvez, uma discussão dos 

municípios para que pudesse ter aplicativo, para 
que você possa...  

O Detran, agora, criou uma ferramenta 
importante, eles vão ter agentes que vão 
fiscalizar, e criou um aplicativo para que você 
possa se comunicar com o Detran e ele fazer 
uma ação mais veloz.  

São temas que nós podemos discutir nas 
cidades para que o Executivo adote medidas 
importantes, como essa da preocupação de 
Viana, que eu também concordo. Mas, também, 
acho que nós não podemos brecar isso porque, 
naturalmente, lá em Viana, as pessoas querem 
saber quando que vai chegar esse patinete. É 
uma tendência natural. Em Cariacica, também 
não é diferente. E, aí, nós temos que começar a 
mudar a cultura, a educação da população 
também; o cara parar o patinete no meio da via 
pública. Então, é uma educação, aí já não é um 
problema do poder público, é a educação da 
cidade, das pessoas.  
 Eu queria registrar meramente aqui a 
questão do PDUI, ele tem essa previsão já da 
ciclovia integrando a Região Metropolitana.  
 
 O SR. ANDRÉ GUIMARÃES – Eu acho que 
é importante a colocação em relação à lei. 
Disciplinar essas questões é muito importante. 
Acho que a mobilidade urbana está andando 
com a velocidade da tecnologia. A gente não 
está conseguindo acompanhar todas essas 
inovações que estão em muitas cidades. 
Historicamente, elas apresentam uma 
deficiência da implantação, onde as 
implantações foram quase que de forma 
desordenada, em muitas mesmo a alteração é 
muito pouca.  

Contudo, uma coisa que eu vejo, a gente 
está aqui com a representante de empresas 
particulares, e a gente também pode ter o 
patinete de forma particular. Então, eu, hoje, 
posso comprar o patinete lá na cidade onde 
trabalho, Viana ou Cariacica ou em Vitória, e 
utilizar o patinete. A minha preocupação é que 
olhando a realidade do município onde hoje 
estou, que é Viana e também Cariacica, a gente 
tem uma realidade muito diferente de Vitória. 
Então, quando a gente fala... 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PDT) – A nossa é off road. 
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O SR. ANDRÉ GUIMARÃES – Talvez, a 
gente tenha uma visão muito de Vitória ou, 
talvez, Vila Velha, que a gente já tem uma certa 
estrutura e que já, há algum tempo, vem 
trabalhando as questões técnicas, financeiras e 
n outras que a gente pode colocar. Em alguns 
outros municípios, nesse caso vou colocar, 
talvez, até Cariacica e, com certeza, Viana, a 
gente não conseguiu acompanhar isso por n 
situações também, financeiras, conhecimento 
técnico e por aí vai. 

Então, a minha preocupação aqui é a 
proibição da circulação em via ciclável, a via do 
carro, porque se eu penso que eu tenho que 
permitir e tenho que disciplinar a utilização 
desse tipo de modal, eu proibir que ele ande na 
via pública, isso pode prejudicar que os 
municípios se adaptem, que os municípios usem 
isso. Então, por exemplo, pode ser proibitivo eu 
usar isso em Viana, por exemplo, porque é 
proibido eu usar em via pública. Lembrando que 
a lei, que não sei se foi apontada, eu não ouvi 
isso, a bicicleta pode andar em via pública. 
Então, assim, eu não entendo a proibição dela 
andar na via pública e sim calçada, onde a 
bicicleta já não é tão aceitável, não pode. 

Então, assim, eu acho que a lei é ótima. 
Eu acho, deputado, que o senhor está falando 
muito do Comdevit, muito em PDUI. Eu acho 
que a gente tem que puxar, o Comdevit tem que 
funcionar como instituição, como conselho. Eu 
vejo que a gente fez o PDUI, eu participei como 
integrante técnico do PDUI, e acho que, de 
repente, na via do senhor, o senhor pode puxar 
isso junto com o instituto para a gente estar 
trabalhando realmente essas questões dentro 
do Comdevit. 

A minha sugestão é realmente a questão 
de inclusão da via pública, porque se eu posso 
andar de bicicleta, eu não vejo por que não 
andar com o patinete ou um eletrônico assim. 

 
O SR. LOURENÇO DE CARVALHO DE 

CAPDEVILLE - Só uma colocação. Dentro dos 
bairros, a velocidade permitida é quarenta 
quilômetros por hora e o patinete atinge 
cinquenta.  

 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Não. O 

patinete particular, como ele falou, se você 
comprar um patinete particular, pode ser que 
ele chegue a trinta e cinco, quarenta 

quilômetros por hora. O nosso patinete, para 
cumprir a resolução do Contran, não passa de 
vinte quilômetros. Qualquer equipamento nosso 
que você pegar não vai ultrapassar os vinte 
quilômetros por hora, porque tem uma barreira 
tecnológica da nossa parte para poder ficar 
limitado. 
 
 O SR. LOURENÇO DE CARVALHO 
CAPDEVILLE – Porque dentro de bairro, 
Marcelo, a velocidade máxima é quarenta por 
hora. Eu não vejo muita diferença em colocar 
um patinete.  
 
 A SR.ª FERNDANDA SOUZA – É porque é 
um trânsito calmo. Depois na minha fala eu vou 
abordar. Eu estou anotando aqui para depois 
tratar com vocês. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Fala Léo. 
  
 O SR. LÉO DO IAPI – Eu vejo uma 
preocupação com um problema que já está 
acontecendo, já aconteceu com uma motinha 
dessas de cinquenta quilômetros.  Houve uma 
discussão e eu acho assim, podia pegar logo 
tudo e fazer de uma vez. Por que não colocar 
identificação nesses patinetes, até quem for 
alugar, alguma coisa, porque o risco de 
acidentes também, deputado, vai ser muito 
grande. E, pelo que eu vejo, eu até vi em São 
Paulo, as patinetes não têm identificação 
nenhuma. 
  
 A SR.ª FERNDANDA SOUZA – Tem um 
QR Code. Para você liberar um patinete ele tem 
um código que você faz a leitura pelo aplicativo, 
que é a identificação de cada um desses 
equipamentos. Não tem uma placa do Detran, 
nada disso. 
  
 O SR. LÉO DO IAPI – Vamos botar que se 
eu usando ela a vinte quilômetros, como ele 
falou, e eu atropelar um idoso na calçada e for 
embora. Como vai ser identificado? 
 
 A SR.ª FERNANDA SOUZA – Então, aí é 
um agente, porque o poder de polícia cabe ao 
município. O agente vai pegar esse número 
desse código, desse QR Code, mas para isso... 
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 O SR. LÉO DO IAPI – Mas, é um número 
visível?  
 
 A SR.ª FERNDANDA SOUZA – É visível.  
 
 O SR. LÉO DO IAPI – Porque essa é a 
minha preocupação. Agora, sobre a questão que 
até ele falou, das calçadas, não tem outro 
caminho. Ou a pessoa usar a calçada ou usar o 
meio do asfalto. Então, eu vejo preocupação 
nisso aí sobre a velocidade e sobre acidentes. 
 
  O SR. MAZINHO DOS ANJOS – Marcelo, 
para eu estar contribuindo um pouco com essa 
discussão, a gente tem que separar as vias 
principais, arteriais, onde tem alta velocidade, e 
as vias dentro dos bairros. Realmente, tem local 
dentro dos bairros que você não consegue 
andar na calçada, tem que andar na rua. Então, 
tem que ter uma distinção entre. Essa questão 
eu acho que resolveria o problema. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – É verdade. Talvez isso possa estar 
numa legislação guarda-chuva. 

 
O SR. LOURENÇO DE CARVALHO 

CAPDEVILLE – Vamos citar a Expedito Garcia. 
Como é que você vai andar em cima da calçada? 
Não tem condições. A Glória, em Vila Velha, não 
tem condições. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Inclusive, como é que a legislação vai 
prever a vias de grande circulação? 

 
(Conversas fora do microfone) 

 
Ok. Colocando isso aí. No caso da 

Expedito Garcia não daria para circular o 
patinete, nesse caso. Teria que disputar com o 
camelô na calçada. O nosso problema lá é o 
camelô. 

Broinha, nosso presidente. 
 
O SR. BROINHA – Eu ia falar sobre 

Cariacica, mas eu vou ate deixar para o nobre 
vereador Edson Nogueira falar, tem mais 
experiência. Vou ceder a palavra para ele. 

 
O SR. EDSON NOGUEIRA – Na verdade, 

de todos os municípios aqui representados, 

Cariacica é o mais difícil. Questão de topografia 
e falta de atenção do Executivo para com o 
município. Cresceu de qualquer maneira e hoje 
a gente não tem como chegar e impor uma 
norma. Não acompanhou, não vai acompanhar 
mais.  

No caso, por exemplo, da Expedito 
Garcia, nós estamos aguardando lá, vereadora 
Ilma, aqui presente, vereador Léo, vereador 
Broinha, o projeto de mobilidade urbana, usado 
até de mentira, quiseram queimar a Câmara em 
algum momento aí na imprensa, dizendo que o 
projeto está tramitando na Câmara. Não é 
verdade. Até hoje não chegou. O que nós 
estamos lá debatendo é o PDM, mas é 
diferente. PDM não tem nada que tratar... Não 
vai tratar, exclusivamente, da mobilidade. Ele 
vai ter a mobilidade dentro dele, mas não vai 
tratar exclusivamente da mobilidade. Mas eu 
estou... Acho que o projeto do deputado 
Marcelo é muito bom, mas como ele está... Ele 
vai trazer uma regulamentação, e os municípios 
vão ter que se adequar, dentro das suas 
possibilidades.  

Eu estou, já, contemplado.    
Vereadora Ilma, você quer falar? 

 
A SR.ª ILMA SIQUEIRA – Eu quero, 

primeiramente, dar um bom dia a todos, 
cumprimentando este deputado e, ao mesmo 
tempo, pedindo desculpas pelo atraso. Eu 
estava até falando que eu odeio chegar a 
reuniões atrasada! Mas como a gente é político 
– e muitos, aqui, que eu vejo, são políticos – 
sabemos que, às vezes, há confusão de agendas. 
Estamos lá, com um problema, agora, na 
Câmara, também, na reunião convocada pelo 
relator da comissão para um empréstimo de 
quarenta milhões, para ser aprovado amanhã... 
Mais quarenta milhões! Eu tive que entrar, 
agora de manhã, com um documento, porque a 
gente quer... Eu, que sou presidente da 
Comissão de Justiça, por isso atrasei.  

Mas quero parabenizar o deputado, por 
estar trazendo esta reunião, esta sessão. Eu 
acho que é importante, quando a gente vê que 
os projetos vêm para serem discutidos com a 
base, com os políticos, com a sociedade, 
entendeu? Então, é muito importante.  

Só que é aquela situação. Nós passamos, 
ontem, em Itacibá, e a gente viu que todo 
aquele transtorno, ali, foi criado... Não sei se o 
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Edgar está aí... (Pausa) Está não. Aquelas obras, 
ali, de Itacibá, as calçadas não foram feitas. E o 
perigo, ali, está tão grande, dentro de Itacibá, 
que é até mais do que Campo Grande. Campo 
Grande tem muita gente circulando na rua. E 
Itacibá não deixa para trás: está muito feio, 
também! 

Então, a gente vê que Cariacica não tem 
estrutura alguma, né? Conforme o vereador 
Edson, mesmo, citou.   

Mas estamos aí, para a gente prestigiar o 
nosso deputado, aí, que tanto tem feito por 
Cariacica.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Obrigado! Obrigado.  
 

O SR. LOURENÇO DE CARVALHO 
CAPDEVILLE – Marcelo! Tenho uma colocação: o 
que o Ministério Público fala disto? De usar o 
patinete em calçada? Porque, lá em Viana, nós 
estamos com um problema muito sério. Porque 
o Ministério Público é Calçada Cidadã, e acabou! 
E vai ter que fazer! Então, você imagine colocar 
um patinete em cima de uma calçada dessas? O 
que o Ministério Público... 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Lá vocês são uma exceção à regra.  

 
O SR. LOURENÇO DE CARVALHO 

CAPDEVILLE – É. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Não, está um negócio de doido, aquilo 
lá!  

 
O SR. LOURENÇO DE CARVALHO 

CAPDEVILLE – Não. É. Está um problema. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Mas quando você tiver uma legislação, 
também, aí você não pode ultrapassar o limite 
da lei. 

 
O SR. LOURENÇO DE CARVALHO 

CAPDEVILLE – Ultrapassar o limite da lei, não é? 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – É.  
 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Por 

exemplo: em São Paulo, que a gente viu. E aqui 

em Vitória, mesmo. O Ministério Público nunca 
se manifestou com relação a isso, porque existe 
um guarda-chuva federal que já permite.   

  
O SR. LOURENÇO DE CARVALHO 

CAPDEVILLE – Está ok.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Alguém quer fazer mais alguma 
consideração, para nós passarmos para a nossa 
ex-Tim? 

 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Ex-Tim! 

(Pausa) Posso ficar em pé? 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Claro! Por favor.  
 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Vou lá, 

porque tem vários pontos. A gente tem 
discutido muito essa questão, em todas as 
esferas que a gente tem atuado. Então, eu acho 
que... 

Primeiramente, deputado, muito 
obrigada! É excelente a iniciativa do senhor de 
colocar todos à mesa para que a gente possa 
expor como a empresa está trabalhando, e o 
que a gente vai fazendo, o que é importante 
para as nossas atividades.  

Vou falar, rapidamente, o que é a Grow.  
A Grow é a união, a fusão entre a Yellow, 

que é uma empresa brasileira, que começou as 
atividades há mais ou menos nove meses atrás, 
trazendo a bicicleta compartilhada e, depois, 
nós fomos para o patinete. E fizemos uma fusão 
com uma empresa mexicana, chamada Grin, 
que é o que vocês veem o patinete, tanto o 
verdinho, quanto o amarelo. E, hoje, nós somos 
a terceira empresa de micromobilidade do 
mundo. Nós temos mais de cem mil 
equipamentos; mais de cem milhões investidos 
só no Brasil; e são mil e cem funcionários no 
Brasil, também.    

De uma forma geral, nas nossas 
atividades a gente tem um respeito absoluto nas 
cidades em que a gente trabalha. As pessoas 
que trabalham conosco são pessoas de 
vulnerabilidade social, ou egressos do sistema 
prisional, porque a gente tem uma atividade 
muito forte, na questão de comunidade, de 
consciência e ajuda, com relação às cidades em 
que a gente trabalha.  
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Vitória é um exemplo para a gente, de 
boa operação. A gente está, realmente, 
encantado com a atuação aqui, em Vitória. A 
média de uso do nosso patinete e da bicicleta é 
uma dos melhores do Brasil. Então, realmente, 
Vitória é um caso de sucesso para a Grow.  

Abordando todos os temas que foram 
falados aqui, eu anotei. A primeira questão: a 
questão da calçada. Nós sabemos que a 
estrutura das nossas calçadas, no Brasil, 
realmente não são compatíveis com a utilização 
de um equipamento como o nosso, junto de um 
pedestre, de um idoso, e que eles são a 
prioridade. A prioridade é sempre o pedestre! 
Então, nós entendemos que algumas calçadas 
realmente não têm condições de fazer esse 
compartilhamento do equipamento.  

Então, cabe ao município... A lei federal é 
muito clara em dizer que a competência com 
relação a trânsito é exclusiva da União Federal, 
da União, então só cabe regular sobre o trânsito 
a União. Mas o município pode, dentro da 
competência dele, criar alguns tipos de 
restrições. Ele não pode criar impedimentos, ele 
não pode me dizer que não posso usar a 
calçada, porque a lei federal já me dá essa 
oportunidade. Mas o município, dentro da 
conveniência dele, analisando a questão local, 
pode ter algumas recomendações de restrição.  

Então entendemos, sim, que a questão 
de São Paulo não foi de todo ruim, porque ela 
abriu a rua, porque realmente algumas calçadas 
não são compartilháveis. Mas tem calçadas em 
Vitória, apesar de falar muito sobre isso, Vitória 
tem calçadas muito boas, comparadas com 
outros lugares. As calçadas que têm um metro e 
meio, que tem a faixa de segurança, elas podem 
sim ser compartilhadas. Então a gente entende 
que há que se fazer essa junção das duas coisas, 
abrindo a rua nos trânsitos calmos – que a gente 
fala – que são as vias até quarenta quilômetros, 
que são as secundárias. Nas vias principais, 
realmente de trânsito rápido, quando a gente 
fala em segurança, não há que se falar, a não ser 
através das ciclovias. 

A gente sabe que as ciclovias nas 
cidades, justamente por essa questão de 
organização, de crescimento desordenado, elas 
não ligam de uma maneira que a pessoa possa 
ter a efetiva mobilidade nas cidades.  

Hoje a nossa atividade está muito clara 
para a gente, que a gente faz a primeira e a 

última milha que a gente abre. Então é a ligação 
entre os modais. 

Uma cidade densa como Vitória que tem 
pequenas distâncias, a gente efetivamente está 
fazendo a ligação das pessoas para fazer a 
chegada aos locais. A cada três corridas de 
patinete a gente tira um carro da rua. O nosso 
equipamento compete com o Uber, compete 
com o 99 Táxi, então somos, efetivamente, uma 
solução de mobilidade. 

Com relação ao capacete, deputado, 
minha única questão com relação ao projeto é 
com relação à obrigatoriedade do capacete. Não 
existe a obrigatoriedade do capacete para o 
patinete, há uma exclusão. Então a 
obrigatoriedade do capacete é só para bicicleta 
elétrica. Para o patinete não tem essa 
obrigatoriedade. O decreto de São Paulo 
obrigou o capacete. Conseguimos reverter essa 
determinação no Tribunal de Justiça justamente 
por ser uma questão legal. Por que isso? 
Entendemos que o capacete é algo importante, 
mas a gente tem que tratar de educação e não 
de obrigatoriedade.  

Quando a gente fala de segurança na 
utilização dos nossos equipamentos, são três os 
pilares: a educação do usuário para que ele 
saiba utilizar. Estamos criando escolas de 
pilotagem. Então em todas as cidades que a 
gente tem vamos criar escolas de pilotagem 
para que as pessoas saibam. Dentro do nosso 
aplicativo já tem Pop-up que a pessoa vê que a 
gente ensina como pilotar e as nossas 
campanhas são massivas, todas voltadas para a 
educação. 

Outra questão é trânsito calmo. Então 
falar das ruas, de diminuir as velocidades nas 
ruas, nas cidades para que as pessoas possam 
compartilhar o equipamento na rua; e a terceira 
e fundamental que é a infraestrutura. Aí a gente 
falar de boas vias, de boas calçadas, de boas 
ciclovias para que o cidadão possa utilizar, com 
segurança, através de uma infraestrutura 
qualificada.  

Bom, basicamente é isso. Com relação à 
segurança, acho que é um tema que a mídia 
vem falando. Somos um novo modal, então 
acabou que em sendo um novo modal isso 
acaba virando questionamento com relação a 
isso, mas o índice de acidentes, eu posso citar, 
no Brasil é algo muito novo. É muito importante 
dizer que pela primeira vez uma novidade está 
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chegando ao Brasil muito em paralelo. A 
discussão nossa aqui não está diferente do resto 
do mundo, então estamos no mesmo momento 
de discussão.  

A França autoriza a rua, a Alemanha 
autoriza a rua, a Holanda utiliza a rua. Nas 
cidades em que obriga colocar na 
obrigatoriedade o capacete, que são a Austrália 
e o Chile, o sistema morreu. Então quando você 
fala: Ah, vai ser obrigatório o uso do capacete. 
Você, ao invés de estimular a segurança, você 
está estimulando o desuso do equipamento, 
então você está tirando uma modalidade nova, 
uma oferta de trânsito. A gente vê, Vitória fica 
parada em certos horários aqui. Você quer 
pegar a ponte e tudo, então o patinete é uma 
solução de mobilidade. 

Teve uma pesquisa em Austin, no Texas, 
que tem vinte mil equipamentos dispostos na 
cidade – então a gente está falando de uma 
operação grande – que acontecem vinte 
acidentes a cada cem mil corridas. Isso quer 
dizer o seguinte: que uma pessoa que faz duas 
corridas por ano pode se acidentar a cada sete 
anos. Então é muito baixo o índice. As lesões de 
gravidade para cabeça não passam de quatro 
por cento. Existe, ainda, uma discussão com 
relação ao capacete se ele efetivamente é 
seguro, porque um capacete de bicicleta é o 
quê? É de isopor e plástico.  

Então, não é esse o caminho. O caminho 
é você educar o cidadão a utilizar. É uma nova 
modalidade, nós estamos à disposição sempre 
para conversas salutares como esta. A empresa 
realmente tem uma boa-fé absoluta, nós 
estamos muito felizes com a atuação aqui em 
Vitória e queremos, em breve, ir para Vila Velha.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Deixa-me fazer uma colocação, é 
importante vocês ficarem atentos a isso. Até o 
final do ano, o transporte aquaviário vai ser 
implantado. Já está em fase bem acelerada, vai 
ser um chamamento. Inicialmente seria Vitória e 
Vila Velha e posteriormente incluir Cariacica, 
então será Cariacica, Vitória e Vila Velha. E 
tendo essa ligação, eu acho que é uma hora de 
até, inclusive, pensar no uso do patinete... 

 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Dispor os 

equipamento nessas estações.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Nessas estações.  

 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Sem dúvida.  
 
O SR. ANDRÉ CARVALHO – Eu queria 

perguntar sobre Vitória. Se as regiões de 
Maruípe, São Pedro serão contempladas. 
Porque parece que tem um limitador aí. Acho 
que é um serviço que só está de um lado da 
cidade. Então, como se pensa isso? A expansão 
para a área do outro lado, do Sul, sobretudo. E 
pensar isso é pensar também Vila Velha, vai ser 
só na praia, vai ser a cidade toda? Então, acho 
que se a Yellow é um serviço, precisa ser 
pensado para a cidade e não por região. 

Quanto a isso e a questão da utilização. 
Uma coisa é fazer a campanha, mas precisa ter 
uma solução imediata porque o cadeirante, 
quem tem deficiência visual, ele não pode 
esperar uma campanha de educação acontecer 
para que ele não seja prejudicado. Ele já 
recebeu lá no mandato do Roberto Martins, o 
Instituto Braille está tendo dificuldade... 

 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Nós já 

tiramos os patinetes lá do Instituto Braille.   
 
O SR. ANDRÉ CARVALHO – Não, mas não 

é só lá. Eles estão espalhados pela cidade. 
 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Sem dúvida.    
 
O SR. ANDRÉ CARVALHO – Estão 

estacionados de maneira imprópria. 
 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Não. 

Existem... Deixa-me explicar...    
 
O SR. ANDRÉ CARVALHO – Posso 

terminar, por favor? 
 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Claro.   
 
O SR. ANDRÉ CARVALHO – Isso é uma 

questão de fato. Se você der uma volta pela 
cidade, vai ver bicicletas e patinetes 
estacionados de maneira imprópria, que, de 
fato, comprometem a mobilidade de um 
segmento da cidade. Isso precisa ter uma 
solução. A campanha educativa é um caminho 
importantíssimo, fundamental, mas o que pode 
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ser feito para evitar que, de fato, ocorra isso? 
Porque quando a gente sai de casa e tropeça 
num equipamento daquele, é muito 
complicado.  

 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Exatamente. 

Você está certíssimo com relação a isso. Essa é a 
nossa grande preocupação com relação a piso 
tátil, com relação às rampas de acessibilidade, 
faixas de pedestres.  

Dentro do aplicativo, nós fazemos 
campanhas. Sempre que a pessoa vai 
desbloquear o equipamento, existe lá uma 
orientação nesse sentido, para que ela cumpra 
as regras. Realmente é uma questão 
educacional, e a gente tem trabalhado para isso, 
para poder dispor para nosso usuário que ele 
deve agir de uma maneira a pensar no próximo 
e não só nele. Cheguei a um lugar e largo de 
qualquer jeito. Não, ele tem que saber que ali 
outras pessoas vão transitar. 

Eu tenho feito, dentro do aplicativo, uma 
bonificação para uma pessoa. Se eu vou pegar 
um patinete que você estacionou, então eu 
respondo uma pergunta dizendo que o 
equipamento estava ou não colocado de uma 
maneira correta, e você ganha uma bonificação 
com isso. Porque daí eu vou conseguindo 
analisar os meus usuários com relação ao 
comportamento e com isso vejo maneiras de 
agir.  

Eu até tentei, nós até tentamos, colocar 
para o próprio usuário que parou o 
equipamento, tirar uma foto da forma como ele 
estacionou, e aí nós daríamos o bônus para 
aquele próprio usuário, mas aí, sabe como é o 
brasileiro, né? Começou a chegar foto até de 
nudes na empresa. Não dava. Estamos buscando 
alternativas nesse sentido.  

Mas o Instituto Luiz Braille é uma 
preocupação. Existem duas formas de você 
dispor o equipamento na cidade: nós, enquanto 
empresa, então de manhã, que são os nossos 
funcionários que colocam bonitinho nas áreas 
que são parceiras, e o usuário que pega, como é 
free float, o usuário pega e vai deixando na 
cidade.  

Com relação a isso, o que eu posso fazer, 
além de conscientizar o usuário? Nós temos 
pessoas de campo, a todo o momento, rodando 
a cidade. Quando a gente vê que um 
equipamento está parado no mesmo lugar 

durante muito tempo, a nossa equipe faz uma 
ronda para poder colocá-lo, vê se ele está num 
local que é adequado ou não, e ir ordenando a 
cidade, ao longo do dia. Então, isso a gente já 
faz. 
 
 O SR. MAZINHO DOS ANJOS – Só para 
concluir também mais um pouco, em relação ao 
patinete, a gente está falando também, como se 
fosse uma solução definitiva de mobilidade, mas 
é uma solução complementar. A característica 
do patinete e da bicicleta é de curtas distâncias. 
Então, assim, você também tem uma questão 
de baixa, regulamentando, fiscalizando, de baixo 
incidente porque ele complementa pequenas 
distâncias, às vezes, um quilômetro, dois 
quilômetros. 
 O deputado Marcelo falou aí da luta que 
a gente tem encontrado, na realidade, há 
muitos anos do aquaviário, que agora vai sair. 
Quer dizer, o cara vai pegar, às vezes, um 
ônibus, depois pega um aquaviário, depois vai 
pegar uma bicicleta, pega um patinete, mas não 
deixarmos esquecer que não é uma solução 
definitiva o patinete, é uma solução 
complementar para curtas distâncias, como a 
bicicleta. Então, por isso que é tão importante. 
 
 A SR.ª FERNANDA SOUZA – É porque 
nós fizemos um estudo muito grande que, 
assim, em média, por exemplo, em São Paulo, 
vinte e sete por cento da população, somente, 
mora próximo a uma estação de metrô ou de 
ônibus, a uma distância caminhável. Só vinte e 
sete por cento da população mora a uma 
distância caminhável das estações, ou de metrô 
ou de ônibus. Isso quer dizer que ela tem que 
utilizar, ou ela tem que caminhar grandes 
distâncias até chegar a esse local, ou ela vai usar 
um Uber ou ela vai usar, e agora a gente está 
chegando com a bicicleta e com o patinete para 
poder fazer essa interligação. 
 
 O SR. ANDRÉ CARVALHO – E a questão 
dos bairros, o atendimento? 
 A SR.ª FERNANDA SOUZA – Nós 
estamos, a prefeitura já nos solicitou isso 
também. Bicicleta nós estamos expandindo 
bem. A questão do patinete, realmente, a gente 
faz uma análise com relação à utilização. Como 
é que a gente faz as áreas de expansão? Nós 
vamos analisando aonde as pessoas estão se 
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deslocando na cidade, ainda que ela deixe 
dentro da minha área de atuação, que ela tenha 
obrigada a deixar, senão leva multa, nós 
estamos vendo aonde a pessoa está se 
deslocando na cidade, daí a gente vai 
expandindo gradativamente conforme a 
demanda. 
 
 O SR. ANDRÉ CARVALHO – A partir de 
quem pega o patinete na área autorizada e vai. 
 
 A SR.ª FERNANDA SOUZA – Isso. 
 
 O SR. ANDRÉ CARVALHO – A demanda 
de lá para cá, no caso, não é considerada? 
 
 A SR.ª FERNANDA SOUZA – Não, então, 
não é de lá para cá que não é considerada, a 
gente analisa qual a área que está sendo, 
porque, às vezes, tem muita gente indo, por 
exemplo, digamos Maruípe. Se tem muita gente 
transitando por Maruípe, naturalmente eu vou 
expandir a minha área para que ela possa pegar 
e deixar o equipamento lá dentro, entendeu? 
 Então, é uma questão de demanda 
mesmo que a gente vai analisando. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Todo mundo concorda que a norma 
prevê a utilização de capacete, e eu concordo 
também, acho que a norma está ali para 
debater. Não há uma previsão legal para isso, 
excluir o capacete, até porque acho que 
inviabiliza também. 
 
 A SR.ª FERNANDA SOUZA – Se eu coloco 
um capacete junto do equipamento, eu garanto 
que nos primeiros horários da manhã ele vai 
estar lá, depois eu não garanto mais nada. E tem 
uma questão também de saúde pública 
vinculada a isso. Por exemplo, no México teve 
uma obrigatoriedade, teve uma infestação de 
piolho. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Eu sei. 
 
 A SR.ª FERNANDA SOUZA – É sério, é 
uma discussão difícil de ter. Cada um tem que 
ter o seu, cada um tem um formato de cabeça. 
A orientação é que ele esteja justo ao crânio, aí 

se eu coloco o tamanho M, o meu é o P, o seu 
deve ser G. Então, depende. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Então, eu posso excluir da proposta de 
que o capacete não há a necessidade da 
obrigatoriedade? No caso, tendo o capacete, se 
ele quiser usar... Porque o limite é de vinte 
quilômetros. Acho que é isso.  

Incluir as vias secundárias, e o que o 
Mazinho sugeriu também foi muito legal, Vitória 
é um exemplo, Cariacica tentou fazer isso, que é 
preservar uma via, um pedaço de uma via ou 
uma via, para utilização de ciclomotores, 
elétricos.  
 
 O SR. BRUNO LORENZUTTI – Porque 
nesse caso aí são vias principais, não é? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – É. Observado que desde que seja 
autorizado pelo município. 
 Alguém tem alguma sugestão para que 
se possa debater aqui? 
 Eu acho que o segundo passo... 
 
 O SR. MAZINHO DOS ANJOS – Sugiro só 
que na próxima reunião tenha um biscoitinho 
para a gente comer. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – A Assembleia não tem biscoito, não. 
Aqui o café ruim para danar. 
 Eu acho que o segundo passo, talvez 
valesse a pena, eu vou preparar a matéria, vou 
encaminhar para cada uma das senhoras e dos 
senhores, para cooperação e até para sugestão. 
E ela vai, naturalmente, tramitar aqui e depois 
que a gente preparar ela, ela vai tramitar e eu 
posso até provocar a urgência dela para dar 
mais celeridade.  
 Depois que a tramitação acontecer, e eu 
acredito na aprovação, nós poderíamos fazer 
talvez um movimento com o Governo e aí, com 
o próprio governador, de marcarmos uma 
agenda com ele, ou na aprovação ou até nesse 
entrerregue, mesmo, entre discutir e aprovar, e 
bater um papo com o governador da 
necessidade e que ele possa colocar como 
prioridade, por exemplo, essa ligação cicloviária 
da região metropolitana da Grande Vitória. Aí, 
acho que isso é muito legal, porque é um 
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movimento municipal, com a participação da 
Assembleia e com o Governo, que vai 
naturalmente.  
  
 O SR. BRUNO LORENZUTTI – E, 
deputado, além dessa questão, dessa 
proposição, como está no PDUI, não é? A 
questão do anel, se o governador também pode, 
possa nos auxiliar, os municípios, nas questões 
dos planos municipais de mobilidade. Por 
exemplo, Vila Velha está sendo encaminhado 
para a Câmara, mas para tratar de ciclovias das 
vias secundárias, saídas de bairros. 

Então, nós estamos com uma previsão lá 
de expansão em dez anos, quem sabe, com esse 
fundo, também, o governador possa nos 
auxiliar, não só no anel de interligação da região 
metropolitana, mas também nas redes 
cicloviárias, ciclofaixas dentro da cidade, que já 
iria minimizar muito esta questão do transporte 
e da mobilidade, em curta distância, com a 
bicicleta e o patinete. 

 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Um exemplo 

muito positivo, deputado, de uma cidade 
portuguesa que tem uma ciclovia absoluta. 
Assim, eles são muito progressistas nesse 
sentido. O que eles fazem lá? Todas as faixas, as 
zonas de estacionamento da cidade, o que é 
pago em estacionamentos, todo o valor é 
revertido para infraestrutura cicloviária. 

Então, tudo o que é arrecadado na 
questão dos estacionamentos de carro, é 
revertido para a criação de ciclovias e 
ciclofaixas. Então, é um investimento muito 
legal que o próprio município pode prever de 
uma renda que vai ser revertida para esse 
benefício. É obvio que todos os modais têm 
que... Não há um culpado de nada. A questão é 
dar soluções, novas soluções. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Pois não, claro. 
 
O SR. WINKER DENNER RODRIGUES 

MESQUITA – Vou tentar fazer uma contribuição. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Estamos aguardando você falar. 
 
O SR. WINKER DENNER RODRIGUES 

MESQUITA – Deputado, eu sou arquiteto e 

urbanista, fui colega do vereador Bruno, na 
prefeitura de Vila Velha, como secretário, por 
alguns anos, fui membro do Comdevit, também, 
então, eu sei da importância da Comdevit. O 
Comdevit tem um papel extraordinário a ser 
desempenhado e o quanto ele é subutilizado, e 
até mesmo marginalizado, eu diria, 
infelizmente. 

Caso esse tipo de coisa não acontecesse, 
o Comdevit teria uma contribuição enorme a 
dar para todos nós aqui, porque apesar de não 
sermos uma região metropolitana, existe uma 
diferença muito grande entre os municípios. A 
diferença é muito grande. 

Então, o que cabe para Vitória, com 
certeza não cabe, exatamente, para os outros 
municípios. Eu gostaria, eu fico com muito 
medo de algumas falas, porque, às vezes, a 
empresa, naturalmente, quer vender o peixe 
dela, é natural. Mas eu fico preocupado com 
determinadas falas, porque leva alguns colegas 
a terem um pensamento um pouco, vamos 
colocar assim, eu teria cuidado com esse tipo de 
pensamento. Eu não considero dados de Austin, 
como, eu não sei quem aqui conhece, mas eu 
não conheço dados, eu não consigo imaginar 
dados de Austin, como servindo a nossa 
realidade.  

Austin, não sei, é uma cidade 
extraordinária. Se Vitória, se os dados de Vitória 
não servem para Cariacica, Vila Velha, Serra, 
Viana, Fundão e Guarapari, imagine Austin, para 
a nossa realidade. Austin, Santo Antônio. 

 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Qualquer 

um, e na Europa. 
 
O SR. WINKER DENNER RODRIGUES 

MESQUITA – É perfeitamente viável esses 
lugares, porque eles têm vias com pavimentos 
extraordinários, com uma estrutura 
completamente diferente. 

Então, me preocupa muito, por quê? 
Porque o poder público, deputado, fica sempre 
a reboque de tudo o que acontece, do que é 
demandado pelo poder econômico, pela 
estrutura econômica. Nós vivemos essa 
estrutura econômica e não tenho nada contra, 
muito pelo contrário. E é preocupante, porque 
determinadas ações vão ficar por conta do 
Estado fiscalizar.  
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O Estado mal e porcamente dá conta do 
que nós temos aí. Nós estamos sendo 
surpreendidos por esse processo de inovação 
fantástica que está chegando, e nós não vamos 
dar conta de atender isso. O Estado está sendo 
demandado demais... 

Eu não sei quem aqui já foi atropelado 
por alguém de skate. Alguém aqui de vocês já 
foi atropelado por outra pessoa de skate? Não é 
bonito não. 

 
O SR. WINKER DENNER RODRIGUES 

MESQUITA – Pois é, eu também já fui. Não é 
bonito. Quem me atingiu foi um cara de skate. 
Então, eu, realmente, tenho uma preocupação 
muito grande com o carro em relação à 
patinete. Bruno tem razão, o carro, patinete vai 
ser sempre inferior, mas aí já é a bicicleta. 
Agora, uma patinete e um pedestre, o prejuízo 
do pedestre não é pequeno. As calçadas são 
muito estreitas, irregulares. Patinete é um 
modal com muita dificuldade de circulação em 
áreas da grande maioria das nossas cidades aqui 
metropolitanas. 

Então, o sucesso de Vitória, e 
realmente... Eu até sou obrigado a fazer uma 
observação sobre o que aconteceu em Vila 
Velha. Em Vila Velha o prefeito foi muito 
criticado quando ele segurou o processo lá. 
Então, eu acompanhei muito rapidamente. Sou 
morador de Vila Velha, apesar de estar 
trabalhando em Serra. Então, o prefeito foi 
muito criticado. Eu, particularmente, acho que o 
prefeito agiu de forma correta. Não pode 
simplesmente ir liberando o funcionamento de 
uma atividade sem que ela esteja devidamente 
regulamentada, pensada. Como isso vai 
acontecer? Por quê? O que fica para o poder 
público? O ônus. Entendeu? O bônus nós já 
sabemos para quem vai, mas o ônus também, 
nós sabemos que vai para o poder público. Para 
o poder público e para a comunidade, e para a 
população! Gostaria só de deixar essa coisa 
aqui. Não vejo Austin como um exemplo. Nós 
devemos esquecer isso daí.  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – É um exemplo a ser perseguido! 

 
O SR. WINKER DENNER RODRIGUES 

MESQUITA – Isso. Ótimo! 
 

A SR.ª FERNANDA SOUZA – Não! É 
porque é o seguinte, a operação deles... Deixa 
eu justificar o porquê de Austin. A operação 
deles é mais antiga do que a nossa e nós não 
temos dados ainda de amostras no Brasil para 
falar sobre a questão de acidentes, justamente 
por essa dificuldade que nós temos dentro do 
setor de emergência, que é o que você falou da 
Unimed, que não qualifica... Hoje existe só, 
dentro da questão do SUS e tudo, só tem lá 
acidente com skate, não tem acidente com 
patinete porque realmente é algo muito novo. 
Então, por que a gente usa esse estudo de 
Austin? Porque é algo de uma cidade que tem 
vinte mil equipamentos, que já está madura 
com relação à utilização e porque o Brasil é algo 
muito incipiente ainda, então a gente não tem 
os dados. Essa é a questão. 

Número dois, concordo com a calçada, 
tanto é que nós falamos que realmente tem 
algumas calçadas que não são compartilháveis. 
E o pedestre, o cadeirante e o cego têm 
prioridade, é a pirâmide invertida de 
mobilidade. Então, o pedestre é prioridade e 
ponto. Sempre vai ser. Nosso equipamento é 
um equipamento silencioso, então a pessoa, às 
vezes, não se atenta que ele está vindo. Então, 
realmente a gente fala e bate nessa questão da 
segurança e de que algumas calçadas 
efetivamente não devem ser utilizadas. 

 
O SR. WINKER DENNER RODRIGUES 

MESQUITA – A minha fala foi no sentido de, já 
que o deputado está abrindo, nós vamos 
receber o material, que fique atento, olhe com 
muito carinho isso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Ok. 
 
O SR. WINKER DENNER RODRIGUES 

MESQUITA – Eu acho que vale a pena. Acho que 
é uma realidade que veio para ficar, mas que 
nós temos que tomar muito cuidado com ela na 
hora de formalizar. Porque nós estamos 
colocando nosso dedo no processo. Essa é a 
nossa contribuição. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – É importante o registro. Para construir, 
todo mundo colocando o seu ponto de vista, 
melhor. Não vamos construir o mundo perfeito 
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nem o projeto perfeito. A gente sempre vai ter 
questionamentos, isso é normal. 

Mas acho que quanto mais ouvirmos, 
mais chance de elaborarmos uma proposta 
melhor, mais bem construída, com resultado 
melhor para a sociedade, é isso. Agora, a 
participação das câmaras, principalmente aqui, 
dos secretários, dos representantes dos 
vereadores, ela é fundamental justamente por 
isso. Porque nós temos, quer dizer, como foi 
dito aqui, nossos procuradores, que tinham 
colado aqui, as campanhas educativas também. 
E por que não o Detran fazer uma campanha 
educativa em parceria com vocês?  

 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Em parceria 

conosco! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Com vocês! Acho que isso é legal. Vale 
a pena uma conversa. 

 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – São vídeos 

educativos que a gente pode... Nós já estamos 
numa conversa federal com os representantes 
dos Detrans, da associação dos Detrans. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Conversamos com o Givaldo para fazer 
um debate, e assim, o que eu sugiro? Eu vou 
construir essa norma baseado nas informações 
que aqui nós tivemos, sugestões de cada um, 
lembrando que a gente pode fazer esse 
movimento, eu acho que é importante a gente 
fazer essa conversa com esses atores, com o 
governador, junto com o Givaldo, é importante 
o Givaldo estar presente para a gente estar 
discutindo essa questão de campanha. E, ao 
mesmo tempo, o governador falando sobre essa 
questão da ciclovia integrada na Região 
Metropolitana. E nós vamos ter aí o retorno do 
aquaviário, quer dizer, é um modal 
complementar ao rodoviário. Importantíssimo 
para a gente.  

 
O SR. LÉO DO IAPI - Muito bom. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Muito bom. 
 
O SR. LÉO DO IAPI - Esse ano mesmo? 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Na verdade, a atividade deve começar 
no ano que vem, mas já vai estar pronto, a 
empresa vencedora, o modelo do barco vai ser 
publicado no edital já no segundo semestre. 
 
 O SR. LÉO DO IAPI - Para Cariacica vai ser 
muito bom. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Vai ligar as três cidades, Cariacica, 
Vitória e Vila Velha. O barco vai transportar 
bicicleta, o barco vai ser equipado com 
equipamento que vai dar conforto. Além de ser 
muito legal você navegar, o barco vai dar um 
conforto danado. 

E nós vamos ter agora o sistema de 
bicicletas nos ônibus, a integração. Vai existir 
isso nos terminais. 

E vou dar uma notícia a vocês: começa 
por Cariacica. O primeiro projeto começa por 
Cariacica. Então, isso vai ser muito legal para a 
gente. 

 
O SR. LÉO DO IAPI - Isso vai ser muito 

legal. 
 
O SR. GELIANDERSON SIQUEIRA – Eu 

faço ciclismo, ciclismo esportivo. Eu me lembrei 
de algumas coisas: segunda-feira foi feriado em 
Cariacica, eu fiz um ciclismo de três horas - até 
marquei, três horas e vinte e seis minutos. Nós 
saímos de Cariacica... 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Treino, né? Fez um treino? 
 
O SR. GELIANDERSON SIQUEIRA – É, um 

treino. Três horas e vinte e seis. Saí de Cariacica 
e fui até Jardim Camburi, deu cinquenta e três 
quilômetros. Velocidade média de... máxima foi 
trinta e nove quilômetros. Velocidade máxima, 
trinta e nove; velocidade média, dezesseis. Em 
Vitória, é uma maravilha você andar, tem 
segurança, tem ciclovia, agora, Cariacica, 
mesmo no feriado, enfrentamos muita 
dificuldade. Ali não tem ciclovia, a gente disputa 
com carro. Chegamos em São Torquato, ficamos 
com medo ali por causa de assalto. Inclusive, 
teve até um assassinato ali de um ciclista. Para 
chegar em Vila Velha, tem uma dificuldade 
muito grande também: você tem que pegar a 
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Leste-Oeste. E, ali, também está muito perigoso, 
muito assalto ali.  

Então, quem é ciclista tem essas 
dificuldades. Primeiro, falta de ciclovia; 
segundo, segurança – está tendo muito assalto. 

Então, eu parabenizo a comissão pelo 
debate, trazer o debate. A empresa que está 
trazendo o novo meio de transporte também, 
que está vindo para ficar. Acontece isso na 
sociedade, igual aconteceu com o Uber: a 
tecnologia vem atropelando a legislação, e os 
legisladores têm que correr atrás para se 
adequar.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Para de adequar. O mundo é muito 
veloz, né? 

 
O SR. GELIANDERSON SIQUEIRA – Então, 

é um debate que tem que levar em nível 
metropolitano, porque para chegar na Serra 
tem dificuldade. Quem sai de Cariacica não 
consegue chegar na Serra de bike. Vitória tem 
dificuldades, Vila Velha também. Então, essa 
conexão aí. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Legal, legal. 
A outra questão importante, que vai ser 

integrada, são os abrigos dos ônibus. Despachei 
com o governador esta semana. Têm duas leis 
que foram, inclusive, aprovadas dentro da lei 
complementar que criou a Região 
Metropolitana, que ela padroniza os abrigos de 
ônibus e obriga a partir da padronização a 
fixação de mapas esquemáticos, ou seja, o 
abrigo vai ser padronizado, e o mapa 
esquemático vai te dar toda a segurança para 
saber por onde você vai andar para não pegar 
um ônibus equivocadamente e ir para um 
bairro... 

 
O SR. LÉO DO IAPI - Para o estado todo? 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Não, na Região Metropolitana. Porque 
o sistema é integrado, eu posso legislar sobre 
isso na lei complementar que versa sobre a 
Região Metropolitana. Então, isso vai acontecer: 
a padronização dos abrigos.  

Tivemos um problema no mandato 
passado, porque teve uma briga de disputa no 

certame, então, acabou sendo cancelado. O 
Governo vai reestartar isso agora. Inclusive, 
estava com o Fábio Damasceno e o governador. 
Então, você tem já integrado, quer dizer, se 
pudermos integrar ciclovia, aquaviário, o 
Transcol já é integrado, e você ter os abrigos e o 
mapa esquemático integrando... 

 
A SR.ª FERNANDA SOUZA – Tem que ter 

um ambiente único agora. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT)) – Agora é bilhetagem única. 
 

A SR.ª FERNANDA SOUZA – Não vejo a 
hora de ter o patinete junto também... a gente 
queria muito, e começar pelo Espírito Santo 
seria muito legal. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Pois é, seria muito legal! Mas, enfim, 
acho que o objetivo nós alcançamos. Todos os 
questionamentos, as manifestações aqui feitas 
têm a sua importância. Volto a dizer: não há um 
projeto perfeito, a ideia de cada um não é 
absoluta. Seu registro foi importante, assim 
como o de todo mundo que aqui se manifestou.  

O que nós vamos fazer? Eu vou pedir a 
equipe para elaborar já a proposta com as 
alterações que aqui foram debatidas, vou 
encaminhar para cada um – nós temos o 
contato de todo mundo aqui – e, a partir do 
momento em que a gente construir e a gente 
entender que ela deve seguir dessa forma que 
foi preparada, ela segue. 

Eu vou – já que todo mundo entende 
que é isso – solicitar uma agenda do governador 
para nos receber. Eu acho que é legal chamar os 
secretários, os secretários municipais, aí incluir 
acho que as guardas – aí depende muito 
também das prefeituras, algumas prefeituras 
talvez não tenham interesse – e o Detran para 
fazer uma conversa. Eu acho que talvez seja a 
primeira conversa efetiva da Região 
Metropolitana discutidas com os entes aqui que 
compõem esta região. 

Estou muito feliz em recebê-los aqui, 
homens e mulheres que têm responsabilidade 
com a Região Metropolitana, a empresa – eu só 
não sabia que era essa moça aqui, já debatemos 
muito aqui sobre telefonia. A empresa está 
muito bem representada. E estou à disposição, 
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não só para este tipo de debate, de repente 
para uma sugestão de uma matéria que verse 
sobre a Região Metropolitana ou outra que eu 
tenha a condição legal de apresentar, eu estou 
aqui à disposição! 

Não sei se sou ainda, eu fui num passado 
não tão distante, até 2018, 2017, o deputado 
que mais teve leis sancionadas, que estão em 
pleno vigor, e a maioria delas em defesa do 
consumidor. Assim, não é alteração de um mais 
dois, não, leis efetivas mesmo, tudo fruto de 
conversa, iniciativa de alguém que de repente 
achou que aquilo que ele estava me sugerindo... 

 Essa lei da diferença, proporção, 
percentual para o composto de combustível de 
álcool para gasolina, quando o Governo 
incentivou o uso do etanol, foi uma ideia que 
um cara que me deu quando ele comprou um 
carro que era flex e falou: Marcelo, como é que 
eu vou saber o que é mais vantajoso, colocar 
álcool ou gasolina? Então, essa lei é de nossa 
autoria e tantas outras que nós fizemos.  

Estou à disposição para receber qualquer 
medida que eu possa estar apresentando aqui 
na Assembleia. E eu faço sempre questão de 
falar que quem me sugeriu foi João, Pedro, 
Maria, o vereador, o prefeito.  

Quer dizer, a última lei que eu 
apresentei, aproveitando aqui para fazer um 
registro que é importante para vocês saberem: 
nós recebemos uma mensagem do Governo 
anterior, que é a chamada Lei da Vantajosidade. 
Na verdade, é uma legislação federal, o Governo 
apresentou a dele, porém muito mais severa; e 
aí o Governo a fez naturalmente diante de uma 
crise, fez as economias que deviam ser feitas, 
estancou investimentos. Quando ele começou a 
querer investir, a própria legislação que ele 
criou impediu que ele pudesse executar as obras 
que todo mundo gostaria.  

E, em uma conversa com o governador 
Renato Casagrande e com o sindicato das 
empresas, nós identificamos que tinha um único 
parágrafo na lei que criava todo esse embaraço. 
Como é que você muda uma lei, o Governo 
muda uma lei que o outro fez assim como Lei de 
Vantajosidade? A gente estava debatendo isso 
na Comissão de Infraestrutura.  

Eu apresentei a proposta, nós 
debatemos aqui na Assembleia, aprovamos, e o 
governador sancionou. Nós vamos ter 
aproximadamente, em termos de valor, mais de 

trezentos e cinquenta milhões de reais de obras 
destravadas, para iniciar imediatamente. Acho 
que ele já deu três ou quatro ordens de serviço 
de obras de trinta e cinco milhões, de vinte 
milhões de reais. Obras importantes. Isso fruto 
da legislação que a gente mesmo aprovou.  

São iniciativas como essa que a gente, 
que eu estou aqui à disposição para receber que 
de repente é um detalhe pequeno que até o 
próprio Governo às vezes acaba não 
enxergando. Do um bilhão e meio de 
investimentos que o Governo do Estado tinha 
capacidade de fazer em obras estruturantes, ele 
só conseguia chegar ao montante de cento e 
setenta milhões reais. Por quê? Por conta da 
burocracia.  

Então, nós estamos elaborando, na 
Comissão de Infraestrutura, o governador criou 
um grupo de trabalho, que eu presido, junto 
com a Secretaria de Obras, Iopes, Setop, Secont, 
Sedurb, Secretaria de Agricultura, sindicato, 
Procuradoria e até o Ministério Público... Nós 
estamos criando agora, Mazinho, três normas 
importantes: Normas de Execução, Normas de 
Fiscalização e Normas de Manutenção. Porque 
não tem manutenção nas obras, é cultural no 
Brasil. No Brasil.  

Então, vai ser um negócio muito legal 
porque o agente fiscalizador, o DER, fica com 
medo de dizer o seguinte: Olha, eu vou fazer 
isso aqui, mas eu vou tomar uma pregada do 
Tribunal de Contas. E tendo uma norma de 
execução ou de fiscalização, ele está seguindo a 
lei. E a de manutenção, que inexiste, quer dizer, 
é fundamental para a gente. Cada recurso que 
você investe na manutenção, você deixa de 
gastar, lá na frente, dez, vinte vezes mais.  

Então, é um negócio muito legal, queria 
repartir isso com vocês.  

Muito obrigado. Sei que cada um de 
vocês têm seus afazeres, mas o tempo de vocês 
foi muito importante e valioso aqui nesta 
reunião. 

Vamos sentar novamente e acredito que 
a próxima vai ser com o governador. 

 
  (Encerra-se a reunião às 
10h41min) 
 

 
DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 28 DE JUNHO 
DE 2019. 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, SENHOR 
NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR. 

 CERIMONIALISTA – (GABRIEL FRAGA 
MARINHO DA FONSECA) – Senhoras e senhores, 
deputados presentes, autoridades presentes, 
telespectadores da TV Assembleia, bom dia!  

É com satisfação que o excelentíssimo 
senhor presidente da Comissão de Saúde e 
Saneamento, deputado estadual Doutor 
Hércules, os recebe para esta audiência pública 
de prestação de contas dos trabalhos realizados 
pela Secretaria de Estado da Saúde, do primeiro 
quadrimestre de 2019, que será apresentado 
pelo excelentíssimo senhor Nésio Fernandes de 
Medeiros Junior, em conformidade com o 
disposto no parágrafo 5.º, do art. 36, da Lei 
Complementar n.º 141, do ano de 2012.  

Já se encontra presente à Mesa o 
excelentíssimo presidente da Comissão de 
Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa, 
deputado estadual Doutor Hércules, e o 
excelentíssimo vice-presidente da Comissão de 
Saúde, Dr. Emílio Mameri. E é convidado a 
compor a Mesa o excelentíssimo secretário de 
Estado da Saúde, doutor Nésio Fernandes de 
Medeiros Junior.  

 
(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 

 
É convidado a compor a Mesa o 

excelentíssimo vereador do município de Viana, 
representando todos os vereadores do estado 
do Espírito Santo, vereador Cabo Max; e 
representando a Federação das Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos do Estado do Espírito 
Santo, o senhor Ricardo Ewald. 

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

 
(É executado o Hino Nacional) 

 
A partir deste momento, os trabalhos 

serão conduzidos pelo excelentíssimo senhor 
presidente da Comissão de Saúde e 

Saneamento, deputado estadual Doutor 
Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Bom dia a todos! 
Como de costume – e não é virtude, é 

obrigação –, começamos às nove horas em 
ponto, conforme está estabelecido há mais de 
um mês nos convites. O secretário chegou 
muito antes disTo, às oito e meia ele já estava 
aqui resolvendo problema da nossa terra, de 
Cachoeiro, que está em aniversário. Logo mais, 
estaremos lá também na Praça Vermelha, na 
nossa festa da nossa querida Cachoeiro de 
Itapemirim. Amanhã, dia 29, é feriado lá, feriado 
santificado, mas na verdade o dia da cidade é 25 
de março, da fundação da cidade, é a rua mais 
importante que temos em Cachoeiro porque lá 
nasceu Rubem Braga, nasceu Nilton Braga e 
hoje mora o nosso amigo, grande político, 
Roberto Valadão. Estaremos juntos logo mais. 

Então, bom dia a todos! Invocando a 
proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos 
da Comissão de Saúde e Saneamento. Audiência 
pública para prestação de contas dos trabalhos 
realizados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
do primeiro quadrimestre de 2019, pelo 
excelentíssimo senhor doutor Nésio Fernandes 
Medeiros Jnior, em conformidade com o § 5.º, 
do art. 36, da Lei Complementar 141, de 2012. 

Então, queremos agradecer a 
pontualidade do secretário, que não chegou na 
hora, chegou meia hora antes da hora marcada. 
E espero que também os seus auxiliares, que 
acompanham o secretário, porque ele tem sido 
muito pontual, muito dedicado. O secretário 
tem sido um orgulho para nós aqui, no Espírito 
Santo, a maneira como ele tem conduzido a 
secretaria, com seriedade, sem nenhum 
favorecimento político, simplesmente olhando a 
parte do nosso dinheiro, que é muito curto e 
que tem que ser muito bem administrado, como 
tem sido feito. 

Já temos a presença, à Mesa, do Dr. 
Emílio Mameri, que é o nosso vice-presidente; 
Ricardo Ewald, que representa aqui a Aebes e 
outras instituições, e doutor Hudson Leal, que 
também é membro efetivo da nossa comissão.  
 Então, a partir deste momento, passo a 
palavra para o nosso secretário ir à tribuna fazer 
sua prestação de contas.  
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 Enquanto ele caminha, vou explicar o 
mecanismo. Muita gente já sabe, mas: falará o 
secretário, depois os membros efetivos da 
Comissão de Saúde e, em seguida, os 
componentes da Mesa. Está faltando o 
Ministério Público também. Mas, com certeza, a 
doutora Inês ainda virá. Em seguida, passaremos 
a fala para as pessoas fazerem qualquer 
questionamento aqui. 
 Está faltando ainda o Conselho Estadual 
de Saúde. Está presente? Não? Um usuário 
presente para fazer parte da Mesa? Não?  
 Bom, passamos a palavra ao nosso 
querido doutor Nésio, para a sua prestação de 
contas. 
  
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Bom dia a todas e a todos! 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Bom dia! 
 

O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Estamos aqui, já chegando ao período 
mais friozinho. No Sudeste a gente consegue 
perceber as oleadas de baixas temperaturas e, 
de fato, tinha um bom tempo que não sentia 
frio nessa época do ano. 

Deputado Emílio, Hudson, nosso 
presidente da comissão, quero agradecer muito, 
novamente, esse espaço de poder estar a cada 
quatro meses aqui prestando contas daquilo 
que é aplicação de recursos em ações e serviços 
públicos de saúde do estado do Espírito Santo. 

Na primeira prestação de contas, vim 
aqui prestar contas de um período que ainda 
era da gestão anterior, que com toda 
institucionalidade, com todo o decoro que 
aquela prestação exigia, viemos aqui fazê-la. Já 
nesse período viemos apresentar aquilo que foi 
a execução e a realização de serviço público de 
saúde no período já da nossa gestão, do nosso 
Governo.  

Queria agradecer muito a presença de 
todos os trabalhadores e colaboradores do SUS 
que estão aqui conosco hoje, presentes nesta 
audiência, e dizer que o que vamos ver aqui 
foram os primeiros meses da nossa caminhada, 
do nosso encontro, do nosso conhecimento, dos 
nossos ajustes de entendimentos e de 
concepções, e representou esse início muito rico 

da transição que conseguimos construir na 
Secretaria.  

Entendo que a gente tem uma trajetória 
importante pela frente e que não perdemos 
tempo em tentar decidir, definir bem, de 
maneira concreta, qual o nosso planejamento 
nos nossos quatro anos. Não estamos em uma 
corrida de tiro curto, deputado. Não estamos 
numa corrida de cem metros rasos. A gente 
precisa entender o momento que a gente está 
vivendo hoje, os sinais dos tempos. De fato, o 
conjunto de decisões que a gente conseguiu 
apontar nesses primeiros seis meses, não temos 
dúvida nenhuma, vai conseguir ser avaliado, 
monitorado e ajustado ao longo dos próximos 
três anos e meio, para poder construir, de fato, 
a nova saúde pública capixaba.  

Então, muito obrigado, deputado 
Hércules, pela audiência e pela organização da 
prestação de contas de hoje.  

Cumprindo o rito... 
A legislação prevê algumas obrigações, e 

a gente começa, inicia a nossa prestação de 
contas. A gente percebe que aqui... 

Chegou o representante do Conselho, 
deputado Hércules. Chegou o Alexandre, do 
Conselho Estadual de Saúde. Se puder... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Convido para a Mesa, o 
Alexandre, representando o Conselho Estadual 
de Saúde.  
 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado)  
 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – Então, comparando o primeiro 
quadrimestre do ano passado com o primeiro 
quadrimestre deste ano, a gente percebe que 
houve uma redução no gasto de pessoal de um 
pouco mais de três milhões de reais. Ajustado o 
valor, existe um aumento na participação do 
Estado na contribuição da previdência 
complementar e isso tem impactado 
negativamente as contas da Secretaria da Saúde 
e é um debate que tenho apresentado com a 
Secretaria de... Desculpe, eu errei. 

No primeiro quadrimestre, em relação 
ao ano passado para cá, houve uma redução de 
liquidação em três milhões em reais de recursos 
federais; um aumento de vinte milhões nos 
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recursos próprios; outros recursos, uma redução 
não significativa; e um total de uma variação de 
quase vinte milhões de reais entre um período e 
outro. Percentualmente, houve uma pequena 
redução, mas também houve um aumento da 
arrecadação este ano, o que levou também à 
redução proporcional dos gastos globais.  

No que diz respeito aos encargos de 
pessoal, houve uma redução do ano passado em 
relação a este ano de, praticamente, três 
milhões de reais; o aumento de vinte milhões 
nas despesas correntes; e nas despesas de 
capital, uma redução de dois milhões de reais 
aplicadas. 
 O que precisa ficar claro aqui? O estado 
do Espírito Santo tem um déficit na realização 
da vinculação estatutária dos servidores 
públicos, tem uma grande quantidade de 
servidores por designação temporária, e houve 
uma decisão nossa de ir ajustando esse 
dimensionamento de pessoal em relação ao ano 
passado para este ano. Mesmo assim, a gente 
percebe que o aumento das despesas correntes 
que ocorreu nesse período se deu em virtude, 
principalmente, de alguns contratos que vamos 
analisar um pouco mais adiante.  
 As despesas de capital. É comum que 
nesse primeiro período do início de Governo 
exista um reajuste da aplicação delas. O que 
impactou bem negativamente em relação a 
essas contas nesse período é, de fato, o 
aumento do aporte à contribuição 
previdenciária do regime próprio em relação aos 
servidores efetivos.  

A crise do modelo do regime 
previdenciário próprio tem colocado uma 
quantidade maior de beneficiários do que de 
contribuintes, então, nós temos, hoje, um giro 
orçamentário de recursos que vêm para a 
Secretaria de Saúde que são, depois, repassados 
ao sistema previdenciário próprio. Inclusive, 
tenho tratado isso com o Governo no sentido 
de, talvez, no próximo orçamento, deputado, já 
essa cifra da complementação previdenciária 
não vir para o orçamento da Saúde, já poder 
ser, automaticamente, da secretaria meio direto 
para o regime previdenciário, porque, na 
prática, faz só um giro desnecessário. Porque 
essa despesa não é computada como uma ação 
em serviço público de saúde.  

E, de fato, aqui entra um dos pontos, 
uma das questões que nos levou, como estive 

aqui na audiência ontem e estarei novamente 
na segunda-feira, para discutir a questão da 
decisão de criar a fundação. Que, de fato, a 
migração do impacto do regime previdenciário 
possa se dar no Regime Geral da União e nos 
regimes complementares que possam existir no 
Estado. 
 No computo total, mesmo assim houve 
uma redução de três milhões de reais 
comparando gastos de pessoal de contribuição 
previdenciária e o do pessoal da ativa.  
 Na despesa líquida de custeio, na 
manutenção de serviços da rede complementar, 
e aí inclui toda a rede filantrópica, rede de 
serviços, houve um aumento de dois por cento 
na aplicação; de medicamentos, uma redução 
de cinco milhões; na compra de leitos, está 
equilibrado o complexo administrativo, houve 
um equilíbrio no período; houve uma redução 
de três milhões de reais na compra de leitos 
privados por mandados judiciais no período; e 
nas outras despesas de custeio, uma variação 
pouco significativa. 
 Então, o fato concreto é que esse 
aumento de vinte milhões de reais tem uma 
correspondência com alguns compromissos que 
foram firmados no final da gestão anterior, que 
não impactaram no orçamento do exercício 
fiscal do ano passado e que impactaram no 
nosso. Isso diz respeito, por exemplo, ao 
Hospital Himaba, que tinha um contrato que, ao 
início do processo licitatório da escolha da 
organização social foi, de fato, e todo mundo 
reconhece isso com muita franqueza, 
subestimado o valor daquele contrato. E ele foi 
tendo que ser reajustado de tempo em tempo. E 
os reajustes realizados do meio do ano passado 
para o quadro final, não estão com prazos nos 
primeiros quadrimestres. Então, impacta no 
nosso primeiro quadrimestre, mas não impacta 
no primeiro quadrimestre do ano passado.  
 Alguns casos também, como a 
maternidade de Cachoeiro de Itapemirim, que 
tivemos um reajuste, a migração de um serviço 
filantrópico para outro, com reajuste 
importante do valor que era aplicado. 
 Despesas liquidadas e investimentos. 
Nós já liquidamos quase um milhão de reais no 
que diz respeito ao Hospital Estadual de 
Cariacica, no entanto, já fizemos uma 
descentralização de quase dezoito milhões de 
reais para garantir o fundamento e a parte 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 33 

 

estrutural daquela obra, para poder antecipar e 
tratar de garantir a entrega daquela obra ainda 
no período do nosso Governo. 

Nós temos a liquidação de algumas 
adequações e reformas, também colocadas 
dentro do primeiro quadrimestre do exercício 
financeiro deste ano.  

Então, aqui existe um ponto que, para 
nós, quando a gente vai tratar de avaliar a 
execução de gastos, a gente trata do gasto 
físico, do gasto financeiro e do limite fiscal do 
gasto. Por conta da Lei Complementar n.º 156, 
de 2016, que tratou do refinanciamento das 
dívidas dos estados com a União e que exigiu 
um grupo de compromissos dos estados que 
participaram desta renegociação, o estado do 
Espírito Santo tem um limite de teto de gastos. 

Dentro da pactuação que foi construída 
com a Secretaria de Economia e Planejamento e 
com a da Fazenda, foi estabelecido um teto para 
a Secretaria da Saúde de um aporte de até 
duzentos e noventa milhões de reais, em 
comparação com o orçamento inicial autorizado 
por esta Casa de Leis, no início do ano. 

Ou seja, no levantamento que o Ricardo 
apresentou, ao final do exercício passado, 
existia a necessidade de aporte de quinhentos e 
vinte e quatro milhões de reais ao orçamento da 
saúde. Essa necessidade de quinhentos e vinte e 
quatro milhões de reais terá que ser reajustada 
a duzentos e noventa milhões. 

Então, aqui, impõe a todo o coletivo de 
dirigentes dos hospitais, dos gestores da rede de 
serviço, um entendimento da responsabilidade 
de economizar e entregar mais à sociedade. De 
poder tomar medidas que de fato possam 
impactar na qualidade de serviços assistenciais e 
no ajuste fiscal necessário para não 
comprometer a economia do estado do Espírito 
Santo.  

Somos um estado com nota A no 
Tesouro Nacional, somos um estado que tem 
uma liderança excepcional por parte de Renato 
Casagrande e nós precisamos garantir que a 
estabilidade econômica e fiscal que existe, hoje, 
no estado, seja preservada. E a saúde não pode 
impactar de maneira negativamente nesta 
contribuição. 

Nós precisamos impactar positivamente 
com bons resultados e com boas medidas de 
gestão. E um grupo de medidas importantes que 
vão impactar na próxima prestação de contas, 

no próximo quadrimestre, já poderão ser 
apresentadas, que nós estamos tomando 
exatamente neste período do segundo 
quadrimestre. A gente vai poder apresentar de 
maneira mais detalhada os resultados na 
segunda prestação de contas. 

No entanto, isso foi importantíssimo, o 
secretário Álvaro Duboc e o secretário Rogélio 
terem nos alertado, desde o início do exercício 
deste ano, sobre esse dilema que nós temos na 
Secretaria da Saúde. 

Então, com a suplementação, o nosso 
orçamento poderá chegar a duzentos e oitenta 
milhões de... Dois bilhões e oitocentos e oitenta 
milhões de reais no exercício deste ano. 

O teto do Executivo é de dez bilhões, os 
demais os poderes somam ali dois bilhões de 
reais, totalizando doze bilhões, o teto de gastos 
global dos três poderes. 

Aqui, um dado que nós vamos trazer em 
todos os quadrimestres, não é? Porque eu acho 
interessante esta informação apresentada no 
quadrimestre anterior e que, também, trouxe 
surpresa para muitos colegas, que é a 
comparação do gasto, da média dos municípios 
da Região Sudeste e da média dos estados da 
Região Sudeste.  

Então, percebemos aqui, por exemplo, 
que Minas Gerais, houve uma redução em 
relação, em comparação ao ano anterior, do 
que o estado de Minas aplicou em saúde, em 
comparação com o conjunto dos municípios. 

Enquanto Minas gastou quarenta e três 
por cento do que gastou, per capita, o conjunto 
dos municípios aqui, nós mantivemos aqui, 
aumentamos de cento e trinta e oito para cento 
e quarenta e cinco por cento a participação de 
investimentos e recursos financeiros na saúde, 
no estado do Espírito Santo. Ou seja, nós temos 
uma grande aplicação financeira, deputados.  

Se a gente não repensar o modelo e não 
reorientar o modelo, não adianta. Com a 
quantidade de recursos que nós aplicamos, 
hoje, teríamos que estar entregando muito mais 
serviços. E é esse o movimento que a gente está 
construindo, que corresponde a essas decisões 
de mudança de modelo de gestão que nós 
estamos operando, neste exato minuto, na 
secretaria. 

O Rio de Janeiro não informou e São 
Paulo, se não me engano, reduziu dois por cento 
ou três por cento, também, a participação. 
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A judicialização continua tendo um 
incremento importante no processo. Nós temos 
feito um diálogo importante com a comissão do 
Tribunal de Justiça que é encarregada da 
judicialização, temos feito alguns ajustes dentro 
do setor de mandados judiciais. Agora, não 
existe, a gente tem aqui dois movimentos 
concretos, um é uma cultura que está 
estabelecida já de demandar ao Estado 
responsabilizações daquilo que não é 
responsabilidade do Estado, e um entendimento 
dos setores do sistema de Justiça de que 
simplesmente o Estado deve ser o garantidor de 
tudo. 

Recentemente o Supremo Tribunal 
Federal conseguiu avançar em alguns 
entendimentos que vão impactar positivamente 
para o estado do Espírito Santo. A decisão e a 
repercussão ainda não começaram a ser 
percebidas. No entanto, tem um avanço 
gigantesco quando o STF decide que, por 
exemplo, a solidariedade entre os entes pode 
existir, no entanto, o ressarcimento do ente 
responsável também deve existir. Então, a partir 
de agora, no entendimento que foi construído, 
sempre que o Estado for condenado por uma 
ação de um serviço ou um produto que não era 
responsabilidade dele, o ente responsável 
deverá ressarcir aquele que deu a garantia do 
direito. 

Outra questão importante que o STF 
definiu foi a inviabilidade de transformar a 
população brasileira em cobaia de setores da 
indústria farmacêutica, que estavam 
judicializando e fazendo os estados brasileiros 
pagarem o acesso a experimentos, a 
medicamentos, a tratamentos que ainda não 
tinham comprovação científica, ainda não eram 
nem reconhecidos em países de primeiro 
mundo e que aqui estavam sendo executados, e 
que a responsabilidade de quando isso ocorra 
sempre será da União. Então, alguns 
entendimentos, que acho que são 
entendimentos nacionais, vão impactar 
positivamente na redução e na qualificação 
dessa judicialização. 

Agora, a reorganização dos serviços que 
a gente está promovendo hoje na Secretaria da 
Saúde é, na minha opinião, o que mais pode 
impactar na judicialização de justa causa. O que 
é judicialização de justa causa, companheiros? 
Nós não podemos ficar olhando um conjunto de 

procedimentos comuns da nossa rotina de 
serviço sendo judicializado e não tomar decisões 
de organizar a rede. Se eu percebo qual é a 
moda, o que é aquilo que mais se repete, eu 
vejo a frequência e tomo uma decisão em cima. 
Nós temos que construir um movimento com as 
áreas técnicas para que os nossos gestores 
tomem iniciativas e decisões. E não basta ir de 
audiência em audiência pedir prazo. As decisões 
precisam se operar, precisam acontecer de 
maneira que a judicialização de justa causa 
possa ter impacto e essa sim possa ser reduzida. 

Nós nunca vamos acabar com a 
judicialização. Sempre haverá alguma 
insuficiência, sempre haverá alguém que alegue 
ter direito e um entendimento desse direito por 
parte do sistema de Justiça. No entanto, aquilo 
que é nossa obrigação fazer, isso tem que sair 
da judicialização. E é esse conjunto de 
movimentos que nós estamos operando e não 
tenho dúvida nenhuma de que vão impactar 
negativamente no índice da judicialização no 
estado do Espírito Santo. 

Aqui se mantém o tipo das áreas de 
judicialização. 

Aqui tivemos, no período desse primeiro 
quadrimestre, duas medidas importantes,  uma 
foi a legislação criada por esta Casa que está 
pendente da regulamentação que estamos 
construindo, e o ressarcimento por parte do 
Ministério da Saúde, que já tem o despacho 
favorável, em Brasília, de cinquenta e quatro 
milhões de reais de medicamentos oncológicos 
que o Estado comprou com recursos próprios e 
que eram de responsabilidade da União. Nós 
solicitamos em fevereiro deste ano o 
ressarcimento desses medicamentos e já há um 
despacho favorável por parte do ministro de 
ressarcir o estado do Espírito Santo. Então, é 
uma discussão agora que já está mais na área do 
orçamento, da disponibilidade financeira e 
orçamentária do Ministério, mas, de fato, é um 
recurso que nós estamos conseguindo regressar 
ao Estado. 

Esse bloco de informações que diz 
respeito à execução financeira a gente encerra, 
e agora a gente começa a apresentar um pouco 
da questão da atenção à saúde. A produção 
ambulatorial da nossa gestão nesse primeiro 
quadrimestre aumentou em quatrocentas mil 
consultas. Houve uma variação de três mil AIHs, 
uma redução comparativa do primeiro 
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quadrimestre no ano passado e neste 
quadrimestre, o que neste quadro eu coloco 
uma grande interrogação em cima dele? Porque 
todos vocês, gestores hospitalares que estão 
aqui, sabem muito bem como se dará o 
lançamento do faturamento dos nossos 
hospitais e todos os períodos de margem de 
correção que se dão entre os meses. Então, de 
fato, esse número não é preciso e ele não é, 
vamos dizer assim, é um número imbatível, ele 
pode não bater.  

Então, um grande desafio que nós temos 
nesse momento, em uma das áreas que a gente 
quer estruturar melhor os nossos hospitais, é 
aprender com os filantrópicos e com as OSs 
como faturar melhor nas nossas unidades, 
porque as nossas estruturas de faturamento são 
muito ruins e existem alguns entendimentos 
muito conservadores, inclusive na hora de 
avaliar a própria produção hospitalar dos nossos 
serviços. E, se você não consegue faturar bem, 
você não consegue precificar bem. Se você não 
precifica bem, você não consegue depois ter um 
bom contrato com aquele serviço, você não 
consegue dimensioná-lo corretamente. Se você 
não fatura bem, todos os indicadores que 
derivam da análise desse faturamento vão estar 
comprometidos. E é o que nós vamos ver um 
pouquinho mais adiante. 
 Então, nós repetimos um aumento do 
atendimento da Farmácia Cidadã no período, 
um aumento no índice de cobertura, e também 
tivemos um aumento da quantidade de 
transplantes de órgãos no período no estado. 
Nosso Lacen também teve um aumento da 
produção. 
 No que diz respeito ao mutirão de 
cirurgias eletivas no primeiro mês de execução 
do mutirão, nós conseguimos realizar trinta e 
dois por cento da meta global. Então, a gente 
está adequado ao período. Não foi maior, 
porque existiu nesse primeiro mês também a 
convocatória dos pacientes para fazerem 
avaliação pré-cirúrgica. Então, era natural que 
no primeiro mês também não fosse tão grande. 
No entanto, nós temos já um grupo importante 
de pacientes convocados para avaliação e 
devido agendamento cirúrgico. Percebemos que 
têm mais pacientes agendados do que cirurgias 
contratadas, porque nem todos os agendados 
vão para cirurgia.  

O que vale destacar é que no mesmo 
período, as mesmas especialidades, nós 
realizamos nove mil duzentas e oitenta e uma 
cirurgias no estado. Isso eu estou colocando 
aqui para destacar que o Estado não se mobiliza 
e não se organiza por mutirão; o mutirão 
representa um incremento de ações para poder 
atender a uma demanda reprimida. No entanto, 
nós temos uma quantidade importantíssima de 
procedimentos realizados de maneira ordinária 
dentro da rede. E é onde nós precisamos 
qualificar esse movimento de, de fato, conseguir 
produzir mais de maneira ordinária, porque a 
demanda que eu preciso atender é a demanda 
dos últimos trinta dias. O que vem de antes de 
trinta dias eu preciso ter um mutirão para poder 
eliminar essa fila e ter uma demanda eletiva 
ordinária que atenda àquilo que vai chegando 
até mim. 
 Aqui, por exemplo, é onde eu quero 
apresentar a discussão da qualidade da 
alimentação da informação. Vejam só que, do 
mesmo período, quando a gente analisa a 
mesma informação em três... temos aí a 
possibilidade de analisar em quatro sistemas, 
mas, comparando aqui, por exemplo, média de 
permanência da rede própria no primeiro 
quadrimestre pelo Epimed, que é uma solução 
que a gestão anterior contratou e que nós 
estamos aí reavaliando se vamos mantê-la ou 
não, e que ela apura alguns indicadores 
epidemiológicos dos nossos hospitais. Ela 
identificou que no primeiro quadrimestre houve 
uma média de permanência na rede própria de 
9,58 dias. Comparando o mesmo dado do 
mesmo período dos mesmos hospitais pelo 
faturamento, pela SIH, é de seis dias e, na rede 
filantrópica, é de 4,1 dias. A mortalidade pelo 
Epimed e os demais tem uma variação pequena, 
mas, no entanto, isso demonstra que as 
variações e, principalmente, da média de 
permanência é muito grande. Se eu for projetar 
a disponibilidade de leitos de um hospital de 
cem leitos com média de permanência de nove 
dias e de seis dias é radicalmente diferente.  

Então, a qualidade da alimentação da 
informação primária, colegas, ela precisa de fato 
ser priorizada em um único instrumento. E não 
resulta em qualidade para os nossos hospitais 
ter três, quatro soluções de tecnologia para 
alimentar a mesma informação, para produzir o 
mesmo dado. Então, isso exige por parte da 
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mudança desse modelo gerencial das nossas 
unidades hospitalares, assumir medidas 
administrativas que possam qualificar a entrada 
primária desse dado. 

Aqui foi um movimento que nós 
construímos no mês de abril, final de abril e no 
comecinho de maio, quando nós conseguimos 
mobilizar os municípios capixabas e solicitar a 
maior ampliação da cobertura de atenção 
primária do estado do Espírito Santo já vista na 
nossa história. Nós apresentamos ao Ministério 
da Saúde uma resolução, que eu assinei como 
ad referendum, da Comissão Intergestores 
Bipartite, solicitando a ampliação de trezentas e 
oitenta novas equipes de Saúde da Família para 
o estado Espírito Santo, trezentas e cinquenta e 
noves equipes de Saúde Bucal e de mais de mil 
novas equipes de agente comunitário de saúde. 

Nós temos a informação, deputado 
Hércules, de que essa portaria já está dentro da 
nova portaria do ministro da Saúde, de 
habilitação de novas equipes no Brasil. Já foi 
aprovado pela área técnica do Ministério do 
Departamento de Atenção Primária, já está na 
redação da próxima portaria que deve sair. Nós 
temos uma expectativa de que, por exemplo, 
talvez no congresso do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde da próxima 
semana, em Brasília, possa ser um dos anúncios 
do ministro Mandetta a serem apresentados ao 
Brasil.  

E isso vai representar tirar o Espírito 
Santo da sexta pior cobertura de Estratégia de 
Saúde da Família do Brasil para a terceira 
melhor posição de cobertura da Estratégia de 
Saúde da Família do país. A repercussão dessa 
ampliação, para cada região, levará a noventa e 
nove por cento de cobertura na Região Norte; a 
oitenta e quatro na Região Central; a uma 
cobertura muito qualificada, quase que de 
países desenvolvidos, na Região Sul; e, na 
Região Metropolitana, o dobro do aumento da 
cobertura, de quarenta e um para oitenta e um 
por cento, o que tem um impacto gigantesco 
onde? Na região que maior concentra a 
população do estado. 

Então, a possibilidade de que essa 
ampliação, principalmente na Região 
Metropolitana, possa impactar nas internações 
por condições sensíveis à atenção primária dos 
nossos hospitais da Grande Vitória, possa 
impactar na superlotação dos serviços de 

urgência e emergência, que ele possa impactar 
nos indicadores de tuberculose, hanseníase, 
sífilis, na qualidade da mortalidade materno-
infantil é excepcional. Só que a expansão, por si 
só, ela não garante a melhoria dos indicadores 
se essa expansão não for já construída dentro 
de um novo modelo, que é o modelo que nós 
estamos propondo de formação de médicos de 
família e comunidade, com uma alta 
resolutividade clínica. 

Aqui cabe destacar também a altíssima 
dependência que o estado possui hoje do 
programa Mais Médicos. De seiscentas e oitenta 
equipes que nós temos no estado, quatrocentos 
e oitenta e duas, dados atualizados no mês de 
maio ou junho... março. Eram equipes do Mais 
Médicos. Ou seja, a atenção primária, além de 
nós termos a sexta pior cobertura do país, 
atualizada de março, nós temos uma atenção 
primária altamente dependente do programa de 
provimento do Governo Federal. Isso me põe 
um reto ao conjunto de gestores municipais. 

 O programa do Governo Federal tem 
vantagens do ponto de vista financeiro, porque 
impacta nas contas do Governo Federal; fiscal, 
porque não impacta na LRF dos municípios; tem 
uma melhoria da estabilidade do provimento, 
porque esses profissionais podem ficar até seis 
anos no município – ficam por três anos, 
prorrogáveis por mais três anos. No entanto, 
existe uma grande expectativa no que diz 
respeito à mudança do programa Mais Médicos, 
porque o Governo Federal tem apontado alguns 
rumos.  

O ministro Mandetta esta semana 
apresentou que ele tem construído a proposta 
de transformar esses profissionais em 
profissionais celetistas. No entanto, o gasto, ao 
transformar de bolsistas para celetistas, para a 
União, salta de 2.5 bilhões para 4.5 bilhões de 
reais, e reduzindo a quantidade de médicos, 
porque eles estão prevendo, fazendo o cálculo, 
considerando que os municípios das Regiões 
Metropolitanas do litoral, do que não é o Brasil 
profundo, não receberão o programa Mais 
Médicos.  

Então, a simples decisão de mudar o 
modelo regulatório do provimento do contrato 
e em um ano em que a economia está 
possivelmente entrando em recessão, dos 
ajustes fiscais radicais ocorrendo, existe um 
pessimismo muito grande da possibilidade de 
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que seja autorizado, por parte do Ministério da 
Economia, um impacto de dois bilhões de reais 
no orçamento do Ministério da Saúde, ainda 
para este ano. 

Então, é um espaço de debate, de 
disputa, de discussão nossa, junto ao ministério 
e nós temos uma posição de apoio ao ministro 
Mandetta, no sentido de garantir a 
continuidade dos Mais Médicos, garantir a 
qualidade desses profissionais, e aperfeiçoar o 
modelo do programa.  

Porque se você tira, hoje, quatrocentos e 
oitenta e duas equipes de Saúde da Família, os 
profissionais dos Mais Médicos do Espírito 
Santo, vai ser praticamente colapsa a saúde 
pública do estado. Então a nossa postura é, de 
fato, de tentar construir uma saída e uma 
transição que não impacta, negativamente, na 
assistência aos nossos usuários. 
  Aqui quero fazer um comentário. Estive 
outro dia com prefeito Juninho, de Cariacica; 
estive com outros prefeitos, com outros 
secretários, e fiz uma conta com eles. Se a gente 
for calcular o quanto custa com encargos sociais 
três agentes comunitários de saúde, quanto 
custa um técnico de enfermagem, quanto custa 
um enfermeiro, quanto custa um médico 
recebendo uma bolsa de doze mil reais no 
programa de formação de Médico de família e 
Comunidade que estamos estudando a proposta 
com os nossos gestores municipais, nós 
teríamos um gasto total, em média, de vinte e 
três a vinte e cinco mil reais por mês, por 
equipe. Cem equipes seriam quanto por mês? 
2,5 milhões de reais por mês. Ou seja, colocar 
cem equipes de Saúde da Família em Cariacica 
com médicos, enfermeiros, técnicos e agentes 
em todos os bairros, custa menos do que uma 
UPA em Recursos Humanos. Essa é a conta que 
nós gestores precisamos fazer.  

Entender que, de fato, a atenção 
primária garante capilaridade, garante presença 
assistencial rápida, oportuna, longitudinal. E 
essa é aposta que a gente precisa construir no 
estado Espírito Santo. Só que não pode ser no 
modelo antigo, da atenção primária do bico, da 
atenção primária até passar na residência, do 
generalista, precisa ser uma atenção primária 
qualificada, com autoridade clínica, com 
qualidade propedêutica, e não é só do médico, é 
do enfermeiro, e do técnico, da equipe de Nats 
que atuam nos nossos municípios, das equipes 

multiprofissionais, dos agentes comunitários de 
saúde. 
  Então, nós temos aí indicador de 
internações clínicas, por condições sensíveis à 
atenção primária, isso não se resolve com 
classificação de risco na porta do hospital.  Você 
pode colocar um carcamano lá, na porta do 
hospital, proibindo o pessoal de entrar, e vai 
para onde? Você gera um estado de ansiedade e 
convulsão social absurda, dentro da população. 
Isso aqui se resolve com qualidade da 
assistência com acesso, que é o caminho que 
nós temos apresentado. 
  Esse indicador das condições sensíveis, 
qualificamos um pouco essa tabela para 
apresentar que, nos hospitais da rede 
filantrópica e da rede estadual, por exemplo, de 
dezesseis hospitais da rede filantrópica do 
estado que tem até cinquenta leitos, quarenta e 
seis por centos, em média, recebem internações 
por condições sensíveis à atenção primária, 
sendo que tem um hospital que chega a setenta 
por cento.  

Os hospitais de cinquenta e um a cem 
leitos, que são quatorze filantrópicos no estado, 
a média são trinta e seis por cento, mas tem 
hospital que chega a sessenta por cento de 
internações, por condições sensíveis à atenção 
primária. Nos hospitais com mais de cem leitos 
varia de vinte e três a trinta por cento, que são 
seis. Imagine vocês a disponibilidade de leitos 
que nós teríamos para internar pacientes que, 
de fato, precisam de intervenções hospitalares, 
se nós reduzíssemos esse indicador. Por isso que 
eu falo que a necessidade de expansão de leitos 
no estado é muito relativa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Secretário, desculpe-me, é 
só para fazer um registro, e os meninos estão 
saindo.  

Estamos recebendo aqui com muita 
alegria - estão dando adeus para nós todos – a 
Escola Americana da Unidade de Laranjeiras, de 
Serra. São quarenta alunos do oitavo ano B, com 
as professoras Alessandra Morgan Suelena, e o 
nosso monitor Ricardo, que é um futuro 
deputado também.  

Venham sempre assistir aqui. O que está 
acontecendo aqui é que o secretário doutor 
Nésio, secretário Estadual de Saúde, está 
fazendo a prestação de contas do primeiro 
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quadrimestre deste ano, conforme estabelece a 
lei federal.  
 Então, ele está explicando como está 
sendo aplicado o seu dinheiro, o dinheiro do 
contribuinte, na saúde pública do Estado.  

Muito obrigado, Escola Americana de 
Laranjeiras, na Serra.  

Bom dia! Muito obrigado! 
Aproveitando, ainda, quero convidar 

para a Mesa, doutor Nésio, José Carlos Siqueira, 
presidente do Conselho Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência - Siqueira é nosso amigo 
de Vila Velha, que está sempre presente, - e o 
Cabo Max também, que é vereador de Viana, 
que já foi chamado, mas tinha dado uma 
saidinha para tomar uma água. Eu peço então 
que nós possamos recebê-los com uma salva de 
palmas. (Palmas!) 

 
(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados)  
 

 Muito obrigado pela presença.  
Pois não, secretário.  
 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – Quando a gente parte então para a 
rede própria, nós percebemos que, por 
exemplo, nos hospitais pequenos chega a 
quarenta e cinco por cento a média de 
internações por condições sensível à atenção 
primária; nos hospitais de grande porte, com 
mais de cem leitos, nós variamos aí de vinte e 
quatro com um hospital chegando a cinquenta e 
cinco por cento. 

 Isso impacta, por exemplo, no Himaba. 
O Himaba tem uma taxa, se não engano, Ana 
Kécia está por aqui, eu a vi agora há pouco, 
quarenta por cento de internações por 
condições sensíveis à atenção primária.  

Ou seja, a melhoria da qualidade da PS 
na Região Metropolitana onde esses hospitais 
estão inseridos, obrigatoriamente qualifica a 
oferta e a disponibilidade de leitos no país. 

Aqui é um indicador que a gente sempre 
aponta: as causas de internação. Oitenta e um 
por cento por sete condições principais.  

Causas de óbito. Não tem muitas 
variações em relação aos quadrimestres 
anteriores. As variações são padrões, têm se 
mantido standard.  

Aqui é a redução também da 
mortalidade infantil. A tendência.  

Mortalidade materna é algo que me 
incomoda. Todas me incomodam, né? Mas, 
assim, eu entendo que a gente precisa ter uma 
estratégia mais clara no estado porque não é 
possível no Século XXI com a quantidade de 
equipamentos instalados, com a quantidade de 
tecnologias disponíveis, com a quantidade de 
recursos que a gente aplica ter 38,30.  

Alguns projetos que a Organização Pan-
Americana da Saúde tem desenvolvido no Brasil 
tem levado a redução a zero em algumas 
regiões. E nós temos em andamento um termo 
de cooperação com a Opas, e onde a gente tem 
discutido com eles inclusive a possibilidade de 
implantar um projeto desse aqui no estado para 
poder ter um foco estratégico na redução desse 
indicador.  

Mortalidade precoce. Doenças crônicas 
não transmissíveis.  

E aqui tem o que nos preocupa muito: a 
cobertura vacinal. Nós tivemos um destaque 
nacional porque na campanha agora, 
recentemente, estivemos disputando a segunda 
e a terceira melhor posição na campanha.  Né? 
Recentemente, na vacinação.   

No entanto, nós, ao avaliar a situação da 
cobertura vacinal, percebemos que por região, 
dos catorzes municípios da Região Norte, seis 
municípios, que representam quarenta e três 
por cento da população, não alcançaram médias 
satisfatórias; na Região Sul quarenta e seis por 
cento dos municípios, quarenta e seis por cento 
da população; na Região Metropolitana seis 
municípios com trinta por cento da população.   

Ou seja, são dados que somente vão se 
resolver com ação dos gestores municiais, 
gente!  Esse é um indicador que a Sesa 
monitora, avalia, induz, aponta diretrizes. Mas 
quem tem os profissionais que executam as 
ações de vacinação são os municípios, e isso 
reflete a fragilidade da nossa atenção primária, 
colegas!  

E quando a gente passa a ter um surto 
de sarampo em São Paulo, quando a gente 
passa a ter o retorno de algumas doenças no 
Brasil, que já estavam, praticamente, 
erradicadas, tem correlação direta com isso. E 
não podemos alegar que é somente campanha 
de WhatsApp e do movimento antivacina. 
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 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Secretário, permita só um 
registro, para não deixar passar a oportunidade. 
A Seleção Brasileira, agora, um jogador ficou 
fora por falta de vacina contra a caxumba. É 
uma doença infecciosa, parotidite epidêmica.  
Realmente é uma vergonha mostrar para o 
mundo que alguns titulares da Seleção Brasileira 
ficaram fora porque estão com caxumba. 
 Desculpa a interrupção, mas só para 
mostrar isso. 
 
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Então, é isso. E a repercussão, a 
morbimortalidade disso pode ocorrer de 
maneira inesperada a qualquer momento. 
 Eu gosto muito de falar uma frase que a 
gente fala muito em Espanhol, que é: En la 
guerra avisada no muere soldado; no mata al 
soldado. Então, em guerra avisada, não morre 
soldado, ou seja, se a gente sabe que vai cair 
uma bomba aqui, daqui a duas horas, ninguém 
fica aqui.  
 Isso aqui é uma guerra avisada. Aqui, nós 
vamos ter, potencialmente, um aumento da 
morbimortalidade por condições que já podiam 
ser erradicadas. É diferente da hanseníase; a 
hanseníase, precisa qualificar médico por 
médico para ter um olhar clínico, um 
diagnóstico individual, tal, tal. Quando tem 
vacina, você imuniza a população inteira e pode 
trabalhar com critérios de erradicação. De fato, 
companheiros, e aí eu entendo que a gente 
precisa, como gestores, assumir o que é a nossa 
responsabilidade. 
 Esses são os principais municípios com 
cobertura menor de setenta por cento: Água 
Doce do Norte, Conceição da Barra, Pedro 
Canário, Pinheiros, Marechal Floriano, Santa 
Leopoldina, Viana, Aracruz, Colatina, Linhares, 
Vila Valério, Itapemirim, Marataízes, Mimoso, 
Muniz Freire, Piúma e Vargem Alta. 
 Gostaria muito de poder encomendar a 
todas as nossas equipes das regionais que a 
gente pudesse, no próximo quadrimestre, 
apresentar um indicador diferente aqui, porque, 
de fato, o impacto nisso nas regiões é muito 
grande. E, se eu sei onde está o problema, eu 
tenho que atacar o problema.  
 Não nos interessam as narrativas 
ufanistas, narrativas de vitória, narrativas e 
avaliações que somente apontam aquilo que é 

positivo. O bom diagnóstico é o diagnóstico que 
aponta as deficiências e que aponta os retos, e é 
isso que a gente precisa assumir. 
 Esses são os casos de sífilis congênita, 
que é uma epidemia nacional, outra condição 
que só se resolve com atenção primária. Não 
adianta colocar penicilina em hospital, que não 
resolve problema de sífilis congênita, tem que 
tratar o parceiro, tem que diagnosticar 
precocemente, e isso é no pré-natal. E vamos 
ver a correspondência: municípios com baixa 
cobertura de atenção primária e como se 
corresponde com a sífilis congênita. Cariacica, 
quarenta e três casos; Vila Velha; o outro ali é 
Serra; Cachoeiro de Itapemirim; e assim por 
diante. 
 A introdução do novo subtipo da dengue 
no estado, este ano, impôs um aumento da 
mortalidade e, de fato, surpreendeu todos com 
o aumento do número de casos da dengue. E a 
dengue, colegas, tem um comportamento 
ambiental mais do que conhecido. Nunca 
esqueço que o meu filho, que tinha quatro anos, 
o Juan Camilo, sabia que água parada dava 
dengue. 
 Oitenta por cento dos focos são onde? 
Intradomiciliares. E aqui tem um dado 
interessante que Cariacica é um dos municípios 
que não tem epidemia de dengue, apesar de ter 
uma baixa cobertura da APS, algo que, inclusive, 
o Reblin tem apontado que é algo a ser 
estudado, que condições ambientais têm ali no 
município, porque ali a dengue de fato não é um 
grande problema, apesar de não ter uma grande 
infraestrutura de serviço de APS e de vigilância 
ambiental. Mas de fato aqui somente as 
campanhas publicitárias... Nós investimos forte 
este ano numa grande campanha de redes 
sociais e de mídias no que diz respeito à dengue, 
mas não estão sendo suficiente para poder 
mudar o comportamento. 
 Essa é uma das inspirações que nos levou 
a decidir publicar a criação de uma nova 
Subsecretaria na Sesa. Nós vamos cria a 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde, criar 
dentro dela o Centro Estadual de Vigilância em 
Epidemiologia de Campo, o Centro Estadual de 
Vigilância em Saúde Ambiental, de Vigilância 
Ambiental, o Centro Estadual de Vigilância 
Sanitária para poder reposicionar todo conjunto 
de ações estratégicas em vigilância, em saúde 
dentre os escopos das ações em serviço público 
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em saúde no estado. A vigilância vai de fato se 
incorporar com a alma do processo, do 
planejamento, do desenho das principais 
estratégias de saúde pública do estado do 
Espírito Santo.  
 A febre amarela é algo que a gente tem 
que ter uma atenção gigantesca. Não podemos 
ter nenhum tipo de vacilação nesse respeito, 
porque é uma doença letal. Tem uma frequência 
baixa comparada com outras, uma incidência 
baixa comparada com outras doenças, no 
entanto, os poucos casos que são infectados são 
casos que evoluem a complicações. Houve um 
aumento de zika e chikungunya, que tem um 
comportamento maior nos estados do Rio e de 
São Paulo também.  

Aqui já, voltando a um gráfico que era 
para estar um pouco anteriormente, a questão 
da gestão de pessoas, quantidade de efetivos de 
vínculos que nós temos na Sesa nos dois 
quadrimestres, aqui a redução. Existe uma 
tendência de até vinte e oito por cento de 
efetivos em processo de aposentadoria nos 
próximos vinte e quatro meses na Sesa. E isso 
aponta mais um espaço onde a criação da 
fundação vai poder já fazer um movimento de 
substituição desses profissionais por 
profissionais concursados já no regime do 
emprego público celetista. Quantidade de 
estágios, voluntários, requisitados. 

Aqui as auditorias realizadas, na Clínica 
Crevida, Hospital Praia da Costa, Cooperativa de 
Cirurgia, a Santa Casa de Cachoeiro de 
Itapemirim, Iscmeci. E a participação da Sesa e a 
nossa decisão de reconhecer o controle social 
como um espaço qualificado de defesa do 
Sistema Único de Saúde, um espaço qualificado 
para os gestores em todas as instâncias, em 
todos os níveis participarem e reconhecerem.  

Nós tivemos nesse período um processo 
de construção da Conferência Estadual de Saúde 
onde eu queria parabenizar a condução da 
direção do conselho e todos os colaboradores 
do Conselho Estadual de Saúde que se 
organizaram numa linda Conferência Estadual, 
num amplo processo de informação nas regiões, 
nos municípios. Que nós tivemos vários 
municípios que nunca tinham tido nenhuma 
conferência, que pela primeira vez na sua 
história tiveram sua primeira conferência 
municipal de saúde. 

E a Sesa, e todos os nossos 
colaboradores também, vários participaram 
desse processo ativamente, e de fato nós 
entendemos que o SUS só é qualificado, gente, 
se ele não for conhecido somente como um 
espaço de atenção à saúde, mas um espaço 
também de produção de cidadania. O espaço da 
participação qualificada e da promoção do 
controle social tem a ver com isso.  

Então, nós tivemos oito mil, cento e 
sessenta e dois participantes em setenta e sete 
conferências. A Conferência Estadual, ela reuniu 
sessenta e cinco municípios. Tivemos a presença 
do excelentíssimo governador Renato 
Casagrande, que fez uma fala generosa, com 
muita autoridade. Uma presença marcante na 
abertura da Conferência Estadual. Foram 
destacados vários conselheiros, vários 
conselheiros históricos aqui na Sesa, que 
potencialmente foi a primeira vez que um 
governador do estado participa da abertura da 
conferência. 

Eu transferi o meu gabinete para 
Guarapari em todos os dias da conferência. 
Despachei da conferência, atendíamos os 
movimentos sociais, atendíamos os 
trabalhadores. Todo mundo que queria ter 
agenda comigo eu atendia lá mesmo na 
conferência naquele período, no movimento de, 
de fato tentar legitimar esse espaço do 
Conselho do Controle Social, num momento em 
que ele é muito questionado no Brasil, no 
momento em que a participação da sociedade, 
dentro das instâncias de controle e decisão tem 
sofrido questionamentos que nós consideramos 
que não são oportunos para um país que tem 
um projeto de ser uma nação civilizada, 
moderna, um país que tem um projeto de ser 
uma nação avançada em valores civilizatórios.  
 Vou, então, aqui fazer o registro e 
apresentar algumas medidas estruturantes e aí 
finalizar a nossa apresentação.  

Nós tivemos o encerramento do 
planejamento estratégico do Governo do Estado 
do Espírito Santo nesse mesmo período, onde 
nós definimos três grandes desafios de ampliar 
e adequar a infraestrutura física e tecnológica 
do SUS para torná-los ambientes de acesso 
resolutivo e acolhedores aos usuários. Nesse 
item o foco desse desafio vai relacionar a 
questão da requalificação da infraestrutura dos 
prédios públicos da Sesa, dos hospitais da Sesa, 
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dos nossos ambulatórios, das nossas unidades 
administrativas e também do parque 
tecnológico das nossas unidades.  

Eu comentava outro dia, Hudson – acho 
que foi com você – que os nossos hospitais 
estão operando ainda como os nossos 
professores operavam, sendo que a quantidade 
de tecnologia já disponível permitiria que a 
gente pudesse reduzir tempo em internação, ter 
cirurgias com menos tempo de ocupação do 
centro cirúrgico, com menor possibilidade de 
redução de complicações. Então a gente precisa 
obrigatoriamente colocar uma atualização do 
nosso parque tecnológico, que daí não é só o 
equipamento, são também as habilidades dos 
profissionais em operar esse novo parque - 
institucionais e operacionais no parque.  

E a reabilitação do modelo de atenção 
em vigilância em saúde, tornando a atenção 
básica mais resolutiva e integrada com a rede 
especializada, que é um movimento que 
estamos construindo com os municípios de 
expandir a atenção primária, formar médicos de 
família, profissionais especializados em APS e 
vincular isso ao acesso ambulatorial 
especializado, sem a burocracia do nosso 
modelo de regulação falido. O modelo de 
regulação que nós temos hoje, no Brasil, é um 
modelo que fica jogando paciente num 
buraquinho ali, num buraquinho acolá e não 
consegue resolver o problema do paciente. Esse 
modelo tem solução, mas ele precisa ser 
repensado, revisto. Se a gente permanecer 
insistindo na mesma lógica, na mesma 
tecnologia, na mesma regra de negócio, não 
vamos ter um resultado diferente. E aí o 
movimento que a gente está apontando – aqui 
na frente vou explicar melhor – vai reorientar 
esse caminho. 

Modernizar e qualificar a resolutividade 
clínica e incorporar e desenvolver novas 
tecnologias e práticas de formação profissional 
e inovação em ambientes produtivos em saúde 
e pesquisa aplicada ao SUS, que é um desafio 
que acho que é integrador do conjunto dos 
outros desafios, que está relacionado à 
estruturação do nosso Instituto Capixaba de 
Ensino, Pesquisa e Inovação.  

Entregas materiais concretas já decididas 
no planejamento do governador Renato 
Casagrande. Nós temos a decisão de dar 
consequência à construção do Hospital Geral de 

Cariacica, um hospital gigantesco, que deve 
acabar sendo o maior hospital do estado; um 
hospital de quatrocentos leitos, que a gente vai 
acabar tendo que repensar talvez o perfil 
desenhado originalmente até o período da 
inauguração dele. Mas nós temos a expectativa 
de quando ele for inaugurado, daqui a três anos, 
nós já tenhamos uma nova atenção primária no 
município, nós já tenhamos uma nova realidade 
de organização da rede ambulatorial e que o 
desenho e a condição com a qual ele foi 
planejado lá atrás já estejam modificados.  

O Hospital Estadual de Urgência e 
Emergência - construção dos blocos 4 e 5. 
Temos a informação de que as obras estão 
andando bem e que podem ter uma entrega 
antecipada; o Hospital Maternidade de São 
Mateus, que é um hospital com termo de 
fomento que nós temos lá no município com a 
entidade filantrópica; o novo Hospital Roberto 
Silvares, que é, de fato, uma novidade, que foi 
construída ao longo desse semestre da decisão 
de, de maneira bem objetiva e concreta, 
garantir à população da região Norte do estado, 
um novo Hospital Roberto Silvares, de maneira 
que aquela tecnologia de trinta anos atrás, 
aquele hospital que já teria que ter sido 
substituído há um bom tempo, possa garantir 
novas condições de trabalho e de atenção à 
população da região Norte.  

Estamos captando recursos com a CAF, 
com o Banco de Desenvolvimento da América 
Latina, uma corporação de grande fomento. 
Estamos já com a carta de proposta. Em 
setembro, deve ter a avaliação da Cofiex e a 
liberação do recurso entre dezembro e janeiro, 
para a possibilidade de poder avançar nessa 
obra. Estamos estudando. É uma obra de 
tecnologia modular, moderna, com um tempo 
de execução rápido, porque é uma obra que nós 
queremos entregar neste Governo e usá-la 
neste Governo.  

Então, os desafios nós estamos 
colocando para a equipe de engenharia, para a 
equipe da Sesa e do Iopes é muito grande, 
porque nós precisamos trabalhar com um 
tempo de execução de obras de infraestrutura 
um pouco mais rápido.  

A ampliação e a reforma do hospital e a 
atenção clínica; o sistema integrado de logística, 
porque a gente precisa trabalhar com um novo 
modelo.  
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Eu falei aqui, acho que na outra 
audiência que estive presente, ou foi em algum 
encontro com os deputados que visitei a Santa 
Casa de Misericórdia de Santos, o hospital mais 
antigo do Brasil. A cobertura de estoque da 
farmácia deles é de catorze dias. Em catorze 
dias, o medicamento chega e é consumido e 
rastreado até o leito do paciente. O hospital 
mais antigo do Brasil! Nós precisamos avançar 
nesta qualidade aqui dentro.  

Então, a gente está construindo um 
termo de referência para fazer uma consulta 
pública para que as empresas que trabalham 
com essa tecnologia possam apresentar 
propostas e, a partir dessas propostas, construir 
um termo de referência de um processo 
licitatório para poder definir a empresa que vai 
implantar este modelo no Estado. A gente 
precisa avançar na eficiência, na qualidade. 
 Katiana, qual o valor do almoxarifado 
hoje, do Dório Silva, do estoque de lá? 
 

A SR.ª KATIANA ERLER – Então, nosso 
giro de estoque hoje está em torno de um ano. 
E nosso estoque hoje parado, que não está 
tendo movimentações, está numa média de 
nove milhões e meio. 

 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – Vejam o custo! O custo de não 
incorporar tecnologia. O Custo de não tomar 
decisões da ciência da administração básica. Só 
que hoje a gente pode apresentar na prestação 
de contas do primeiro quadrimestre isso, como 
algo que a gente recebeu. Agora, o conjunto de 
decisões que boas gestões estão tomando nos 
hospitais, que a gente está tomando num 
conjunto como decisão estratégica na Sesa, vai 
no sentido de poder trabalhar com esta 
questão. 

Eu fico feliz e satisfeito como gestor 
quando a Katiana apresenta um diagnóstico do 
problema e, junto com ele a Katiana já me traz 
solução. Isso é fazer gestão. Quanto de recursos 
nós temos aplicados em nossos serviços parados 
em estoque!  

Então, aqui são entregas para 2019 a 
2022: A expansão da cobertura do Samu em 
todo o estado. O governador já autorizou uma 
proposta de expansão do Samu. Quero dizer 
para vocês que autuei ontem a minuta da 
proposta. Deve estar passando pela 

procuradoria e o governador ainda este mês 
deve estar anunciado a nossa proposta de 
expansão do Samu para o estado do Espírito 
Santo, que é algo que vai impactar de maneira 
excepcional na qualidade de vida do povo.  

Hoje, o Estado do Espírito Santo gasta 
muito, por exemplo, com a remoção privada de 
UTIs avançadas, móveis, das regiões não 
cobertas. Este recurso, nós vamos deslocar para 
cofinanciar o Samu no Estado.  

O Samu tem a atribuição sim de fazer a 
remoção inter-hospitalar de pacientes graves. 
Então, também é um gasto que com a expansão 
a gente pode ter uma redução, uma substituição 
de despesa e que vai reimpactar também nas 
entidades filantrópicas quando a gente tem a 
expansão na região Centro, Norte e Sul também 
do serviço de urgência e emergência.  

A implantação do Melhor em Casa. 
Inclusive, esta semana, teve um requerimento 
aprovado aqui pelo deputado Majeski, já estava 
incluído no nosso planejamento estratégico a 
decisão de avançar na atenção domiciliar. No 
município de Vila Velha, assinei, anteontem, a 
resolução solicitando ao ministério a habilitação 
das equipes de Melhor em Casa.  
 Ampliação da Rede de Atenção 
Psicossocial, a criação do acesso às consultas e 
exames especializados, o Plano Estadual de 
Formação de Especialistas, a Câmara Técnica de 
Atenção Integral à População LGBT no estado. 
Nós organizamos a criação da Câmara Técnica e 
tratando da visibilidade de todos os grupos que 
precisam de visibilidade, e mais do que de 
visibilidade precisam de políticas públicas reais e 
garantia de acesso à saúde integral dessas 
populações. 
 
   (Durante a fala são 
exibidos slides) 
 
 Plano de Qualificação em Gestão 
Hospitalar, e aí vem a proposta da criação da 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde. Ontem 
estive aqui numa audiência.  
Segunda-feira, novamente, estarei aqui com os 
deputados. O projeto de lei está em horas de 
ser representado nesta Casa. Ontem, 
novamente, estive no Conselho Estadual de 
Saúde apresentando a proposta, esclarecendo 
todas as dúvidas, apontando como será esse 
novo modelo de gerenciamento das unidades. E 
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repito, aqui, o que eu disse em outra ocasião: 
não é natureza jurídica do gerenciamento da 
unidade que diz se ele é bom ou ruim. Ah, não é 
porque nós criamos agora a fundação que tudo 
vai melhorar. Se você pega a fundação e coloca 
o mesmo modelo assistencial, o mesmo modelo 
de lógica de gestão, coloca na fundação a 
mesma morosidade dos processos, não muda. A 
fundação vai permitir um marco jurídico com 
algumas flexibilidades, com alguns impactos 
previdenciários, fiscais, diferenciados, mais 
qualificados. Ela vai permitir o regime de 
compras próprio que uma licitação que 
demoraria trinta dias de edital publicado pode 
ser feita com quinze. Uma notificação que daria 
quinze dias de prazo para poder responder pode 
dar três. Ela pode ter, principalmente, nos 
prazos de processos licitatórios, uma maior 
celeridade na capacidade de ressuprimento de 
materiais de serviços. E ela vai estar, então, 
sendo inserida também no quê? Na 
reorganização do modelo de regulação do 
Estado, no perfilamento dos hospitais do estado 
do Espírito Santo, tanto próprios quanto 
filantrópicos.  
 Eu falava com o Ricardo, agora a pouco, 
antes do início da audiência, que nós 
precisamos transformar os grandes hospitais 
capixabas em hospitais estruturantes, que se 
especializem na vocação da alta complexidade. 
Hospital que faz neurocirurgia, que cuida de 
grandes tumores, hospital que faz politrauma, 
ele não tem que se ocupar de fazer a 
dermatologia. Ele não tem que se ocupar de 
cuidar de especialidade de média complexidade. 
Ele precisa ganhar vocação nas grandes 
questões estruturantes do sistema e da rede. E 
a gente precisa ter a definição de quais serão os 
hospitais estruturantes mais avançados ao longo 
de todo o território capixaba. Esses hospitais 
precisam estar vinculados a outros hospitais 
estratégicos, que vão cuidar da média 
complexidade e que vão ter hospitais de apoio 
também. 
 Esse desenho, essa modelagem a gente 
quer finalizar este mês de julho e apresentar no 
mês de agosto para o conjunto da sociedade. E 
aí a contratualização, financiar uma 
contratualização generosa, uma 
contratualização correspondente com a 
complexidade dos serviços que esses hospitais 
precisam assumir. 

 O projeto de saúde, nosso eletrônico 
health – E-health – que é a ideia, de fato, de 
implantar um sistema de vigilância 
epidemiológica que informatize em tempo real, 
online, todas as notificações de agravo 
compulsório. No dia de ontem, no dia de hoje, 
nós já estamos tendo a colaboração de 
colaboradores ligados a Opas, que estamos já 
trabalhando com a Câmara Técnica de Vigilância 
em Saúde da CIB, neste exato momento, em 
reunião, discutindo a implantação do e-SUS, 
Vigilância em Saúde. Uma solução que estamos 
construindo no estado do Espírito Santo que vai 
permitir que uma notificação feita nesta 
madrugada, de dengue, esteja disponível no 
sistema de vigilância do município, do hospital, 
da regional, do estado. 
 Quando tem um surto de gastroenterite 
em uma escola, no momento em que cair 
aquela notificação no sistema, o Cievs e a 
Unidade de Resposta Rápida recebam um SMS 
com a notificação daquele surto, reduzindo o 
tempo de resposta. Isso, neste exato minuto, 
nós estamos operando a implantação dessa 
solução no estado.  
 A oferta do e-SUS para todos os 
municípios. Já estamos com a portaria pronta, o 
sistema instalado na Prodest. O Sistema 
Integrado de Regulação Ambulatorial também. 

A estruturação e implantação do serviço 
de Telemedicina, Telessaúde e Telediagnóstico.   

A organização do Instituto Capixaba, com 
a estruturação dele mesmo e dos programas 
que ele vai estar apontando.  

Os marcos legais aprovados por esta 
Casa de Leis neste período, que fala do serviço 
voluntário, da disciplina sobre a prescrição de 
procedimentos e solicitação de consultas. A lei 
complementar que cria indenização para 
enfrentamento e a criação do nosso instituto.  

O instituto vem com alguns projetos 
importantes, que vão ser organizados por meio 
de planos, programas e dentro de laboratórios, 
com o Plano Estadual de Modernização e 
Inovação do SUS, com programa de qualificação 
da APS, com Componente de Provimento de 
Informação, com Aperfeiçoamento e Residência 
em Medicina de Família e Comunidade, 
Multiprofissional; o Pós-Técnico em Saúde da 
Família e Comunidade, também, para os 
técnicos de Enfermagem. 
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O Plano Estadual de Modernização e 
Inovação, com a reestruturação do Subsistema 
de Atenção Ambulatorial, com a Regulação 
Formativa, e o Provimento e Fixação, e a 
Formação de Práticas Pedagógicas em Medicina 
Ambulatorial Baseada em Evidências.  

Aqui a gente está trabalhando, 
deputados, com um debate – já tem um pouco 
mais de um mês – com os municípios, para que 
a gente possa desenhar uma forma onde o 
especialista de referência de um grupo de 
equipe da Saúde da Família, ele possa ser um 
referencial uniprofissional. E, que esse 
especialista, também, tenha competências 
pedagógicas: de dar aula para a atenção 
primária. E que ele também tenha a 
responsabilidade sanitária, de ser o regulador 
daquele processo.  

Sobre esse especialista, coordenando 
essa relação, vai ter um grupo de supervisores e 
reguladores nosso. A ideia é desburocratizar a 
regulação. A ideia é fazer com que qualquer 
usuário do SUS, de qualquer bairro do estado, 
coberto pela estratégia de Saúde da Família, 
saiba qual é a sua unidade, a sua equipe, o seu 
especialista de referência, em mais de trinta 
especialidades.  

A grande sacada é que, desenhar esse 
novo modelo, só depende da gente. Depende de 
combinar, depende de pactuar a reorganização 
dele com os gestores municipais e os gestores 
estaduais. Não depende de mais ninguém, 
companheiros. Nós estamos reféns de uma 
regra que não funciona, que colapsou, e que 
depende desta provocação que nós estamos 
construindo: a decisão de migrar esse modelo. 

O Programa de Qualificação da Gestão, 
que vem todo o movimento de dar apoio 
matricial aos municípios.  

E, aí, para encerrar, os nossos 
laboratórios, que nós vamos criar dentro do 
ICEPi. O Laboratório de Práticas de Inovação, 
Regulação e Atenção – LIPRAS, que vai vir com 
curso de Medicina Hospitalista, dentro dos 
nossos hospitais, que começa na última semana 
deste mês de julho, em sete hospitais do estado. 
A formação do médico horizontal, do médico 
orientado com competências embasadas em 
evidências científicas, em práticas de alta 
segura, de transição, de condições agudas a 
crônicas dos pacientes.  

A reestruturação e a qualificação dos 
NIRs – Núcleos Internos de Regulação – nos 
hospitais.   

A Rede de Urgência e Emergência, com a 
expansão do Samu. Nós vamos criar um projeto 
com um grupo de técnicos altamente 
qualificados, para apoiar esse movimento de 
expansão do Samu.  

A Rede de Atenção Psicossocial, com as 
residências, a capacitação, e a implantação do 
Complexo Regulador. O Laboratório de Práticas 
Inovadoras em Gestão, que vai vir com a 
implantação dos Sistemas de Custos.  
Qualificação do Faturamento e Aprimoramento 
da Qualificação da Hotelaria dos Serviços 
Próprios. E o Planejamento Estratégico.  

Eu estive no Hospital Evangélico outro 
dia, e é excepcional você chegar a um hospital 
que entende que tem um papel estratégico na 
região, e que ele é uma organização muito 
complexa. Se ele não tiver um  
planejamento estratégico, uma visão com 
valores, com programas, com ações, com 
prazos, com metas bem definida, com 
indicadores, ele não funciona com eficiência.  

O Hospital Evangélico é um hospital 
organizado, um hospital com planejamento 
estratégico. E por que os nossos hospitais, cada 
um, também, não constroem, eles, o seu 
planejamento estratégico?  A partir da sua 
definição, do seu perfil institucional, da sua 
missão, da sua vocação? Do conjunto de 
decisões administrativas que ele precisa 
planejar para o período de tempo da gestão que 
aquele gestor está atuando nele. Então, nós, 
dentro desse laboratório, vamos também 
promover nesse segundo semestre uma onda 
de organização do planejamento estratégico em 
cada hospital. 
 O laboratório de práticas educacionais 
que vai estar trabalhando na qualificação 
docente assistencial da nossa rede. O 
laboratório de extensão e tecnologia e 
renovação; de ciências jurídicas, que vai atuar 
junto com o pessoal da judicialização, apoio; e o 
laboratório de práticas, inovação e vigilância em 
saúde, para poder atuar na vigilância ambiental, 
com os atingidos da Vale, com a população do 
Rio Doce, com a questão da dengue e em 
projetos ligados à hanseníase, à tuberculose, 
que são projetos que vão estar sendo 
promovidos possivelmente a partir do mês de 
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agosto e setembro, na rede estadual, a partir 
desses laboratórios. 
 Agradecer a todos vocês pela paciência, 
pela atenção e pela colaboração de todos nessa 
trajetória desses seis meses que temos 
construído juntos. Acho que a gente tem se 
reconhecido de maneira positiva e virtuosa 
nesse processo. 
 Temos aqui com vocês pela tarde 
também mais uma continuidade da nossa 
reunião e agradecer aos membros do controle 
social, aos deputados, às entidades parceiras 
que aqui, hoje, presenciam a prestação de 
contas.  

Muito obrigado e me coloco à disposição 
para maiores esclarecimentos, ouvir as 
considerações de todos. (Palmas) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado, doutor 
Nésio. 
 Vamos convidar para a Mesa a doutora 
Clenir Sani Avanza, que é secretária de Saúde de 
Aracruz, representado todos os secretários 
municipais e também representando a 
Associação Brasileira de Advogados em Saúde. 
 
  (Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 
 
 Doutora Clenir, depois vamos falar e 
entregar ao doutor Nésio o convite também 
para o nosso VII Congresso Médico e Jurídico.  

Ela é a pessoa que organiza esse 
congresso. Vou mostrar logo o cartaz e depois 
vamos entregar ao doutor Nésio, que ele poderá 
responder as perguntas daqui ou da tribuna, 
como queira. 
 Esse congresso tem a doutora Clenir, 
tem doutor Manato, que é o presidente 
estadual, doutor Clenio, desembargador federal 
do Paraná, doutor Gebran Neto, que é o 
presidente nacional; doutor Arnaldo Hossepian 
Junior, que é do Conselho Nacional de Justiça. 
Eu ajudo a organizar com as instituições. O 
convite está aqui, depois faremos a entrega. 
 Queria convidar para a Mesa, também, 
um representante de um hospital  que presta 
serviço para o Governo. Quero convidar o Paulo, 
aqui, por gentileza. Paulo, por gentileza, do 
Hospital Estadual, para fazer parte da Mesa. 

Uma salva de palmas para o Paulo, do Hospital 
Estadual, antigo São Lucas. (Palmas) 
 Também quero convidar Katiana, 
representando o hospital da rede e de 
administração direta do Estado.  
 
  (Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 
 

Temos que registrar também que temos 
um vereador na Mesa representando todos os 
vereadores, estamos aqui com o vereador de 
Viana Gilsinho. Uma salva de palmas para o 
Gilsinho. (Palmas)  

Vereador tem que estar, aqui, 
naturalmente presente. Os vereadores que 
sofrem muito lá na sua base toda a necessidade 
da saúde. Fui vereador seis vezes e sei o que é 
isso.  

Quero também registrar aqui, com 
satisfação, a presença de Beatriz do Carmo. 
Beatriz, levanta, por favor!  Beatriz é membro 
da Anfibro – Associação Nacional de 
Fibromiálgicos, pessoas com fibromialgia. Por 
coincidência, ela esteve na nossa comissão, 
terça-feira, dia 25, e o governador Renato 
Casagrande sancionou a Lei 10.973, que 
estabelece – uma indicação da minha autoria – 
o Dia Estadual da Conscientização e 
Enfrentamento à Fibromialgia a ser realizado, 
anualmente, no dia 12 de maio, que foi a 
reivindicação de vocês. (Palmas) 

Está aqui, não é para se comemorar. É 
para lembrar que existe e que falta muita 
política pública e vocês vão cobrar do secretário 
Nésio, depois.  
 Nós precisamos, Nésio, de um núcleo, no 
estado, para abrigar pessoas com doenças raras. 
Estude esta possibilidade, que nós precisamos 
realmente isso aí. 

Eu vou procurar falar o mínimo possível 
para dar oportunidade para todos falarem.  

Eu vi que faltou uma coisa que me 
preocupa muito. Eu fui diretor do Hospital 
Pedro Fontes, por dez anos, o hospital de 
hanseníase. Quando eu cheguei ao Hospital 
Pedro Fontes, em 74, ele tinha quatrocentos e 
poucos pacientes e, hoje, eu acho que tem doze 
pacientes. Porque, na verdade, não justifica 
mais internar hanseníase, igual à luta 
antimanicomial, que tem mais de vinte anos que 
se faz essa luta, não justifica também você 
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internar pacientes com distúrbio psiquiátrico. 
Você vai atender o surto, atende no pronto-
socorro e depois faz o acompanhamento. 

Eu sou do tempo, ainda, que internava 
tuberculose. Eu fui oito anos diretor do hospital 
de tuberculose, em Cachoeiro, anexo à Santa 
Casa, hoje, e também fechou. Aqui, nós 
tínhamos, na Ilha da Pólvora, o Hospital Osvaldo 
Monteiro, de tuberculose, também fechou. Não 
justifica mais um hospital só para isso. Assim 
como hanseníase. 

Mas lá no Pedro Fontes, aqui, em 
Cariacica, nós temos vários pavilhões 
desativados e fechados, muita gente invadindo. 
Hoje, paga-se a conta de água e de luz. Eu não 
sei se o Anderson ou se o Beto – e o Anderson 
está aí – sabem disso.  

Ele é o diretor de lá. E o Beto não chegou 
ainda. O Beto nasceu lá, dentro do hospital. 

Então, o hospital está sendo invadido por 
pessoas que têm placa lá dentro: Vende-se. Está 
vendendo um terreno, vendendo casa. Quer 
dizer, um bem que é do Estado. 

Eu queria, Nésio, ver a possibilidade, 
também, daquele hospital ficar um hospital 
parecido com o Heac, um hospital de 
retaguarda, para colocar pacientes que não tem 
recuperação mais. 

Com relação ao Samdu, você falou ali em 
assistência médica domiciliar, que o Majeski 
apresentou. Eu sou do tempo que fui motorista 
por cinco anos do Samdu, lá em Cachoeiro. E eu 
levava os médicos para atender em casa. A 
gente era feliz e não sabia. Era atendido em 
casa, com uma caixinha de medicamentos, de 
injeção. Os médicos gostavam que eu aplicava a 
injeção, porque médico não sabe aplicar 
injeção. Quem sabe é enfermeiro, é técnico ou, 
então, anestesista e cirurgião vascular. Esses 
sabem onde estão os vasos, sabem direitinho. 

Mas isso aí foi um sonho e, agora, vamos 
ver se vai voltar à realidade. Não é naquele 
molde. Naturalmente, a população aumentou, 
as coisas avançaram, não vai ser a mesma coisa. 

Mas uma preocupação nossa também é 
com relação à ambulância básica. Tem que 
passar para os prefeitos para não colocar a 
ambulância deste tamanhozinho, para carregar 
um paciente de um metro e noventa e dois 
médicos.  

Eu lembro muito bem, eu consegui no 
final do ano, ainda, uma doação de uma 

ambulância para Santa Leopoldina. E o ex-
prefeito Romero foi acidentado uma vez, 
botaram em uma ambulância e ele foi dobrado 
naquela ambulância. 

Nós estamos numa luta com a doutora 
Inês, com várias reuniões e também com o 
Daniel, que é o presidente do Sindicato de 
Condutores de Ambulância. Porque condutor de 
ambulância é condutor, não é motorista de 
ambulância. Nós não gostamos de ser tratados 
por motorista, com o máximo de respeito a 
todos os motoristas. Só que a mercadoria que o 
condutor de ambulância carrega é diferente 
desta mesa, desta cadeira. Carrega vida, carrega 
gente. Então, tem que ter treinamento o 
motorista, o padioleiro ou o técnico, para 
conduzir essa pessoa. E ambulância tem que ter 
o mínimo de conforto.  

Outra coisa, Nésio, você falou da 
fundação. Nós já tivemos uma fundação, aqui. 
Em 79, eu fui médico da Fundação Hospitalar do 
Espírito Santo, depois se transformou em Iesp, 
depois voltou para a rede própria do Estado.  

Então, na verdade, a fundação agiliza os 
contratos, a substituição das pessoas. Não tem 
essa história de ficar dependendo de uma série 
de processos e se resolve logo.  

O instituto de ensino, eu gostaria que 
fosse, realmente, uma coisa ágil. Mas é preciso 
que a população entenda que esses projetos 
não são projetos de governador, não é projeto 
do governador Casagrande, não é do secretário 
Nésio. Isso é um projeto de Estado que tem que 
continuar! Que seja o mesmo governador, que 
seja outro governador, tem que continuar 
porque não se muda o comportamento da 
população com uma canetada. Não adianta, se 
você não colocar os vereadores, os movimentos 
comunitários, os prefeitos, os secretários 
municipais e ensinar a população a utilizar a 
unidade de saúde, utilizar o PA, utilizar o 
pronto-socorro, não vai resolver enquanto não 
tiver essa cultura de saber procurar o direito 
que ele tem. Então, aí, corre para o Ministério 
Público. É a questão do nosso congresso, que a 
doutora Clenir depois vai falar um pouco sobre 
isso.  

O congresso, nós já fizemos audiência 
pública no Sul em Cachoeiro, na Região 
Metropolitana aqui em Vila Velha, fizemos em 
Aracruz, Central Norte e Noeroeste, e vamos 
fazer outra aqui, em 8 de agosto, juntando 
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todas essas informações da judicialização desses 
municípios. A má-judicialização está quebrando 
o orçamento dos municípios e do Estado 
também. Então, é preciso, até o Dr. Emílio está 
com um projeto muito interessante, da Câmara, 
de imediação, muito interessante. Esse 
congresso, também, a gente luta para incentivar 
os NATs, que a doutora Elisabeth Lordes e a 
doutora Janete Simões têm ajudado muito 
nesse mister também. Nós não podemos admitir 
que um medicamento que vai ser fornecido pela 
Justiça não passe também pelo Conselho 
Estadual de Farmácia, assim como pelo 
Conselho Estadual de Medicina, no caso de 
saúde, de maneira geral. 

Essas são as coisas que eu queria 
considerar. O Secretário poderá responder 
depois, se quiser e se puder. Naturalmente ele 
vai querer. Quer responder agora ou quer deixar 
para o final? (Pausa) 

Então, vamos passar a palavra ao 
deputado Dr. Emílio, que é o nosso vice-
presidente. Eu só quero fazer um apelo a todos 
os colegas, que sejam bastante econômicos para 
dar oportunidade para vocês falarem também. 

Tem alguém representando o usuário 
aqui? (Pausa) 

Faça o favor, venha fazer parte da Mesa 
também. O usuário, com uma salva de palmas!  
(Palmas) 

Depois anuncio seu nome, que não 
passaram para a Mesa ainda, viu?! 

Este é o mais importante de todos, que é 
usuário, que sofre lá na ponta a necessidade da 
saúde. 

Enquanto chega o nome do nosso 
querido usuário, o doutor Nésio vai fazendo 
alguma anotação. (Pausa) 

Queremos registrar, com satisfação, o 
conselheiro Estadual de Saúde Silvio 
Nascimento Ferreira. É o Silvio. Uma salva de 
palmas, então! (Palmas) 
 Nésio, quer falar agora? (Pausa) 

Então, vamos passar a palavra para o Dr. 
Emílio. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) – 
Bom dia a todos! 

Quero saudar aqui a nossa Comissão de 
Saúde na figura do nosso presidente Doutor 
Hércules e o nosso colega médico, doutor 
Hudson; saudar o nosso secretário, que faz um 

trabalho brilhante, doutor Nésio; saudar o 
doutor Ricardo, que representa os Filantrópicos; 
Cabo Max, que está conosco, uma pessoa 
importante na vida pública, vereador de Viana, 
tem um trabalho prestado muito importante; o 
senhor Alexandre, secretário executivo do 
Conselho Estadual de Saúde; senhor José Carlos 
Siqueira, presidente do Conselho Estadual de 
Direitos das Pessoas com Deficiência; e todas as 
pessoas aqui presentes, representantes do setor 
Saúde, diretores de hospitais, pessoas que 
trabalham no dia a dia defendendo o SUS, que é 
uma conquista do povo brasileiro, e fazendo de 
tudo para que a nossa população possa ter uma 
saúde de qualidade. Temos aí representantes de 
instituições, temos funcionários, diretores, 
gerentes de hospital, subsecretários. Eu queria 
agradecer a todos vocês e parabenizá-los pelo 
trabalho que é desenvolvido e é de excelência. 
 Secretário, parabéns pela apresentação! 
Eu acho que... Ou melhor, eu não acho, eu 
tenho certeza de que nós temos que ter uma 
transparência total. Os temas relacionados à 
saúde são muito importantes, envolve a 
população, pessoas sofridas que necessitam da 
mão do Estado e esse trabalho transparente e 
inovador tem que ser parabenizado. 
 Gostaria também, neste momento, de 
fazer algumas considerações e gostaria que 
depois o nosso secretário pudesse esclarecer. 
Sempre falamos da importância da atenção 
primária. E eu sou professor da universidade 
aposentado, eu lecionei durante muito tempo 
epidemiologia e tenho certa experiência no 
assunto. Sem uma atenção primária de 
qualidade, nós não vamos mudar a situação que 
nós temos. E, aí, mais uma vez eu dou os 
parabéns ao secretário e toda a equipe, porque 
sair de uma situação de conforto, melhor 
dizendo assim, estável, e fazer mudanças, não é 
coisa fácil, é difícil. Não é coisa fácil. E o nosso 
secretário Nésio assumiu essa proposta de fazer 
mudanças, reformas, trazer a tecnologia, a 
inovação, modelos novos de gestão e com 
certeza isso fará diferença no futuro. Os 
resultados, com certeza também não serão de 
um dia para o outro. Como bem disse o nosso 
secretário, isso é uma corrida de resistência. 
Mas nós temos que avançar e mostrar 
resultados. 
 Secretário, a nossa população quer uma 
melhoria. Mas muitas vezes fala-se em 
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melhorias, mas isso não chega ao usuário, em 
função da burocracia, em função da mesmice. E 
nós temos que quebrar esse paradigma, temos 
que mudar. Mudar para melhor com inovações, 
com gestões de qualidade, novas ideias, para 
que isso possa chegar lá na ponta, de quem 
realmente precisa do nosso trabalho, que são as 
pessoas, os nossos usuários, que não têm 
alternativa a não ser o trabalho do Sistema 
Único de Saúde, que nós temos que aprimorá-
lo, porque isso é uma conquista do povo 
brasileiro. 
 Então, essas mudanças, inclusive quatro 
projetos que já aprovados aqui na Assembleia... 
E quero, de novo, parabenizar o nosso 
secretário porque ele faz uma discussão olho no 
olho, ouvindo, escutando, respondendo e 
também modificando o que é possível 
modificar. Essa relação com a Assembleia 
Legislativa – e falo aqui já em nome de todos os 
deputados – é fundamental, secretário. 
Fundamental!  

Essa visita em que o secretário estará 
conosco aqui, na segunda-feira, para discutir 
alguns temas com relação a esse último projeto 
- e já aprovamos quatro, e projetos inovadores -
, que com certeza também vai ser aprovado 
porque é um diferencial e pode mudar a nossa 
saúde pública em função de tudo que já foi 
colocado... Mas, isso tem que ser conversado 
com os deputados. Isso é importante. A 
Comissão de Saúde acha que isso é 
fundamental.  

Temos aqui o doutor Hudson e o Doutor 
Hércules, o nosso presidente. Temos feito 
conversas com outros deputados, e aquela 
participação do secretário na aprovação dos 
outros projetos fez a diferença, inclusive no 
momento em que o secretário se dispôs a estar 
conosco aqui, discutindo ponto a ponto dos 
projetos. Aceitou algumas modificações e as 
inseriu nos projetos escutando os 
parlamentares que, na verdade, são os 
representantes do povo. E conseguimos aprovar 
até com certa tranquilidade aqueles projetos 
inovadores. Com certeza vamos aprovar esse 
também, e, mais uma vez, a importância de o 
secretário estar conosco, discutindo, ouvindo, 
porque isso é fundamental na relação do 
Executivo com o Parlamento. 

Algumas questões que também levantei, 
do ponto de vista prático, são a respeito de uma 

colocação que já tive a oportunidade de fazer ao 
nosso secretário e ao nosso governador: a 
oportunidade, com coerência de gestão, de se 
reabrir os pequenos hospitais do interior. Isso 
custa um pouco mais, são hospitais menores, 
sabemos da economia de escala, mas estamos 
comprando leitos por dez vezes mais do que o 
custo de um leito na rede própria.  

Se esses hospitais gastarem duas vezes 
mais, vão poder se restabelecer e, com isso, 
poderemos ter hospitais para a média 
complexidade, deixando, como já foi dito aqui, 
os nossos grandes hospitais qualificados para 
fazer, sim, a alta complexidade. Se enchermos 
os nossos hospitais da alta complexidade com 
pacientes da média complexidade, a eficiência 
no nosso serviço vai ficar comprometida. Então, 
mais uma vez, coloco isso e gostaria da 
avaliação do pessoal técnico da Secretaria, junto 
ao nosso secretário, sobre a possibilidade de 
reativarmos, naquilo que for possível - sabemos 
que têm problemas jurídicos e tudo, e que terão 
que ser resolvidos -, a opção de ofertar mais 
esses leitos para a população. 

E volto também a falar - eu que sou de 
Vitória, estudei aqui na universidade e fiz minha 
carreira médica aqui; entrei como professor em 
1978 e fiquei trinta e oito anos na Universidade 
Federal do Espírito Santo -, que sou do Sul do 
estado, de uma pequeninha cidade chamada Rio 
Novo do Sul, e Cachoeiro pertence à Grande Rio 
Novo do Sul, né! Não é isso? Mas nasci em 
Cachoeiro, tenho certidão de Cachoeiro. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Nasceu na Santa Casa de 
Cachoeiro. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de 
Itapemirim. Mas fui criado em Rio Novo do Sul e 
aos dezesseis anos vim para Vitória e fiz minha 
carreira aqui em Vitória. Mas tenho um olhar 
muito grande para as necessidades do estado e 
a minha visão para o Sul é a de que estamos 
desprotegidos. Apesar de hospitais bons - como 
a Santa Casa, o Hospital Evangélico, o Hospital 
Infantil e outros hospitais do interior -, 
precisamos, sim, de um hospital para a alta 
complexidade, que dê condições de atender 
toda aquela região. Temos três microrregiões: a 
Litoral Sul, a Central Sul e a Caparaó. E todos 
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esses pacientes drenam, na maior parte das 
vezes, para Cachoeiro de Itapemirim.  

Teríamos que escolher uma área de 
logística adequada, não necessariamente dentro 
de Cachoeiro de Itapemirim. E, com certeza, 
secretário, sei das dificuldades, o governador já 
falou que nesse período não é possível, já tem 
no planejamento estratégico outras entidades 
que já estão em obras, já estão no 
planejamento, mas gostaria que isso fosse 
colocado em pauta, até para desenvolvimento 
de projetos e tudo, e que não saísse do radar aí 
da secretaria. 

Outra coisa que queria, e não vou tomar 
muito tempo, é abordar dois temas. Um, é o 
problema da regulação. A regulação não regula 
como deveria regular, em função de 
burocracias, de dificuldades. Às vezes, temos 
vagas no sistema e os pacientes que estão 
precisando, nas filas, não conseguem chegar 
nessas vagas em função da burocracia da 
regulação; muitas vezes, há falta de 
conhecimento de quem está na Secretaria de 
Saúde dos municípios... Mas, esse é um 
problema que precisamos atacar e resolver. E o 
secretário já colocou isso muito bem. No 
momento em que há expectativa de uma 
mudança de gestão, possibilite a implantação de 
uma metodologia que vai ser colocada para 
todos em breve, no sentido de termos 
profissionais especialistas para fazer essa 
mediação. 

 Outra coisa importante e a última, é 
realmente a minha preocupação com a 
judicialização. 

A judicialização é um problema, muitas 
vezes, até necessário para a população, que está 
desesperada. Mas isso precisa ser bem 
trabalhado, não tirando direito do usuário. 
Temos que ter uma mediação entre o Judiciário, 
com a participação da secretaria, do próprio 
usuário. E tenho certeza que poderíamos 
diminuir em pelo menos cinquenta por cento 
essa judicialização, principalmente de 
medicamentos. Isso nos traria um conforto 
maior, uma economia. Essa implementação, 
com certeza, seria boa para os dois lados. 
Temos que pensar na atividade pública e, 
fundamentalmente, nos usuários. Já estamos 
discutindo isso, secretário. As coisas estão 
avançando com a equipe da secretaria, de tal 
maneira que acredito que em breve a gente 

possa ter uma câmara técnica de mediação que 
tenha mais resolutividade.   

Já existe isso no Conselho Nacional de 
Justiça, já existe trabalho nesse sentido, mas 
acreditamos que precisamos ter mais agilidade 
e capacidade de resolução maior. Então, 
gostaria que o secretário visse isso com 
bastante carinho, porque acho que isso vai ser 
muito produtivo nesse projeto inovador que o 
nosso Governo do Estado, o governador Renato 
Casagrande, que tem dado todo apoio... E o 
nosso secretário que... Estamos muito otimistas 
com a entrega, os resultados. Não adianta a 
gente ficar falando bonito e não entregar. 
Temos que falar aquilo que é essencial, trazer as 
inovações necessárias, trabalhar bem os nossos 
gestores para que possam aceitar as 
modificações. E, com certeza, com essas 
mudanças, vamos ter condições de entregar 
resultados à população, aos nossos usuários, 
porque é o nosso maior desafio. 

Doutor Hércules - estou terminando -, 
queria aproveitar a oportunidade e gostaria que 
o senhor, como presidente da nossa comissão, 
fizesse um minuto de silêncio pelo falecimento 
do nosso emérito professor doutor Carlos 
Sandoval Gonçalves, um mestre que tem um 
trabalho científico extremamente importante no 
Brasil e no exterior, e foi o maior ícone da 
gastroenterologia e da hepatologia do Espírito 
Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) - Peço a todos que fiquem 
em pé, por gentileza. 

 
 (A Casa presta a 

homenagem)  
 

Bem lembrado do nosso querido 
Sandoval, como sempre foi conhecido.  
 Vou passar a palavra agora para o doutor 
Hudson, que é membro efetivo da nossa 
comissão.  
 

O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Bom dia a 
todos! 

Por questão de economicidade não vou 
cumprimentar os membros da Mesa e fazer só 
algumas ponderações em relação à 
apresentação. Mas, desde já, pedindo ao doutor 
Nésio que, no final, ele fale um pouquinho mais 
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para as pessoas sobre a fundação, que vai ser 
um marco diferencial, independente do nome, 
da forma como vai ser gerida a saúde no estado 
do Espírito Santo.  

Você falou muito, duas vezes na sua 
apresentação, ou três, de um ponto importante, 
que é gestão. Você falou bem claro isto: gestão. 
E eu vou dar um exemplo. Eu não estou vendo 
aqui, ele saiu, mas, talvez, ele foi ao banheiro 
por questão de idade.  

O Hospital Antônio Bezerra de Faria, 
Doutor Hércules conhece muito bem, é um 
hospital que atende um dos municípios mais 
populosos do estado do Espírito Santo, Vila 
Velha, um hospital que foi crescendo, foi se 
adaptando. E ali você tinha paciente no 
corredor, Nésio, assim, às vezes, em muito 
maior número do que o número de leitos no 
hospital. Então, você trouxe um gestor. Ele tinha 
experiência no privado, doutor Néio Lúcio Fraga 
Pereira.  

Convido os outros gestores, assim, com 
muito respeito a todos os gestores, para verem 
o projeto que ele está implantando com o 
médico doutor Diego. Muito importante o que 
ele está fazendo. Diminuiu muito o número de 
pacientes no corredor do Hospital Antônio 
Bezerra de Faria.  

O que ele está fazendo? Nada de mais! 
Não precisou aumentar leitos. Lógico que a 
gente precisa, vou fazer uma ponderação em 
relação ao leito de UTI. Então, parabenizo o 
Néio pelo que ele está fazendo.  

O que ele implantou no hospital? O 
Projeto Lean. Eu até o convidei. Pedi ao Doutor 
Hércules, à Comissão de Saúde. Foi convidado 
ele e o doutor Diego para virem aqui fazer a 
apresentação para a gente do modelo que ele 
está implantando, que está implantado em 
hospitais privados de São Paulo.    

Tive oportunidade, ontem, de estar junto 
na reunião dos coordenadores e vi como 
funciona, então, me preparando para esta 
reunião. O corpo clínico, representante da 
ortopedia, da cirurgia, se reúne duas vezes por 
dia. Então, não tem aquele negócio de você 
pedir no sistema, o outro vai demorar. Então 
você resolve muito rápido. Tanto que você 
colocou a média de permanência no primeiro 
quadrimestre da rede que foi 9,58 e diminuiu 
para seis; assim, a média de permanência. Lá, eu 
não lembro o número, mas diminuiu. Se Nésio 

depois quiser falar... Assim, diminuiu 
substancialmente. O que está fazendo? Está 
otimizando.  

 Ontem eu fui à reunião e até falei com 
Diego: Diego, não precisa aumentar a sala de 
cirurgia aqui; vamos otimizar. Eu tenho que 
pensar como gestor, como dono de hospital. Se 
eu construo uma sala, eu vou contratar mais 
gente, eu vou contratar médicos, eu vou ter 
custo. Então, assim, vamos otimizar primeiro 
para depois construir. Então você tem que 
pensar assim.  Você tem que ser gestor e pensar 
como dono.  

Então, assim, dia 16/07 o Projeto Lean. 
Estão todos convidados pela Comissão de 
Saúde. Eu acho interessante porque está 
implantando em um hospital da rede e que está 
funcionando muito bem. Então, quero 
parabenizar pelo excelente quadro e a todos os 
gestores.  

Outra coisa que eu vou colocar aqui, 
porque é muito importante que a gente veja 
isso, e eu, como médico, a gente tem que ver. 
Você colocou a média de permanência em 
hospital público. É só para a gente refletir por 
que está acontecendo.  

Lógico que a gente não consegue trazer 
do privado para o público de maneira muito 
rápida; é aos poucos. A média de permanência, 
você até falou que quer parabenizar os hospitais 
por ser baixa a média de permanência dos 
hospitais privados que você colocou, e a nossa, 
da rede própria, um pouquinho maior. Mas só 
que a taxa de mortalidade está invertida. Por 
que será? A gente sabe que, se você dá alta 
precoce, quando o paciente volta, ele volta mais 
complicado; então, talvez, seja isso. Será que é 
isso que está acontecendo? Depois eu quero, se 
você tiver esse dado de por que aconteceu essa 
inversão. 
 Outra coisa, o Dr. Emílio falou sobre a 
forma de regulação. Isso é um tema, eu já vim 
aqui para esta Comissão de Saúde, na legislatura 
passada – hoje, nós só temos membros da 
Comissão de Saúde –, de ter oito deputados 
aqui, dez deputados aqui, ter seis secretários de 
Saúde. Por quê? Não tenho pudor de falar: o 
secretário não ouvia.  

Então, foi o que o Emílio falou, o 
Governo apresentou alguns projetos que não 
passaram aqui, passaram apertados. E você veio 
aqui, conversou; você tinha dados precisos. Os 
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seus projetos que vieram para cá foram 
aprovados à unanimidade. Eu acredito que 
sobre a fundação também vai passar, porque 
isso é uma necessidade do Estado. 
 Você ouve; você acatou as emendas dos 
deputados. Não é que o projeto vem do 
Governo, vem perfeito. Aqui tem trinta pessoas 
que podem ter trinta olhares diferentes. Então, 
você acatou e passou. 
 Agora, em relação à regulação, Nésio, as 
poucas chances, eu acho que eu sou o deputado 
que mais te perturba. Eu tenho que fazer isso, 
eu tenho que te pedir, eu tenho que levar as 
demandas. Nós somos representantes, eu levo 
algumas demandas para você.  
 A forma de regulação. Isso também é 
uma coisa que acontece. O paciente, no hospital 
público, quando você vai regular uma cirurgia, 
por exemplo, ortopédica de um paciente 
complexo, o outro hospital que está do lado de 
lá, ele tem na tela, ele tem a facilidade de 
escolher. Ele vem ali, vê um jovem de trinta 
anos com uma fratura de fêmur, e quem não 
quer operar esse paciente? É um paciente que 
você vai operar e, com dois dias, vai. Mas o 
paciente grave, que tem Alzheimer, que tem 
patologia cardíaca, ninguém fica. Será que não é 
por isso que os pacientes da rede têm um 
tempo de permanência maior? Então, é uma 
coisa para refletir. 
 A forma de regulação, quem paga, e 
paga muito bem, é o Estado. Então, quem tem 
que regular é o Estado. Ele tem que falar assim: 
Você vai para tal hospital. É a minha forma de 
pensar, desculpa. Não sou o secretário, eu sou 
um deputado de trinta, mas eu acho que quem 
paga é quem tem que fazer. Eu quero isso, eu 
quero isso. 
 Esse negócio de hospital escolher, Emílio 
sabe disso. Eu fui conselheiro do CRM e era uma 
queixa recorrente dos médicos da rede, que os 
hospitais conveniados, que são necessários para 
a nossa rede, cinquenta por cento são públicos, 
praticamente, e cinquenta por cento de 
organizações sociais, de conveniados ou de 
filantrópicos. Então, nós temos que ver. 
 Hoje, eu acho que, quem tem uma 
média... Desculpe, tá, Katiana. Eu acho que você 
tem um grande problema ali no seu hospital. 
Paciente de osteomielite que opera em hospital 
de rede conveniada, que é uma complicação 
que o paciente fica dez, quinze, você tinha um 

paciente lá – ontem, falaram lá – de quase 
sessenta dias, setenta dias que estava lá. E 
ninguém quer esse paciente. Você está 
recebendo quase todos os pacientes de 
osteomielite do estado do Espírito Santo. Opera 
em hospital de organização social, estou 
falando, assim, de qualquer hospital, 
conveniado, lá do Sul do estado, vai parar na 
rede do Estado. 
 Então, tem que fazer uma ponderação 
para que o hospital em que operou fique com 
esse paciente. Todo mundo sabe que paciente 
com osteomielite vai ficar ali; é um paciente 
com uma patologia demorada.  
 Nésio, eu lhe parabenizo. E a forma que 
você coloca muito clara da fundação é que ela é 
não orçamentada. É isto que eu coloco, receita 
mediante serviço: trabalhou, ganha; não 
trabalhou, não ganha. Então, este é o ponto 
chave, estimular trabalho: trabalhou, ganhou; 
não trabalhou, não ganhou. 
 Eu gostaria muito que você falasse para 
todos, aproveitar essa oportunidade. Não deu 
para eu vir ontem à frente parlamentar, mas os 
deputados gostaram da sua forma de atuação.  

Quando eu fui conversar com o Nésio a 
primeira vez, eu fui falar de Vila Velha, que é o 
meu município. E você falou: Eu vou atuar na 
atenção básica e eu acho que esse é o caminho. 
E eu fui falar de Vila Velha, que tinha vinte e 
sete por cento de cobertura de estratégica da 
saúde da família, que era um dado que eu tinha 
de três, quatro anos. Você falou: Não, não é 
isso, não; é dezenove por cento, mas eu 
pretendo fazer aquilo que você apresentou aqui 
agora. Então, está no caminho certo, você pode 
contar com este deputado.  

Desculpe as vezes que eu sou ansioso de 
ir lá e te pedir, cobrar, mas é nossa função, 
minha, é função do Doutor Hércules, dos trinta 
deputados desta Casa. Então, parabéns pela sua 
apresentação. Os números mudaram, ainda são 
do primeiro quadrimestre. Espero que esses 
números sejam melhores, que você trabalhe 
com gestão, atenção básica, vai ter atenção 
médico de família, pediatra. O que você 
colocou, pode ter certeza de que eu sou um 
entusiasta da sua administração, tenho certeza 
de que vai dar certo. 

Parabéns pela apresentação. Devolvo a 
palavra ao presidente. 
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O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, doutor 
Hudson. Eu quero convidar para a Mesa, 
representando a diretoria do Cosems, Andreia 
Passamani. Cadê Andreia? Foi telefonar? Então, 
quando ela chegar, faz favor de avisá-la para vir 
para a Mesa. 

Eu quero ainda complementar alguma 
coisa de regulação que foi dito aqui por todos os 
dois deputados. Sabe, Nésio, eu acho a 
dificuldade grande da regulação são às vezes 
pacientes, geralmente idosos, que saem daqui e 
são transferidos para São Mateus, para Colatina, 
para São José do Calçado. Isso é uma dificuldade 
imensa para que a gente procure selecionar 
melhor esses pacientes. E se tiver que transferir, 
evidentemente que economia é importante, 
sem dinheiro não se faz uma saúde pública boa, 
mas tem que fazer uma avaliação melhor. 
Paciente mais idoso, por exemplo, vai ficar 
longe da sua família com muita dificuldade.  

Com relação à atenção primária, você 
falou agora em sífilis congênita. Isso é 
inadmissível, hoje, a gente ter sífilis congênita 
nas maternidades. Isso não tem condição. Isso é 
falta de um pré-natal bem feito.  

Eu me lembro bem, com relação a pré-
natal, eu faço pré-natal, de que cerca de cinco 
anos atrás, mais ou menos, um hospital de 
Guarapari, não é o atual não, esse hospital 
fechou, foi denunciado que nove crianças 
morreram no hospital.  

Eu saí daqui quietinho, não fiz nenhum 
barulho e fui lá. E, às vezes, quando eu visito 
hospital, eu gosto de ir sem avisar. Vou lá visitar 
o hospital. Igual meu avô falava: Eu gosto de ver 
moça bonita quando ela acorda de manhã, do 
jeito que ela acordou, sem pintura, sem ir ao 
cabelereiro, sem botar cílios, sem nada. Então, 
vovô falava isso. Eu gosto de ver o hospital 
como ele é. 

Chegando lá, eu levantei todos os 
prontuários. Não fui lá para perseguir colega, 
ninguém. Eu cheguei lá e me deparei com o 
seguinte quadro, Nésio: dos nove natimortos, é 
assim, a criança morria intraútero. Aí o médico 
que está de plantão chega lá... Eu nunca deixei, 
quando eu dava plantão, uma paciente voltar 
com o neném, com o feto morto no útero e 
voltar para casa. Nunca deixei. Isso é uma 
covardia com a mãe. Porque ela fala assim: Eu 
estou com um defunto aqui dentro da minha 

barriga. Não pode deixar voltar. Você tem que 
induzir, tem que fazer alguma coisa. Não pode 
deixar. 

Aí, o que acontecia? Desses nove 
natimortos, um realmente foi um trabalho de 
parto laborioso, que tentaram reanimar. O 
Samu foi lá, voltou, e não conseguiram. Esse foi 
realmente complicado. Outro foi um DPP, 
Descolamento Prematuro de Placenta, que o 
médico, no consultório dele particular, deu o 
diagnóstico dentro do consultório. E DPP você 
sabe como que é, não é? Às vezes não dá tempo 
de fazer nada. Descolou a placenta, você corre 
para o hospital; quando tira, o neném já está 
morto.  

Os outros sete casos foram todos pré-
natal mal feito. Não teve uma atenção primária 
para fazer um pré-natal bem feito. Então, eu 
queria só registrar isso e não deixar passar essa 
oportunidade.  

Bom, agora nós vamos passar a palavra 
para os membros da Mesa. Eu quero também 
pedir aos meus colegas da Mesa que sejam 
econômicos com as palavras.  

Infelizmente, a Andreia Passamani teve 
uma urgência e teve que sair, mas ficou 
registrado aqui a presença do Cosems.  
 Vou passar a palavra então. Acho que 
cinco minutos para cada um está bom. Cinco 
minutos, ok? Então, vamos começar com o 
Alexandre de Oliveira Fraga, secretário 
executivo do Conselho Estadual de Saúde.  
 
 O SR. ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRAGA – 
Bom dia, deputado Hércules. Cumprimentar os 
demais membros da Comissão de Saúde, doutor 
Hudson, Dr. Emílio. Cumprimentar o nosso 
secretário, Doutor Nésio.  

Queria inicialmente justificar a ausência 
da nossa presidente do Conselho Estadual de 
Saúde, doutora Maria Maruza Carlesso. Ela teve 
um pequeno problema de saúde e está se 
recuperando. Espero que na segunda-feira ela já 
esteja em plena atividade. 
 Queria registrar aqui também deputado, 
a presença de alguns conselheiros aqui na 
sessão: conselheira Marília Mansur, conselheira 
Vera Peruch, conselheira Quelen Tanize, 
conselheira Rita Olímpio, conselheiro Ricardo 
Evaldo, conselheiro José Siqueira e Silvio 
Nascimento, que estão aqui na Mesa.  



Vitória-ES, terça-feira, 09 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 53 

 

Eu queria aproveitar a oportunidade 
para registrar uma coisa que o secretário já 
tinha falado na sua apresentação a respeito 
desse último momento nosso, que foi a 
realização da IX Conferência Estadual de Saúde, 
em preparação também para a XVI Conferência 
Nacional, que vai acontecer em Brasília, de 4 a 7 
de agosto.  

O Espírito Santo vai estar lá 
representando por setenta e seis delegados e 
delegadas, representando todas as regiões de 
saúde do Espírito Santo, num debate 
extremamente rico que nós fizemos. Pela 
primeira vez, nós conseguimos alcançar quase a 
totalidade dos municípios capixabas, fazendo 
suas conferências municipais. Foram realizadas 
setenta e sete conferências municipais, apenas 
um município não teve condição de fazer. 
Envolveu um número significativo de atores 
sociais, que o secretário já registrou aqui. 
Fizemos também quatro conferências regionais 
numa experiência extremamente importante, 
porque não basta discutir a política estadual de 
saúde sem olhar para as regiões.  

Então, cada região de saúde, com seus 
atores sociais, pôde debater as propostas para 
aquela região. O Conselho Estadual de Saúde 
pretende concluir esse processo já na próxima 
semana. Teremos uma reunião extraordinária 
do colegiado, onde está em pauta o relatório 
final da Conferência Estadual de Saúde, relatório 
esse que a gente vai não só entregar ao 
secretário, doutor Nésio, e à sua equipe, para 
balizar a construção do Plano Estadual de Saúde 
para os próximos quatro anos. Mas 
pretendemos também trazer a esta Casa de Leis 
e entregá-la para que ela possa servir de 
parâmetro para a construção do PPA, que é 
extremamente importante. É importante saber 
o que a população do Espírito Santo, os atores 
sociais que constroem o SUS, que estão no dia a 
dia, pensam e têm de proposta para o sistema. 

 Todas essas questões que foram trazidas 
aqui pelo secretário hoje, elas coadunam com o 
posicionamento das conferências, mas nós 
temos muitas questões extremamente 
importantes que precisam ser observadas. 
Então, a gente espera que esse documento final, 
construído não só pelos delegados, mas 
também por toda a equipe da comissão de 
organização da conferência, equipe de relatoria, 
com um trabalho hercúleo de todos esses 

atores, de servidores da Sesa, de conselheiros 
de saúde que nos ajudaram a construir um 
grande material, um grande documento que vai 
nos ajudar na política daqui por diante.  

E nós vamos também inaugurar, Doutor 
Hércules, no próximo período, um novo 
momento, que é o monitoramento dessas 
propostas. Não basta a conferência se reunir a 
cada quatro anos e não se monitorar essas 
propostas que foram aprovadas.  Nós já 
iniciamos agora no segundo semestre o 
movimento, que é a Plenária Estadual de 
Conselhos de Saúde, que reúne representantes 
de todos os Conselhos Municipais de Saúde, 
junto com o Conselho Estadual, para a gente 
começa a monitorar e junto à gestão da Sesa 
transformar essas propostas da conferência em 
ações, não só no Plano Estadual de Saúde, mas 
também nos planos regionais. 

Cada região de saúde nós teremos o 
Plano de Saúde da região e é importante que as 
propostas das conferências venham a ser 
incorporadas neste documento e neste conjunto 
de medidas que serão adotadas para os 
próximos quatro anos de gestão. 
 Então, é esse o registro que gostaria de 
fazer. Parabenizar a Comissão de Saúde e dizer 
que a conferência de saúde, lançamos aqui 
nesta Casa de Leis na última audiência pública 
que tivemos aqui, tivemos a oportunidade, com 
a atenção do Doutor Hércules, presidente da 
sessão, fazer o lançamento e agora nós estamos 
concluindo o processo e coroando com a 
entrega do relatório com um tempo 
extremamente curto, mas que vai possibilitar 
não só a gestão da Sesa, mas também a 
Assembleia Legislativa conhecer as posições dos 
atores sociais do SUS no Espírito Santo para 
aprovar os instrumentos aí, o PPA, para os 
próximos quatro anos de gestão pública. 

Muito Obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – (MDB) – Muito obrigado, 
Alexandre. 

Vamos ouvir agora a palavra de Ricardo 
Ewald porque ele representa aqui a Fehofes. A 
Fehofes é a Federação dos Hospitais 
Filantrópicos do Espírito Santo. 

 
O SR. RICARDO EWALD – Muito bom dia 

a todos.  
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Quero saudar a Mesa na pessoa do 
nosso proponente, deputado Doutor Hércules, e 
também na pessoa do nosso secretário doutor 
Nésio, sintam-se todos citados e 
cumprimentados. 

Inicialmente quero dizer que, nesta 
parceria, nesta proximidade já de longa data, 
começo falando da Aebes. A Aebes é uma 
associação que tem uns sessenta e três anos, e 
neste período a gente vai se especializando e 
vem colocando à disposição da rede uma cesta 
de ofertas em relação àquilo que a rede precisa 
e vem evoluindo. Hoje, a Aebes faz a gestão do 
Hospital Evangélico, Maternidade Municipal de 
Cariacica, há dez anos, e o Jayme, no seu sexto 
ano. Isso envolve um contingente de três mil 
pessoas, que a gente emprega diretamente no 
regime celetista e mais uma gama de 
profissionais terceirizados e médicos. 

Administramos seiscentos leitos nessas 
três unidades e trabalhamos fortemente a 
questão da alta complexidade, envolvendo 
também a média, né. Quando o senhor fala dos 
hospitais estruturantes, né, são unidades desse 
porte, estruturadas, prontas para sair jogando 
rápido, porque já tem essa expertise, sabem 
fazer essa saúde como a gente chama, da alta 
complexidade.  

Também a parceria com a Federação dos 
Hospitais. Agradecer ao senhor pelas agendas 
rápidas.  

Sua equipe tem sido ágil naquilo que a 
gente solicita. A Marfiza não pode estar aqui, 
pois surgiu um chamamento lá no CRM, e ela 
teve que ir lá, nossa presidente.  

Mas essa agenda facilitada, secretário, a 
Fehopes agrega hoje mais de quarenta hospitais 
como seus associados na rede filantrópica no 
estado, né, e coloca à disposição da rede algo 
em torno de cinquenta por cento daquilo que é 
a demanda da rede na alta complexidade, né. 
Por isso a gente chora essas pitangas aí com o 
senhor, na maior valorização da rede, nesse 
universo de trabalho, porque a gente tem se 
esmerado em ser resolutivo. O senhor cita ali, 
na questão do planejamento e isso é 
importantíssimo, porque senão a gente 
sucumbe.  

A gente tem lá no Evangélico mesmo, 
estamos no quarto plano do famoso jargão: 
Mais com menos, né? Para poder conscientizar 
todo mundo. Você coloca um redutor de água lá 

na torneira e aí quem estava acostumado a abrir 
a torneira e sair aquele jato reclama na 
manutenção: A minha torneira aqui, entupiu. 
Não, não entupiu, não! Colocamos um redutor 
que saía cem por cento e sai trinta por cento. E 
lava a mão e se higieniza com a mesma 
qualidade. Então, esse olho clínico na situação 
nos exige que isso seja aprimorado, e a gente 
consiga oferecer serviço de qualidade. 
 Parabenizá-lo pela brilhante 
apresentação. Os números dizem que estamos 
no caminho, e a nossa fala final é, então, de 
abraçá-lo nessa grande gerência da saúde no 
estado para que a gente consiga, unidos, 
atender os usuários, fazer saúde com qualidade 
e, com isso, procurar as melhores alternativas 
naquilo que cada entidade pode fazer. Conte 
conosco. Demande a Fehofes, que e gente quer 
juntar forças para ganhar o jogo. 
 Muito obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
-  MDB) - Muito bem, Ricardo. 
 Quero aproveitar, já que você falou na 
questão da água, o que tenho feito de 
indicações aqui não tenho tido sucesso, mas vou 
continuar. A Assembleia, com o telhado que 
tem, deveria ter captação de água da chuva. A 
Assembleia, com o telhado que tem, deveria ter 
energia fotovoltaica. Não tem. A Alemanha, que 
é um país que quase não tem sol, tem energia 
limpa, eólica e fotovoltaica. Infelizmente, a 
gente não tem essa cultura.  
 O presidente, agora, está querendo 
brigar com Alemanha, porque a Alemanha tem 
trinta por cento de cobertura, de mata, e o 
Brasil tem sessenta, mais de sessenta, mas 
acontece que lá não estão desmatando, lá estão 
aumentando. Aqui estão desmatando. Ademais, 
o Brasil, hoje, tem três mil lixões no nosso país. 
Em cinco mil e alguns municípios, nós temos 
mais de três mil lixões ainda no nosso 
município.  
 A própria França, que, em 1960, tinha 
aviso na beira do Rio Sena: Jogue o lixo no rio. E 
o congresso da França, em alguns momentos, 
parava de funcionar por causa do mau cheiro do 
Rio Sena. 
 O Beto Pêgo já fez esse percurso, 
oitocentos quilômetros de caiaque, duas vezes, 
e mostra como está o Rio Sena hoje. E em 1960, 
a gente podia ter aprendido. É um país antigo a 
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França. O Brasil é um país novo, mas por ser 
novo, não precisa de ser burro. Tem que copiar, 
pelo menos, os mais inteligentes. 
 Muito bem. Vamos ouvir, agora, a 
palavra do vereador de Viana, nosso querido 
Cabo Max. 
 
 O SR. CABO MAX - Bom dia. 
Cumprimentar rapidamente a Mesa e todos os 
presentes na pessoa do presidente Doutor 
Hércules, doutor Hudson também, Dr. Emílio, os 
três deputados aqui. Cumprimentar, também, o 
secretário Nésio Fernandes. 
 Apesar do nome Cabo Max, também sou 
profissional da área de saúde. Sou cirurgião 
dentista e pós-graduado em Saúde da Família, 
então, sou apaixonado pelo SUS, 
principalmente, a partir do momento em que a 
saúde no Brasil deixou de ser exclusivista para 
ser universal e deixou de ser curativa para ser 
preventiva.  
 Mas eu queria falar um pouquinho, 
muito rápido, sobre o que estamos passando lá 
na nossa região, Viana, Cariacica, e acho que o 
Estado pode contribuir para a necessidade que 
estamos tendo lá. O doutor Hudson, a gente 
conversa bastante, ele já sabe dessas 
demandas.  
 A população de Viana, as crianças em 
Viana, em Cariacica, têm sofrido muito, os pais. 
Por quê? Pela ausência de plantões pediátricos 
na cidade de Viana e de Cariacica. Hoje, em 
Viana, nós temos um PA, o PA do Arlindo 
Villaschi. Esse PA tem atendimento pediátrico 
durante o dia e durante a noite, não. Nos finais 
de semana, também não. 
 Imagina uma criança, secretário, que 
passa mal no sábado à noite. Ela é 
encaminhada, às vezes, o pai não tem 
conhecimento, vai ao Arlindo Villaschi, PA que 
nós temos. Lá não tem esse plantão pediátrico. 
É encaminhado para o PA do Trevo, em 
Cariacica, onde muitas vezes também não tem, 
como a gente vê nos noticiários de televisão, e 
essa criança, com seu pai, às vezes, é 
encaminhada para o Himaba, em Vila Velha. 
Olha a logística e a dificuldade. Então, eu queria 
pedir ao senhor que o Estado possa ter um 
diálogo firme e eficaz com os gestores 
municipais, para que se cuide mais de pessoas, e 
tenha essa atenção. Ah, mas o PA é 
responsabilidade do município. É. Mas eu acho 

que o Estado pode fazer essa interlocução, 
cobrar dos nossos gestores para que se cuide 
mais de pessoas, e se deixe de cuidar de coisas.  

Um exemplo, em Viana. Em Viana, o 
prefeito tem, lá, um aporte de cem milhões para 
investir na cidade e isso é investido em obras. E, 
às vezes, nós deixamos de investir na saúde 
pública. Nós deixamos de investir em quem, 
realmente, está lá ponta, como o deputado 
falou: em quem precisa.  

Lá em Viana, no mês de janeiro, 
deputado Hudson, foram investido 
quatrocentos mil reais em publicidade e 
propaganda, material audiovisual. E eu tenho 
certeza de que com metade desse dinheiro a 
gente conseguiria implementar os nosso 
plantões pediátricos noturnos, para ter plantão 
vinte e quatro horas.  

Então, assim, queria deixar essa 
consideração. E deixar essa sugestão para o 
Estado, para que possa ter esse diálogo firme e 
eficiente com os gestores municipais.     

Muito obrigado e bom trabalho a esta 
Casa! Deus abençoe!  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Obrigado, vereador.  
Vamos ouvir, agora, o representante dos 

usuários, que é o nosso querido Sílvio 
Nascimento Ferreira.   

 
O SR. SÍLVIO NASCIMENTO FERREIRA – 

Bom dia a todos! Bom dia, deputado Hércules, 
que é o presidente desta comissão, e aos 
demais membros da Mesa.  

A minha fala vai ser rápida. Eu quero 
deixar, aqui, uns questionamentos para o 
doutor Nésio.  

Nós estamos acompanhando, como 
conselheiro estadual de Saúde, neste tempo, 
nós vimos discutindo muito sobre as fundações, 
mas, também, sou conselheiro-gestor do Núcleo 
Regional de Especialidades de Vitória, onde - a 
nossa coordenadora Roberta, está aqui, 
presente - a gente também tem feito um 
trabalho de ajustes na forma de atendimento 
aos usuários, juntamente com a gestão.  

Eu tenho aqui, doutor Nésio, sobre as 
obras no Bezerra, quando vamos finalizar essas 
obras do Bezerra; a rede elétrica do Milena; o 
setor de Oncologia do Milena; as obras de 
reforma, também, do Núcleo Regional de 
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Especialidades de Vitória - que, desde fevereiro, 
estamos ouvindo que as reformas vão começar, 
mas não começaram ainda. Já houve medição, 
empresa que foi contratada, e depois saiu.  

E sobre a fundação, doutor Nésio, por 
mais que eu já tenha conversado com você 
diretamente sobre a fundação, sei que nós, 
como usuários, ainda temos algumas coisinhas 
ainda, pequenas, a entender, de como elas vão 
funcionar.  

Eu tenho também, aqui, sobre as 
fundações, a parte do período das transições, 
coisas que foram faladas aqui; a escolha dos 
diretores, aí eu já entro... estou falando como 
conselheiro estadual e como sociedade civil, 
para melhor nós podermos acompanhar. As 
amarras que vão evitar aquelas pequenas 
brechas nas contratações dos servidores, 
evitando certa rotatividade.  

Os demais já foram falados, que é sobre 
judicialização e regulação. Fato esse que é muito 
grande lá no Núcleo de Especialidades. Então, já 
foi comentado pelos demais presentes à Mesa.  

Então, é isso o que eu tenho para colocar 
aqui, de início. Obrigado.    

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Muito bem.  
Vamos ouvir, agora, a palavra de José 

Carlos Siqueira. O Siqueira é presidente do 
Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, 
e não portadores de deficiência. Com 
deficiência. Não é, Siqueira? (Pausa) 

 
 O SR. JOSÉ CARLOS SIQUEIRA JÚNIOR – 
Bom dia a todos. Mais uma vez, lamentar a 
ausência do intérprete de Libras. Quem está nos 
assistindo pela TV Assembleia em sua residência 
e é surdo não tem noção da importância desta 
nossa audiência de hoje. Lamentar 
profundamente isso porque foi dito pelo Doutor 
Hércules há poucos minutos que não tem as 
questões de avanços para a economia da 
energia elétrica, da água e de uma série de 
coisas. Há muito tempo a Assembleia carece de 
atenção para o intérprete de Libras e não temos 
aqui, neste momento. Lamentar mais uma 
audiência nesse sentido. 
 Segundo o IBGE, no censo de 2010, que 
está finalizando nessa década - em 2020 vai ter 
outro censo, mas temos que ter orientação do 
que acontece na nossa sociedade através dos 

índices que já estão desatualizados -, oitenta e 
cinco por cento da população brasileira residem 
nas cidades. Com isso, temos uma doença – com 
essa urbanização – que, embora prevista nos 
orçamentos das secretarias de Saúde do Brasil 
afora, no Ministério da Saúde, o Estado 
Brasileiro se recusa a ter uma identidade muito 
grande na solução dessa questão, que é a 
questão do acidente de trânsito, que tanto 
carece de atendimento hospitalar e que é muito 
caro recuperar um paciente vítima de acidente 
de trânsito. 
 Com oitenta e cinco por cento da nossa 
população urbana, temos o mínimo possível de 
que vai aumentar essa questão dos acidentes 
nas cidades brasileiras. Gostaria de perguntar ao 
secretário como ele está planejando, como será 
a gestão das questões dos acidentados de 
trânsito, principalmente vítimas de moto, que 
são a maioria dos acidentados de trânsito, que o 
trauma é muito grande? 
 Temos vacinas para conter a paralisia, 
temos vacinas para conter uma série de 
questões que fazem com que a pessoa com 
deficiência controle o número de pessoas 
vítimas. Mas temos, ao contrário das vacinas, 
um trânsito violento. Isso representa um desvio 
de orçamento de um custo, de um orçamento 
que não temos previsto. 
 Gostaria de saber do secretário como ele 
está pensando essa gestão, porque muito 
embora tenhamos no Crefes, hoje, uma 
interiorização em três regiões da Grande Vitória, 
que é o Crefes, temos também um Crefes em 
Colatina, hoje, e um Crefes também em 
Cachoeiro de Itapemirim. Mas isso não 
corresponde a nossa realidade.  

Gostaria de saber como vai ser a 
resposta do Estado nessa questão da 
mobilidade para a gestão das questões relativas 
às pessoas com deficiência no estado do Espírito 
Santo, que são complexas, desde o implante 
coclear para o surdo, até a metodologia de 
ensino para a questão do implantado coclear. 
Temos como língua oficial para o surdo 
sinalizado a linguagem de Libras é oficializada. E 
hoje vemos crescendo a opção de ter o surdo 
oralizado e não temos metodologia nenhuma de 
ensino para a questão do oralizado. Nós 
queremos a escola bilíngue, queremos também 
uma questão que é profundamente ligada à 
saúde. 
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 E eu vejo a secretaria da Saúde cada vez 
mais distante da secretaria da Educação. Porque 
no implantado coclear, saúde e educação tem 
que caminhar junto. E eu não vejo, neste 
sentido, numa falação de autoridade nenhuma, 
muito embora essa questão seja recente no 
nosso estado. E que a partir de janeiro nós 
fomos autorizados a fazer pela secretaria da 
Saúde a cirurgia do implante coclear. Já é uma 
realidade no Espírito Santo. Mas temos que 
avançar muito mais nesta questão.  

Na questão dos Crefes, que muitas vezes 
não têm uma simples rodinha para cadeirante 
colocar na sua cadeira. E ele fica sem poder ter a 
mobilidade de circular pela cidade e fazer os 
seus compromissos. Uma simples rodinha 
impede que uma pessoa seja inclusa na 
sociedade. Então, é uma coisa muito complexa.  

Eu gostaria de saber como essa situação 
vai ser resolvida, porque, cada vez mais, vai ser 
investido na pessoa com deficiência um dinheiro 
que vai fazer falta no atendimento ambulatorial 
de uma cidade. É uma questão de direito e nós 
queremos ver esse processo da violência 
urbana, através do trânsito, sem a questão de 
prevenção. Muito obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Siqueira, eu queria 
responder uma coisa para você, antes que o 
secretário fale. Por exemplo, a acessibilidade. 
Você sabe a nossa luta, aqui na Assembleia com 
relação à inclusão. Eu fiz, e me desculpem falar 
na primeira pessoa, mas fui eu que fiz, uma 
representação ao Tribunal de Contas dizendo 
para desaprovar as contas dos gestores cujos 
prédios não tenham acessibilidade. 

Essa é uma representação que fiz ao 
Tribunal de Contas, ao Ministério Público 
Estadual, recomendando também, sanções, e ao 
Ministério Público Federal. Já está em 
andamento este processo.  

Com relação a sinais de Libras ou 
linguagem de Libras, conforme queira, o José 
Onofre está ali e sabe da nossa luta, também, 
com a Lourdilene que, infelizmente, não está 
presente. A Thalita, filha da Lourdilene, eu 
acompanho ela, pelo menos por dez anos. Ela é 
surda e foi convocada para a seleção brasileira 
de deficiente para jogar na Suíça. Estamos 
encontrando dificuldades para esse patrocínio 

no estado. Mas a gente tem lutado, temos feito 
indicação. 

O presidente Erick prometeu que este 
ano, ele vai contratar pessoas para transmitir as 
sessões em sinais de Libras. Na verdade, na 
campanha política, você via aquela hora que o 
candidato iria falar aquela porção de mentiras, 
que o estado iria virar um paraíso e tudo, se 
tinha sinais de Libras. Acabou a campanha, 
ninguém se lembra disso mais. Mas eu continuo 
lutando por isso aqui. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS SIQUEIRA JÚNIOR – 

Doutor Hércules? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Só para concluir, Siqueira, a 
questão de trânsito, está no artigo 73, do 
Código Brasileiro de Trânsito, noções de trânsito 
para a educação, no primeiro, segundo e 
terceiro graus. Você não vê isso em estado 
nenhum. Você vê uma pessoa fazendo uma 
prova para moto, e eu também ando de moto, 
em um canto de rua, em Vila Vela, que quem 
conhece bem, no Tartarugão, é ali que eles 
fazem. Não tem trânsito. 

Outra coisa, começou a chover, tem que 
mudar o comportamento no guidão ou no 
volante. Isso, não se educa para isso. Todos os 
dias você engavetamento na Terceira Ponte, por 
quê? Não se mantém a distância e a velocidade 
normal. Então, falta realmente educação no 
trânsito. 

Pois não, Siqueira. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS SIQUEIRA JÚNIOR – 

Eu só gostaria de complementar, porque faltou 
eu mencionar que a grande luta, a grande 
reinvindicação das pessoas com deficiência não 
é só uma inclusão arquitetônica de rampas, de 
intérprete. É a inclusão total da pessoa com 
deficiência. Em nenhum poder do Estado 
brasileiro, seja municipal ou estadual, não tem 
inclusão total das pessoas com deficiência. Não 
tem material em braile, não tem material, 
intérprete de Libras, não tem qualificação nos 
ambulatórios, nos hospitais, nos PAs de um 
quadro de funcionários com qualificação para 
atender a pessoa com deficiência. Se chegar 
uma senhora vítima de alguma situação de 
saúde a um hospital e ela for surda, como a 
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médica vai saber qual o sintoma que ela tem? 
São essas questões que nós precisamos saber. 

Aqui estou cobrando da Assembleia a 
questão do intérprete, mas não é só o 
intérprete, não é só rampa. Esta rampa aqui, 
tive uma dificuldade de subir porque ela é muito 
inclinada, sabe?! O prédio foi projetado num 
outro sentido, mas quantos espaços nós temos 
aqui na Assembleia que são ociosos, que 
poderiam ter muito mais uma projeção, de uma 
rampa mais adequada para atendimento ao 
cadeirante, ao idoso?! 

E para terminar, fazer uma cidade, fazer 
uma sociedade inclusiva, é fazer uma sociedade 
inclusiva para o idoso, para a pessoa que tem 
mobilidade reduzida, toda a população sai 
ganhando com a cidade inclusiva. Muito 
obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Siqueira. Você 
tem razão. 

O maior exemplo nós vimos agora. Felipe 
Rigoni, primeiro deputado federal eleito, que é 
daqui do Espírito Santo, foi para a Câmara dos 
Deputados, tiveram que colocar faixa tátil, 
tiveram que colocar uma série de equipamentos 
para ele por causa da inclusão. Deputado 
federal. Imagina, lá em cima tiveram que fazer, 
aqui embaixo, quanto que o povo tem sofrido. 

Aliás, ontem fui à Unicep. Quem é de Vila 
Velha sabe que é a União dos Cegos de Vila 
Velha. Então, foi a festa junina deles. Os 
trabalhos manuais que eles fizeram foi uma 
coisa espetacular. Mas muita gente devia 
conhecer aquilo lá. Eu sempre falo para fazer 
uma experiência, façam em casa. Estamos 
falando para o estado inteiro, estamos falando 
ao vivo. Façam em casa. Fechem os olhos dentro 
da sua casa, dez minutos. Você sabe onde está a 
geladeira, onde está sua cama, onde está o 
banheiro, mas feche os olhos dez minutos e 
comecem a andar dentro da sua casa com os 
olhos fechados, dez minutos, que você vai ter, 
naturalmente, uma preocupação maior com o 
cego. Isso que nós temos que ver, realmente, a 
inclusão. Aqui nós temos feito esse trabalho. Só 
faço parte de duas comissões aqui: Saúde e 
Assistência Social. Porque, naturalmente, vê 
esses casos todos, que muita gente não vê. 

Quero passar a palavra agora, que é a 
última pessoa da Mesa que vai falar, depois nós 

passaremos a palavra para vocês, o microfone 
está ali, é só chegar e se identificar, e fazer 
alguma pergunta à alguém da Mesa. Em seguida 
o doutor Nésio ou alguém vai responder a essa 
pergunta. 

Queria que a doutora Clenir Avanza 
falasse agora. Depois, doutora Clenir, em 
seguida, nós vamos entregar o convite ao 
doutor Nésio do 7.º Congresso Médico e 
Jurídico, que você que organiza esse congresso 
no estado. (Pausa) 

Não! Eu ajudo um pouquinho. Pois não. 
 
A SR.ª CLENIR SANI AVANZA – Bom dia a 

todos! Quero cumprimentar a Mesa, os três 
deputados que a compõem, o deputado 
Hércules Silveira, que é médico e nosso colega 
advogado, cumprimentar o doutor Hudson, que 
também é médico, cumprimentar o Dr. Emílio 
Mameri, outro médico. Cumprimentar todos os 
senhores aqui presentes, cumprimentar e 
parabenizar o secretário de Saúde pela 
coragem. Inovar não é um ato fácil. 
Cumprimentar todos os servidores, diretores de 
unidades de saúde, gestores, técnicos que estão 
aqui conosco até esse horário. 
 Eu gostaria de dizer, Doutor Hércules, 
bem resumidamente, que, enquanto presidente 
da Abras, a Associação Brasileira de Advogados 
da Saúde, a gente continua com o mesmo 
questionamento, com a mesma pergunta que 
até hoje não foi respondida: por que a regra não 
funciona? Por que a regra não funciona? Este é 
o problema deste país, doutor Nésio, a regra 
não funciona, a regra não vale para todos e a 
regra precisa funcionar. Tem que valer para 
todos. Ou então não estamos mais em um 
estado de direito.  
 Montesquieu deixou para nós um legado 
importante. Ele disse o seguinte: é preferível o 
governo das leis do que o governo dos homens, 
porque os homens se corrompem. E a lei é igual 
para todos. Se nós aplicarmos esse princípio, a 
vida será muito mais fácil para todas as pessoas. 
E principalmente para os gestores de saúde, 
porque a regra não funciona e não funciona da 
mesma forma para todos.  

Então, aí a gente tem um sistema 
burocrático, nós temos a regionalização tão 
importante do SUS que até hoje, doutor Nésio, 
não foi implantada e uma das coisas que nós 
estamos apostando na sua gestão, é que, 
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enquanto secretário de Saúde, ele, numa 
reunião que fez na nossa CIR ele disse que 
implantaria regionalização e reduziria o 
processo burocrático. E enquanto secretária, eu 
posso atestar alguns atos de que isso já é uma 
realidade. Nós conseguimos aprovar algumas 
resoluções com uma velocidade, Doutor 
Hércules, que a gente não estava encontrando 
antes, e isso é muito bom, porque o município 
consegue caminhar e isso reduz a burocracia. 
 Agora, gostaria de falar para o senhor, 
doutor Nésio, é um desafio. O senhor vai mexer 
na zona de conforto das pessoas. Todo mundo 
quer muito inovação, mas não inove o meu 
quarteirão não, viu? Não vem inovar no meu 
município não, porque aqui sempre foi assim, no 
meu hospital também não, hein? Fique aí com 
as suas inovações. Não é assim, doutor Hudson? 
No meu não!  

Eu estou lhe dizendo isso porque eu 
estou secretária, doutor Hudson, lá em Aracruz, 
e sei que o senhor acompanha. Há exatamente 
um ano e nove meses, quase dois anos, e eu 
inovei. Inovei utilizando a regra, rompi 
contratos, resolvi um déficit de onze milhões, 
agora, o preço foi alto. Muito alto. A Câmara 
fala de mim num dia e no outro também. Como 
eu não estou nas redes sociais, então eu não 
fico muito magoada, mas as redes sociais falam 
de mim num dia e no outro também. Só que 
uma fila de quatorze mil pessoas esperando, 
sabe qual é a nossa lista de espera, hoje? 
Trezentas e vinte pessoas. 

Então, eu acredito que o senhor vai 
conseguir, porque é só não se melindrar com as 
críticas e avançar. Eu espero que daqui um ano 
a gente possa ver o resultado dessa proposta. E 
quero dizer para todos os senhores que estou 
sentindo muita falta dos meus colegas 
secretários, acho que todos deveriam estar aqui 
para poder apoiar e apostar nessa inovação.  

Meu tempo acabou, Doutor Hércules, o 
senhor quer que eu fale do congresso? 

Um minuto. As tarefas para mim são 
essas, viu, doutor Hudson? Zerar um déficit de 
onze milhões, falar em um minuto sobre um 
congresso brasileiro.  

Eu gostaria de convidar a todos os 
senhores. Esse congresso, na verdade, a direção 
central não é minha. O Fórum Nacional de 
Saúde do CNJ traça as diretrizes, o 
desembargador João Pedro Gebran é um dos 

coordenadores, eu faço parte da coordenação 
científica e da coordenação executiva, o Doutor 
Hércules é o responsável por toda articulação 
política e institucional do congresso.  

E vou dizer por que todos os senhores 
deveriam estar nesse congresso este ano, 
doutor Nésio, nós vamos discutir algo 
extremamente importante, que é a PEC 
241/2016. Isso é um risco. É o maior risco para a 
saúde. É o maior risco para o SUS. É essa PEC. 
Por quê? Ela propõe um refinanciamento da 
proposta fiscal deste país, de vinte anos. É um 
redesenho da Constituição, sem ser pelas vias 
legais.  

Nós precisamos ficar atentos, discutir o 
financiamento da Saúde, a questão da 
judicialização, que nós não somos contra e nem 
a favor, só achamos que a regra precisa 
funcionar. E quando se fala em saúde, a regra é 
a regra coletiva, não é a regra individual. Saúde 
é um direito de todos, então eu quero que o 
secretário pague o meu tratamento em 
Washington, isso aí não é regra, isso é uma 
exceção à regra.  

E a Constituição tem como cláusula 
pétrea a coletividade e, principalmente, a 
coletividade do SUS. Então, aqui fica o nosso 
convite. Todo ano, os servidores, colaboradores 
da Secretaria Estadual de Saúde participam em 
número de duzentos, é uma briga para que a 
gente aumente para trezentos, nós não temos 
como, secretário, não nos faça o pedido.  

E dizer que a gente espera que os três 
dias de congresso vocês possam sair de lá 
renovados, e que estejam todos aderindo a essa 
proposta de inovar no nosso estado junto com o 
secretário. Obrigada! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu quero lembrar, doutora 
Clenir, vamos fazer a entrega ao secretário do 
convite? Mas, lembrar que o governador Renato 
Casagrande, no outro Governo, deu a maior 
participação em ajuda financeira para esse 
congresso. Foi o governador que mais deu 
recursos para esse congresso, então, nós não 
podemos deixar de fazer essa justiça aqui. 

Doutora Clenir, por favor, vamos fazer a 
entrega oficial aqui? 

  
(Procede-se a entrega do convite 

ao secretário) 
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 Nós queremos agradecer à doutora 
Clenir. Esse congresso será nos dias 16, 17 e 18 
de setembro. Teremos aqui a reunião do 
Conselho Nacional de Justiça, com o doutor 
Arnaldo Hossepian Junior, doutor Pedro Gebran 
Neto, da Lava-Jato, de Curitiba. Está botando 
muita gente na cadeia, precisa botar mais. O 
cara que, especialmente, rouba dinheiro do 
Governo e roubar da Saúde, então, está 
matando muita gente. Tem ficar na cadeia, tem 
que mofar na cadeia mesmo. Não tem outra 
conversa. 
 Antes de passar, nós começamos, 
exatamente, nove horas em ponto, conforme eu 
sempre fui enjoado com esse negócio de 
horário, nove horas nós começamos. Só que o 
secretário chegou oito e meia, eu também 
cheguei oito e meia e ele já fez um atendimento 
antes de começar. Obrigado, secretário, por 
essa pontualidade. 
 Mas, convidamos aqui vários, todos os 
deputados. A semana inteira, convidamos todos 
os deputados. Todos foram convidados. 
Convidamos também, entre outros, o 
presidente do CRM, presidente da Associação 
Médica, o presidente do Sindicato dos Médicos, 
o presidente da Federação dos Médicos, o 
presidente da Cosems, que foi representado 
aqui pela Andrea, que teve que sair. 
Convidamos também Gilson Daniel, presidente 
da Amunes, Associação dos Municípios, porque 
onde tudo acontece é no município. Vice-
presidente da Associação dos Municípios 
também, Barrigueira. Convidamos Andressa 
Barcellos de Oliveira, do Coren, Conselho de 
Enfermagem. André Fagundes também, 
delegado dos Secretários Municipais de Saúde. 
Eder Pontes, procurador-geral de Justiça. 
Doutora Inês Taddei sempre veio, hoje deve ter 
havido algum problema, é a promotora que 
acompanha a questão da saúde. Doutora 
Elisabeth Lordes, desembargadora que ajuda no 
NAT, lá, no Tribunal. Sérgio Gama, presidente do 
Tribunal. Daniel, que é presidente dos 
Condutores de Ambulância. Bartolomeu 
Martins, que representa o Ministério da Saúde. 
Também Sergio Aboudib, Tribunal de Contas. 
Ricardo Ewald, presente, que representa a 
Marfiza também. Maria da Penha D’Ávila, da 
Santa Casa de Vitória. Sirlene. O Ricardo, que 
representa também a Sirlene, a Aebes. O 

presidente do Conselho de Administração do 
Vitória Apart Hospital, José Aldir Almeida. Todos 
os deputados. Antônia Lourdilene Mozer, que 
eu falei que é mãe da Talita, que luta com 
relação ao implante coclear. Nós temos aí José 
Onofre, que também representa a associação, 
tem uma filha que é surda, mas é professora de 
intérprete de Libras. José Onofre, que é o 
presidente da Sociedade Editorial de Pesquisa 
em Educação, Socepel; Luciano Rezende, 
prefeito; Max Filho, prefeito; Gilson Daniel, 
prefeito; Geraldo Luzia Juninho, prefeito; 
Audifax Barcelos, prefeito; Edson Magalhães, 
prefeito; Joilson Rocha Nunes, prefeito; Jarbas 
Ribeiro de Assis, secretário de Saúde de Vila 
Velha. Outros secretários aqui: Jaqueline Jubini.  

Se tiver alguém aí, pode levantar o 
braço. 

Cátia Cristina Vieira Lisboa, de Vitória; 
Elizabeth Pinheiro Albuquerque, de Cariacica; 
Alessandra dos Santos Albani Gaigher, de 
Guarapari; Alexandre Camilo Fernandes, de 
Serra; e Marli Scaquetti Thomé, de Fundão. 
Todos convidados há mais de um mês, ok? 
 Vamos passar então a palavra agora, 
11h52min, para o nosso secretário fazer 
algumas respostas.  

Antes, alguém quer fazer algum 
questionamento?  

Então, por favor, eu peço também que 
Zé Onofre seja econômico nas palavras para que 
dê oportunidade a todos de falar. 
 
 O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Bom 
dia a todos, a minha pergunta vai direto ao 
secretário. Não é bem uma pergunta, é uma 
sugestão. Eu acho que a melhoria desse 
atendimento lá na ponta vai diminuir a 
judicialização, na medida em que vai lá por quê? 
Porque o pessoal não tem outro recurso a não 
ser judicializar.  
 Eu quero fazer uma sugestão para o 
senhor do projeto que o senhor está fazendo 
para 2019/2020 na área do atendimento à 
pessoa com deficiência e o idoso, aquilo que o 
Siqueira falou. Hoje fica muito barato o Estado 
ter uns três ou quatro profissionais com a 
central de Libras atendendo todo o estado. Não 
só a saúde, poderia a Secretaria da Saúde fazer 
com outra secretaria, exceto a Educação, que é 
uma área especializada, não dá para juntar. Mas 
que esse atendimento fosse feito via 
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conferência, o que resolveria cem por cento dos 
atendimentos com um custo bem baixinho. Vou 
te dar um exemplo: através de um tablet, o 
paciente está lá na cama, o enfermeiro ou o 
médico chegar, faz a tradução para ele na hora. 
Isso já é uma realidade. Fica barato e prático, 
depende de o gestor tomar essa iniciativa. Essa 
é a minha sugestão. 

E o idoso também. Como é feito isso? 
Até combinei com o Siqueira, porque a gente vai 
estar lá no Conselho de Saúde, levando esse 
tema do idoso.  

A gente precisa fazer um passo a passo 
para esses usuários que nos procuram, como é 
que eles conseguem acesso a esse serviço. 
Então, a sugestão do atendimento de Libras está 
dada. É uma realidade!  

Qualquer coisa, estou à disposição. 
Muito obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Zé Onofre! 
 Qual a próxima pessoa que vai falar? 
 
 O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Não 
entendi. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Não. Estou agradecendo a 
você, Zé Onofre. 
 Secretário, quer responder agora ou 
quer ouvir todos? (Pausa) 
 Então, vamos ouvir todos. Quem é o 
próximo?  

Vai falar sobre fibromialgia, não é? É só 
se identificar e falar. Eu te conheço desde terça-
feira. 

 
A SR.ª  MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE 

OLIVEIRA – Bom dia, gente. 
 Eu gostaria de agradecer imensamente 

por terça-feira a gente já ter vindo aqui e o 
senhor já ter feito essa lei, isso é muito 
importante para nós fibromiálgicos.  

Meu nome é Fátima, residente em Viana.  
A gente gostaria de pedir mais alguma 

coisa. Foi boa essa lei, foi muito importante para 
a gente, mas a gente gostaria de pedir mais 
alguma coisa: que fosse criada uma lei estadual 
de filas preferenciais, vagas de estacionamento, 
garantia e uso de assentos preferenciais nos 
ônibus. Pode parecer para vocês uma bobeira, 

mas eu estou falando por experiência própria. 
Eu tenho fibromialgia e faço tratamento nas 
clínicas. Então, eu faço fisioterapia duas vezes 
na semana e, geralmente na volta, eu sempre 
venho num ônibus lotado. Realmente a pessoa 
que tem fibromialgia não aguenta ficar em pé 
por muito tempo. Para vocês, eu sei, é bobeira, 
mas não é, gente! É uma dor incapacitante! A 
fibromialgia te incapacita, você não consegue 
andar, você não consegue dormir, você não tem 
vida própria, você deixa de ter vida a partir do 
momento em que você infelizmente tem essa 
doença. 

A gente gostaria de pedir também que 
sejam feitas mais audiências públicas, porque 
essa doença ainda é pouco conhecida. No meu 
município de Viana, nós vamos fazer e, graças a 
Deus, estou contando com o apoio dos 
vereadores de lá, tanto que hoje estão dois aqui 
representando Viana, que é o Gilsinho Gomes e 
Cabo Max. Conto com o apoio deles para essa 
audiência lá. Que os outros municípios e que 
outros estados façam também e que seja criado 
um centro de referência, como o Doutor 
Hércules falou, um núcleo para fibromialgia, 
porque muitas pessoas às vezes têm a doença e 
não sabem. Isso que às vezes é muito pior, 
porque não têm o tratamento. 

O que falta também, secretário, na saúde 
é reumatologista, infelizmente. (Pausa) 

Tem! Sim! Eu tenho meu tratamento, 
mas muitas pessoas não têm, porque na área é 
difícil um reumatologista. Não é fácil você 
conseguir uma vaga para um. Eu consegui com 
muita dificuldade há dez anos. Então, quem não 
tem, o que fazer? Pagar trezentos reais numa 
consulta, trezentos e cinquenta? Como? Às 
vezes a pessoa está desempregada, está 
encostada, não tem dinheiro para pagar. Então, 
realmente a gente precisa do SUS. Então, como 
a gente precisa do SUS, a gente precisa de um 
reumatologista.  

A gente precisa de psiquiatra, que 
também cuida da área. Fisioterapeuta também 
cuida da área. Então, tudo isso é pelo SUS. 

Então, eu peço ao senhor que colabore 
com a gente. A gente está aqui, a Anfibro está 
aqui. A gente está pedindo, estou pedindo 
também em nome da Anfibro. Nós somos uma 
associação que foi criada por uma rede social, 
desde 2018, e dessa rede social nós criamos a 
Anfibro. E a gente está aqui para isso e gostaria 
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de pedir a vocês e agradecer a todos que estão 
na bancada. Muito obrigada! 
 
  O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem! 

Nós recebemos esse pessoal na terça-
feira, vimos o sofrimento imenso que as pessoas 
têm. Vimos uma amiga falar sobre o desejo de 
engravidar e a impossibilidade de fazê-lo, 
devido à medicação que toma, que pode dar 
anomalias congênitas nos fetos. Então, é um 
sofrimento imenso. 
 E uma das grandes dificuldades que nós 
comentamos na Comissão de Saúde é 
encaminhar, para as faculdades de medicina, 
também ensinamentos para a cadeira 
pertinente, um treinamento melhor para os 
médicos que estão saindo da faculdade e os que 
estão entrando, para terem mais atenção com 
relação ao diagnóstico. 
 Eu, como ginecologista, achava um 
absurdo você, às vezes, levar dez anos para 
fazer um diagnóstico de endometriose. Dez 
anos. Depois recebemos doutora Faradiba na 
Comissão de Saúde, que veio falar sobre o 
angioedema, que às vezes leva vinte anos para 
fazer o diagnóstico e muitos morrem sem 
diagnóstico de angiodema.  Então, é preciso que 
o médico seja mais treinado lá na ponta, na 
atenção primária. É  isso que  o secretário está 
propondo, agora preparando os médicos para 
isso.  

Doutor Hudson quer falar alguma coisa 
também. 
 

O SR. HUDSON LEAL – (PRB) -  Serei 
breve, Doutor Hércules. Mais um 
questionamento ao secretário, gostaria muito 
que ele falasse sobre esse assunto. Primeiro foi 
sobre essa questão de osteomielite em 
pacientes que a rede está atendendo. Outro 
problema também em relação aos hospitais da 
rede são pacientes que vão aos prontos-
socorros com diagnóstico de câncer e os 
hospitais aqui do estado do Espírito Santo, da 
Rede Unacon exigem que o paciente tenha 
biópsia. Isso é um absurdo! Eles têm a obrigação 
de fazer. Então, eles estão selecionando e o 
paciente fica um tempão para fazer a biopsia. 
Como você vai fazer biópsia? Quem vai fazer? 
Ele fica no pronto-socorro esperando fazer a 
biópsia.  Então, é uma coisa que eu acho que 

tem que ser vista, eu acho que tem que ser 
enérgico com relação a isso, porque eles são 
credenciados e eles são obrigados a fazer a 
biópsia. Não é o hospital, ali, a ponta, que tem 
que fazer.   

Em relação à fundação, você falou pela 
rapidez, pela economicidade, mas um dos 
fatores, também, que agora caiu justamente no 
colo do governador Renato Casagrande e você, 
como secretário. Existem decisões judiciais que 
são... Existem decisões judiciais e decisões 
judiciais.  

Em 2000 o Sindisaúde entrou com ação 
contra as cooperativas. E uma decisão judicial, 
de primeira instância aqui, colocou que não 
poderia contratar cooperativas e outras formas 
de organizações. Cooperativas e outras 
organizações, pessoa jurídica, Oscip, tudo está 
incluído, porque quando ele fala outras 
entidades organizadas. 

Então, 2000 caiu em 2015, só quem 
estava respondendo eram as cooperativas. E 
agora o Governo do Estado está com esse 
problema, a Secretaria de Saúde, existe uma 
decisão judicial, transitada em julgado em todas 
as instâncias e não tem como recorrer. Só que lá 
no bojo da decisão judicial ninguém entrou, 
pessoa jurídica, outras pessoas. Então, isso é 
uma forma também, vai ajudar amenizar esse 
problema, essa fundação, porque vocês estão 
com esse grave problema. Uma decisão 
equivocada. Eu posso falar aqui do jeito que eu 
quiser, não vou responder, pode me 
responsabilizar, mas o juiz que fez isso foi uma 
decisão equivocada. Ele coloca o gestor numa 
saia justa. Ele obriga a fazer concurso, já está 
com o problema de limite  de responsabilidade 
fiscal, depois ele mesmo vai punir o gestor. 
Então, assim, é mais um motivo. O motivo é 
muito maior, mas esse é o motivo que vai ajudar 
essa fundação.  
 Mas eu gostaria do problema da 
oncologia e da osteomielite, que é um problema 
que impacta os hospitais da rede pública.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem!  

Mais alguém da plenária quer falar?  
Pois não.  
 

 A SR.ª BEATRIZ DO CARMO ALVES 
XAVIER CUNHA – Bom dia!  
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 Eu só gostaria de complementar o que a 
minha amiga Fátima falou. Eu também faço 
parte da Anfibro. Estive aqui no início da 
semana. E o que a gente necessita muito, falei 
da outra vez e hoje eu repito, pelo menos a 
Farmácia Popular poder nos fornecer a 
medicação com valor mais acessível, porque eu 
fui demitida da minha empresa onde eu 
trabalhava. Sou técnica em enfermagem.  

Por quais motivos? Distúrbio emocional, 
dores constantes, vários atestados, porque eu 
não tinha como trabalhar. E por eu fazer uso de 
uma medicação que custa caro, hoje eu estou 
aqui com fadiga, estou com dores, estou 
trêmula. E eu sinto dores constantes e continuo 
sem minha medicação. Tomo Donaren, 
Duloxetina em dose alta, a dose mais alta, até 
então, que os médicos puderam me passar.  

Então, eu peço, assim, uma ajuda para 
que a gente pudesse conseguir essa medicação 
em farmácias, com preços mais acessíveis, e 
também emprego, porque como eu vou 
sobreviver sem emprego e com essa medicação 
desse valor absurdo que não é encontrada na 
rede pública?  

Então, eu só quis complementar o que a 
minha amiga Fátima falou e falei do meu 
pessoal.  

Meu nome é Beatriz, tenho cinquenta e 
um anos, moro na Serra e fui representada pelo 
vereador Jucelio Nascimento, Cabo Porto, que 
infelizmente, hoje, não pôde estar aqui 
presente.  

Agradeço. Muito obrigada!    
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem!  

Mais alguém? (Pausa) Não.  
 Antes de passar para o doutor Nésio, eu 
quero lembrar, doutora Clenir, sobre o dia 08 de 
agosto, uma quinta-feira, às 17h, estaremos 
aqui, neste mesmo plenário, fazendo uma 
avaliação das discussões promovidas pela Abras, 
Associação Brasileira de Advogados em Saúde, 
nas audiências realizadas nas regiões: 
Metropolitana, em Vila Velha; Central Norte, 
Aracruz e Sul, Cachoeiro de Itapemirim, sobre os 
impactos da judicialização das políticas de saúde 
na gestão municipal.  
 Então, doutor Nésio, é um momento 
importante para que você faça presença ou que 
mande algum assessor acompanhar, pois vamos 

fazer uma compilação do que encontramos 
nesses municípios e depois nós levaremos para 
o 7.º Congresso Médico Jurídico daquilo que sair 
daqui.  
 Doutora Clenir quer falar mais alguma 
coisa sobre o congresso. Pois não.  
 

A SR.ª CLENIR SANI AVANZA – Queria só 
fazer uma observação em cima do que o 
deputado Hudson falou.  

Deputado, esse processo não teve, 
ainda, a sentença transitado em julgado. 
Primeiro que é uma ilegalidade. Todas essas 
instituições têm leis, foram criadas através de 
leis federais, então, é uma ilegalidade dizer que 
você não pode. Isso não existe. No Estado 
Democrático de Direito isso não existe. E, 
segundo, o senhor está convidado a levar esse 
case para ser discutido no congresso, porque lá 
estarão todas as instâncias e o senhor vai poder 
apresentar esse aí. E é a hora de se apresentar 
um recurso.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Isso aí.  

 
O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Obrigado, 

Clenir. Já que você citou, esse aí foi transitado 
em julgado, sim.  
 

A SR.ª CLENIR SANI AVANZA – Ele foi 
julgado no mérito, mas não foi julgado. Foi 
julgada a materialidade dele, mas a 
constitucionalidade dele... Porque o erro dele é 
um erro constitucional. Ele tem que ser arguido 
no STF. 
 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) – Não deu 
como ter recurso; o Jurídico não teve prazo para 
fazer o recurso. 
 
 A SR.ª CLENIR SANI AVANZA – Sim. Mas, 
olha só, quando o erro fere a Constituição, o 
recurso pode ser arguido a qualquer tempo. 
 
 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) – Vou passar 
isso para o Jurídico.  
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Muito obrigado! 
 Nós, então, insistimos nesse convite no 
dia 08 de agosto, quinta-feira, às 17h, aqui, para 
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fazer uma compilação de todos esses dados que 
estamos recolhendo dos municípios. 
 Com a palavra, então, o nosso secretário, 
para fazer as respostas. 
 Estamos com três horas e nove minutos 
de audiência. 
 
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Vou ter quanto tempo, deputado? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – O tempo que você quiser. 
 

O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Vou tentar organizar aqui pelas falas, 
mas não vou dar conta de falar de tudo porque 
prolongaria a audiência por um tempo que 
considero que aí não seria mais produtivo.  

Comprometo-me entregar, diretamente, 
por meio da assessoria, as respostas a todos os 
questionamentos aqui, que me foram 
apresentados e que eu possa não responder 
especificamente. E vou tentar fazer as 
considerações de questões que fui apontando 
aqui, que não vou deixar de passar, de 
comentários. 

Temos um ano fiscal, um ano para a 
nossa vida orçamentária na secretaria, muito 
delicado. Além de ser o primeiro ano de 
Governo – e todo primeiro ano de Governo você 
sempre tem que ter uma postura mais 
conservadora, porque está chegando, está 
conhecendo a máquina, está vendo como 
funciona, está fazendo suas médias de 
consumos mensais, vendo o comportamento 
histórico –, você tem, no país, também, uma 
situação de instabilidade econômica e política. 
Então, não dá para a gente, num primeiro ano, 
ter a aspiração de querer fazer tudo ao mesmo 
tempo, de maneira rápida, em todas as áreas. 
Por isso, o conhecimento e um bom diagnóstico 
que permita que a gente identifique onde existe 
margem de incremento e desempenho de 
melhoria, e onde precisa ajustar, podem 
permitir que a gente, de fato, tenha mais 
resultados em um curto espaço de tempo. 

Todas as questões que foram 
perguntadas sobre Pedro Fontes, reformas de 
hospitais, CRE, manutenção e ampliação vou 
resumir em uma problematização que tenho 
construído com a PGE, com o Controle e 
Transparência, com o Iopes e com o Governo a 

respeito de como é morosa a capacidade da 
gestão pública direta de executar recursos de 
capital. É incrível como as formas e as regras de 
contratação e serviços de manutenção e 
reforma não conseguem ter a velocidade e o 
perfil do tipo de contratação que a gestão 
pública necessita. 

Temos um ponto, deputado Hércules, de 
que o Governo tem recursos de investimento 
para a capital e a capacidade do Governo de 
executar esse recurso, não por má vontade 
política, mas por execução administrativa e 
operacional, o entendimento normativo de 
como que faz o termo de referência, de como 
calcula, como que prevê o critério de desconto 
de uma tabela... É terrível! 

Se a gente não ousar cometer algumas 
boas inovações, sugerir algumas heresias, 
sugerir algumas modificações de algumas 
normas, a gente vai continuar tendo o mesmo 
resultado. 

Recentemente, conseguimos provocar 
uma reunião com a Procuradoria-Geral do 
Estado, com o Iopes e com a Secretaria de 
Controle e Transparência para discutir, por 
exemplo, um modelo de contratação de serviços 
de manutenção e obras da tabela Sinapi, que é 
feita pelo Governo Federal. A tabela Sinapi é a 
tabela utilizada pela Caixa Econômica e já é 
utilizada nas emendas parlamentares. Você tem 
lá um detalhamento de tudo o que se faz da 
parte de infraestrutura e engenharia, inclusive 
projeto de engenharia. Você registra o preço, o 
valor, e você consome de acordo com a sua 
demanda.  

Resolveu o problema das universidades 
federais, dos institutos federais, resolveu o 
problema de manutenção de uma série de 
lugares no Brasil e no nosso modelo de 
compras, que a gente tem hoje no estado, você 
acaba, às vezes, tendo que fazer uma previsão 
de quantos metros de fio vai utilizar, de quantos 
pregos vai utilizar, e no meio da execução do 
contrato você vai ter saldo para fio, mas não 
para prego.  
 Então, a mudança desse modelo 
administrativo de montar um termo de 
referência, de  poder comprar um serviço, é algo 
que estamos provocando dentro do Governo 
para poder garantir que os investimentos de 
infraestrutura possam ocorrer e ser entregues. E 
que eles tenham um tempo de resposta 
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adequado para a população. Porque, de fato, 
companheiros, não dá para admitir que 
cheguemos ao verão deste ano sem ter ar 
condicionados nos nossos hospitais.  
 Só, que se eu colocar ar condicionado 
hoje, a rede elétrica de muitos não suporta. Não 
dá para admitir de a rede elétrica de alguns 
hospitais já terem tido a cada dois meses um 
curto circuito. Então, essas questões, esses 
enfrentamentos são pontos que, por exemplo, a 
fundação vai poder conciliar com regulamento 
próprio de compras, com assessoria jurídica 
própria, com controle próprio, porque ela vai 
poder ter o seu termo de referência com maior 
maleabilidade de contratação desse tipo de 
serviço, sem se submeter a todas as amarras, a 
todas as regras, a burocracia que mesmo tendo 
recurso você não consegue executar 
determinada política, determinado serviço. 
Mesmo assim, alguns processos de reforma, de 
ampliação já estavam em andamento e estão 
sendo executados. Por exemplo, no CRER, 
segunda-feira, está retomando a atividade do 
telhado, se não me engano; na Farmácia Cidadã. 
Temos no Bezerra também outro processo que 
demorou, mas está saindo agora.  
 Temos alguns outros processos de 
adesão, de algumas atas de registro de preços, 
do Governo Federal, que estão tramitando 
dentro das áreas meios do Governo do Estado 
para, em sendo autorizado, a gente poder 
executar com maior velocidade um grande 
projeto de reforma nos hospitais. Estamos com 
a possibilidade de aplicar... Temos 
disponibilidade financeira de trinta milhões, 
imediata, talvez possa chegar a sessenta 
milhões até final de ano só para reforma e 
manutenção dos hospitais. Se a gente consegue 
modificar a lógica de construir esse contrato, a 
gente consegue entregar essas obras e fazer 
essas reformas. Agora, o fato concreto é que a 
gente precisa fazer todas as provocações e estar 
apertando todas as áreas técnicas e construir 
um entendimento normativo único. Então, 
trato, com essa fala, de responder as questões 
todas colocadas a respeito das manutenções. E 
temos a previsão, então, de ter, de fato, um 
plano grande de manutenção e cem por cento 
das nossas unidades hospitalares terão que 
passar, nesses quatro anos, por reformas 
importantes nas suas estruturas.  

No que diz respeito a suprir a demanda 
acumulada de hidráulica, elétrica e telhado, não 
dá para terminar os quatro anos e toda parte 
elétrica, hidráulica e telhado de todos os 
hospitais não estarem refeitas com qualidade, 
porque depois não adianta pintar e colocar piso 
se começa a ter risco de desabamento, se 
começa a ter risco de incêndio, se começa a cair 
a energia elétrica e a queimar os equipamentos 
do hospital... Porque para poder ter 
equipamento caro, de alta complexidade, a 
gente tem que ter estabilidade da energia 
elétrica da unidade. Então, tudo isso está ligado. 
Precisamos fazer... 

Quer falar? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – É, secretário, quero 
aproveitar a energia elétrica. No Fundo 
Soberano que veio para aqui, coloquei uma 
emenda para a reforma do Hospital da Polícia 
Militar, o HPM. Porque lá está funcionando 
muito bem o Hospital Infantil, que levou o nome 
de Milena. 

O Nélio está ali. Nélio, tentei botar o 
nome Jolindo Martins - a lei estava tramitando -, 
o nosso eterno professor Jolindo Martins. Mas o 
ex-governador fez, por decreto, o nome da 
Milena, que também foi merecido. Mas, eu pedi 
a reforma do hospital e inclusive a rede elétrica. 
Por menos de dois milhões você reforma a rede 
elétrica todinha.  

Mas quero aproveitar que a Kátia 
também está aqui... O Hospital dos Ferroviários, 
antigo Ferroviário, chama-se Nilton de Barros 
por uma lei de minha autoria. Conheci o doutor 
Nilton de Barros, saudoso médico de Vila Velha, 
que atendia as pessoas em casa indo até de 
bicicleta. E deixei, de recurso meu, da minha 
verba, trezentos mil reais para a UTI e também 
para um hemocentro, um banco de sangue. Eu 
queria que você tivesse também a atenção 
especial e eu não posso deixar de puxar um 
bocado para Vila Velha. Então, é o nosso 
registro.  
 
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Eu acabei de fazer a descentralização 
de 1,9 milhão de reais para fazer a rede elétrica 
na primeira etapa do projeto do HPM. Estamos 
aguardando que a polícia entregue o projeto da 
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segunda etapa e vai ser muito útil a 
possibilidade de receber a emenda, deputado.  
 Então, no que diz respeito ao instituto, 
nós, antes da criação do instituto, já estávamos 
operando, disparando algumas propostas para 
serem executadas na rede hospitalar, na rede 
municipal, de reorganização da rede. No 
entanto, a nomeação, por exemplo, nós criamos 
o instituto no dia 30 de abril e a nomeação da 
nossa presidente, que está aqui, é a Quelen, foi 
há sete dias. A gente está num processo de 
modificação da estrutura da Sesa, vamos 
publicar a reforma administrativa.  

Então, nem tudo ocorre, do ponto de 
vista do mundo, nos tempos que a gente espera. 
Mas vai ser no tempo necessário e a gente vai 
dar conta. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. 
Se a gente parar dia 30 de julho para fazer uma 
avaliação de tudo aquilo que a gente conseguiu, 
e fizer um diagnóstico de decisão, de leis 
aprovadas, de novo rumo, que a gente fez em 
seis meses neste Governo, companheiros, a 
gente vai perceber que nós conseguimos 
construir muitas ações concretas nesse período.  

E o Hudson me fez uma provocação em 
fevereiro deste ano, quando nós conversamos. 
Ele falou: Esse negócio de atenção primária 
demora. Se semana que vem, este mês, publica 
essa ampliação dessa equipe da saúde da família 
e a gente consegue colocar trezentos médicos 
fazendo a formação de Medicina, Família e 
Comunidade no estado do Espírito Santo, 
ampliando e saindo da sexta pior cobertura para 
a terceira melhor cobertura de atenção primária 
do Brasil, no estadual, o impacto disso na vida 
do povo é rápido. Em quatro, seis, oito meses, 
no máximo, começa a ter impacto nos 
indicadores de saúde; a comunidade começa a 
aprender a utilizar um serviço que nunca teve, a 
ter acesso a uma atenção longitudinal, a um 
cuidado mais próximo da casa das pessoas e a 
confiar na clínica, a confiar na Medicina.  

Ontem eu falei isso e vou repetir aqui, 
sem falsa modéstia, eu sou um bom clínico e 
nunca tive insegurança de tratar uma criança 
com infecção de vias aéreas superiores, nunca 
tive insegurança de fazer um diagnóstico em 
uma criança de dois anos, de um ano, de oito 
meses e sempre que eu tive necessidade de 
encaminhar para um pediatra, de encaminhar 
para um serviço de urgência e emergência foi 
com critério clínico. Eu considero que deve ser 

frustrante para um pediatra passar oitenta por 
cento do tempo atendendo condições simples, 
que um clínico geral bem treinado, com 
segurança clínica, dá conta de resolver!  

Nós precisamos construir – e esse foi um 
dos objetivos de ter criado o Instituto Capixaba 
de Medicina, Pesquisa e Inovação – projetos e 
propostas que possam reorientar a formação 
médica dos enfermeiros profissionais para 
recuperar a boa prática, a boa propedêutica, a 
boa clínica. Porque se nós tivermos que criar um 
serviço de pediatria para cada pronto-socorro 
deste país, é insustentável, meus companheiros. 
Não existem pediatras para todos os serviços de 
porta aberta! E o custo disto, de colocar 
pediatria em qualquer pronto atendimento, 
qualquer pronto-socorro, em qualquer UPA, 
eleva demais o custeio daquela unidade e não 
repercute em melhoria dos indicadores de 
saúde daquela população. Porque se fosse 
investimento que repercutisse em melhoria, 
ótimo! Só que os indicadores demonstram que 
mesmo colocando pediatra, continuam tendo os 
mesmos comportamentos, então não é isso que 
resolve.  
 Eu preciso ter um pronto atendimento 
com clínicos preparados, com segurança clínica 
para poder resolver aquilo que é mais 
frequente, e necessitando encaminhar a um 
pediatra, ele tenha a segurança clínica e um 
serviço de transporte que leve até um hospital 
infantil, um serviço pediátrico. Ou, se for um 
lugar distante, que tenha um pediatra na 
retaguarda. Aí tudo bem! Só que nós precisamos 
recuperar as boas práticas clínicas. E nós, 
gestores, na hora de desenhar o modelo de uma 
UPA, o modelo de um pronto-socorro, um 
modelo de serviço de urgência e emergência, 
precisamos levar isso em consideração. Por 
quê? Porque eu prefiro valorizar e investir na 
formação do que abandonar a formação e ficar 
criando serviço novo.  

Então, o debate que tenho feito de 
maneira muito franca com os gestores 
municipais é esse. Eu disse para o prefeito de 
Viana: Não cometa o erro de colocar a pediatria 
em todos os seus serviços de urgência e 
emergência. Prepare e treine os seus 
profissionais para que eles tenham segurança 
clínica. Nesse movimento é onde a gente está 
tentando ser um ator de debate e 
problematização com os gestores municipais de 
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ir repensando o desenho de como se organizar a 
rede no estado. 
 E aí, a presença do médico de família e 
comunidade, não do generalista, na atenção 
primária, dá mais segurança. Os meus pacientes 
sentiam segurança em trazer criança para eu 
atender. As mamães sentiam tranquilidade 
porque conheciam a experiência de ter uma 
atenção primária resolutiva. E isso não é uma 
especialidade minha. Isso é uma experiência 
real de milhões de brasileiros que já conhecem 
o que é ter uma atenção básica resolutiva.  

E isso existe no Brasil. A gente pode 
conhecer experiências aqui mesmo no Espírito 
Santo, em alguns lugares aqui, alguns 
municípios têm boa atenção primária. No Rio de 
Janeiro, alguns municípios também têm boa 
atenção primária. Em Florianópolis, em vários 
municípios no interior deste país.  
 Agora, nós precisamos transformar isso 
numa experiência mais uniforme, mais ousada. 
E isso vai se dar, sem dúvida nenhuma, como 
resultado dos programas que a gente vai 
disparar neste estado a partir das políticas que o 
Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e 
Inovação vai estar estimulando.  
 O debate e a decisão do que fazer com o 
Pedro Fontes, do que fazer com outras unidades 
hospitalares está entrando de fato no debate do 
perfil da nossa rede. Só que decidir qual o perfil 
e decidir qual vai ser a reforma e a operação de 
tudo isso, nós infelizmente não conseguimos 
operar tudo isso em poucos meses.  

Então, retomo a discussão. Tenho uma 
vinculação com a hanseníase, com a luta das 
pessoas atingidas pela hanseníase. Tinha a 
expectativa em janeiro de já chegar ao mês seis 
aqui com uma grande questão da hanseníase 
construída e tive que protelar! Tive que protelar 
por conta de que existiam outras questões da 
estruturação da secretaria que era necessário 
ocorrerem conjuntamente com o início, agora 
no segundo semestre, do nosso programa que 
vamos lançar no Estado em relação à 
tuberculose e à hanseníase, que vamos estar 
discutindo com as áreas responsáveis no mês de 
julho.  

Mas o fato concreto é que nós 
precisamos primeiro, antes de pensar em 
construir novos hospitais, seja na região Sul, seja 
na região... Estou falando novos hospitais, não 
reformar ou substituir os velhos por novos. É 

decidir o que vai fazer com a estrutura própria 
que já existe. 

No que diz respeito ao instituto e à 
fundação, a fundação, de fato, ela vem num 
contexto que soluciona muitos problemas. A 
questão da necessidade da condenação nossa 
em segunda instância no TJ do concurso público, 
que a gente vai poder fazer então como 
resposta o concurso público via emprego 
público celetista pela fundação, na medida em 
que as unidades forem se incorporando a esses 
contratos de gestão com a fundação. A questão 
da LRF também. Existe um entendimento do 
Tribunal de Contas do Estado onde hoje os 
gastos de pessoal da Preves, da fundação 
privada que cuida da previdência 
complementar, não entram na LRF do Estado. Se 
esse entendimento se reproduzir também para 
a fundação nossa que vai cuidar do 
gerenciamento dos nossos hospitais, vai ter 
impacto positivo também para manter o 
equilíbrio fiscal do Estado.  

A questão do regramento de compras, a 
questão da possibilidade de já concursar esses 
profissionais para um novo modelo de 
organização dos nossos hospitais.  

Então, é um conjunto de medidas 
importantes que a fundação vem, sim, 
responder e vem, sim, conseguir garantir eu 
acho que a inauguração de um novo tempo em 
nossa atenção hospitalar.  
  Outra questão é que eu sou contra 
achar que uma coisa é a solução de tudo. E não 
acho que a gestão pública direta dá conta de 
tudo sozinha, não acho que as OSs sozinhas são 
a solução de tudo, não acho que a fundação é a 
solução de tudo. É um conjunto de opções, é um 
conjunto de modelos que podem coexistir, é um 
conjunto de formas jurídicas e naturezas que 
podem trabalhar de maneira articulada, e cada 
uma ter o seu papel na organização desse 
Sistema Único de Saúde e, também, no próprio 
Instituto Capixaba Ensino e Pesquisa de 
Inovação. E, no entanto, a fundação pode 
assumir o Samu, por exemplo. A fundação pode 
assumir um ambulatório de média 
complexidade. A fundação pode fazer um 
contrato com um município e assumir a atenção 
primária. Mas, se ela fica muito grande, ela fica 
gigante, ela fica contraproducente. Nós 
precisamos tomar cuidado com o gigantismo. Eu 
entendo que nossa fundação precisa se 
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especializar na gestão de hospitais. Ela precisa 
ter vocação, serviço de emergência talvez. 
 Mas nós vamos oferecer um curso, 
deputado Hudson, sobre fundação e estatais. 
Vamos oferecer vagas para a Assembleia 
Legislativa, vamos oferecer vagas para a 
Amunes, para os municípios, para o Tribunal de 
Contas do Estado, para a Seger, para estimular 
que os municípios conheçam também esse 
modelo de organização e que, se algum 
município quiser criar uma fundação e ter um 
papel microrregional, possa criar sua fundação. 
 Então, estou colocando isso para vocês, 
gente, para deixar de uma maneira muito séria, 
muito serena que nós temos responsabilidade 
administrativa com o que nós estamos 
propondo, e temos prazos para fazê-lo. E, aí, 
nessa questão dos prazos para fazê-lo, quero 
colocar aqui a respeito da questão da transição. 
 No Governo do Maranhão, conversando 
com o Lula, o Carlos Lula, o secretário de Saúde 
do Estado do Maranhão, ele falou: Nésio, aqui 
foi uma loucura. A gente criou a Empresa 
Maranhense de Gestão de Serviços Hospitalares, 
e o governador falou para colocar, do dia para a 
noite, todo mundo na empresa. Foi um desastre, 
porque daí não tinha registro de preços dos 
serviços, não tinha registro dos medicamentos, 
dos materiais, dos insumos. Foi aquela loucura. 
Não tinha software todos contratados. Depois 
ajustou, e as melancias se acomodaram. Hoje, 
setenta por cento dos hospitais do Maranhão 
são da MCE e trinta por cento com OSs.  

Isso a gente não vai fazer aqui. Por isso 
nós temos disparado um grupo de encontros, 
um grupo de debates, no nosso colegiado, com 
nossos gestores das nossas unidades e das 
estruturas meio da secretaria para construir um 
calendário de transição. 
 O hospital que estiver com o centro de 
custos implantado, com melhoria do processo 
de informatização, do faturamento, com a 
pactuação agora que vamos fazer, neste período 
de julho, com os nossos diretores de hospitais, 
da escala de valores, do termo de entrega e, em 
seis meses, a gente conseguir avançar na 
preparação desses contratos dos hospitais, nós 
temos o interesse de que os nossos atuais 
gestores hospitalares sejam quem vão conduzir 
a migração à fundação. 
 Nós queremos que isso seja um 
movimento conjunto do conjunto dos 

trabalhadores da Sesa, dos dirigentes da Sesa. 
Não algo que se resolva numa canetada, numa 
indicação política de A ou de B. Mas, que, de 
fato, a gente consiga construir, junto com vocês, 
esse movimento de migração.  

Agora, se a partir de um prazo limite de 
seis meses, sete meses, a unidade hospitalar 
não conseguir se organizar para poder se 
precificar e ter metas para poder fazer um 
contrato com a fundação, a gente vai ter que 
fazer alguns ajustes. 
 Estou dizendo isso, porque o movimento 
de criar fundação é um movimento que exige a 
cultura da profissionalização da gestão. A gente 
não pode submeter ao fracasso, ao insucesso 
todo um projeto de reerguer e recuperar a 
autoridade e o respeito da saúde pública por 
conta de indicações de pessoas que não têm o 
perfil para a gestão. 
 Então, imagina a gente colocar um gestor 
de um hospital que não tem o perfil para gerir 
um hospital. Não entende de indicadores, não 
entende de assistência, não entende de 
princípios básicos de administração e não vai 
conseguir cumprir as metas mensais, bimestrais 
daquele serviço e vai ter glosas na receita 
daquele estabelecimento hospitalar! 
 Nós temos responsabilidade 
administrativa, responsabilidade com a coisa 
pública. Então, o modelo da fundação também 
obriga a exigência da profissionalização.  

A questão dos contratos temporários é 
um movimento que a gente quer eliminar da 
rede, sim. Os DTs, com todo carinho e respeito 
às pessoas que são DTs há muito tempo na rede, 
que vivem refazendo concursos e renovando 
seus contratos, nós precisamos garantir 
estabilidade de vida para essas pessoas dentro 
do regime jurídico celetista, dentro da 
vinculação do emprego público e poder 
qualificar esses trabalhadores e valorizá-los.  

Um técnico de enfermagem do hospital 
infantil, se ele trocar a cada dois anos, o que 
ocorre com a qualidade do serviço? Prejudica. 
Agora, se é um técnico de enfermagem 
concursado, celetista, com a carreira dele que 
posso qualificá-lo no período probatório dele, 
que posso realmente avaliar se ele tem um 
perfil para aquele serviço, posso qualificá-lo seja 
para a UTI, para a urgência e emergência, para 
internação, aí o serviço vai ter qualidade. É isso 
que a gente quer. 
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 Estamos tratando de regulamentar as 
leis que foram aprovadas aqui. O primeiro 
regulamento que vai ser publicado em breve é o 
da convocação para atividade extraordinária dos 
plantões. Finalizamos ontem a minuta da 
redação final. Hoje, à tarde, se der tempo devo 
estar assinando aí o envio para a procuradoria 
da minuta.  

Então, este mês, por fim, a gente 
consegue regulamentar e liberar os pagamentos 
dos plantões extras e fazer mutirões de cirurgias 
e poder atender às escalas que são furadas nos 
serviços de saúde e acabar com os acordos. 
Porque se o diretor do hospital fica refém do 
acordo com o colega enfermeiro, com o colega 
médico para preencher um monte de furo, qual 
é a autoridade que ele tem depois para cobrar 
dele as outras coisas? Então, tem que acabar 
com os acordos. E aí estamos tratando, antes 
mesmo da fundação, já ter um grupo de 
legislação que permita acabar com o acordo. 
Agora, com a fundação vai ser diferente, porque 
a gente já vai ter o preenchimento do recurso 
humano, a gente vai ter um monte de outros 
movimentos. 
 A nova regulação, gente, de fato ela vai 
ter um componente muito inovador. A gente vai 
de fato criar um complexo regulador para 
colocar no mesmo espaço, no mesmo lugar a 
regulação de internação, a regulação do Samu, a 
parte estrutural da regulação laboratorial do 
componente que vai ficar ainda e até a própria 
questão dos transplantes de órgãos que tem 
vinculação. 

A gente precisa ter um complexo 
regulador que as pessoas inclusive tenham 
rounds de encontros de debate, tenham um 
planejamento organizado integrado, que os 
sistemas se comuniquem, e isso não é para o 
ano que vem, é para este ano. Isso não é para 
daqui a dois anos, é para este ano, para poder 
de fato trabalhar com um novo marco 
regulatório da saúde pública no estado, e que 
reduza a burocracia, gente. Aí exige que os 
nossos hospitais próprios tenham núcleos 
internos de regulação que funcionem de 
verdade, que não seja – desculpa a expressão – 
a nossa colega não gosta que eu use essa 
palavra – somebody love. Tem que ter um 
núcleo interno de regulação, ele tem que ter de 
fato uma vinculação com a assistência do 
serviço, tem que estar vinculado direto ao 

diretor-geral do hospital, ele tem que trabalhar 
com os indicadores de produção, de qualidade. 
Tem que ser um enfermeiro, um médico que 
tem autoridade de clínica, que consiga discutir 
com o chefe de cada serviço o perfil das 
internações, dos prazos, tempos. E os leitos 
precisam aparecer para a Central de Regulação. 
O que não pode é o leito não aparecer nunca na 
Central de Regulação e ter o leito no hospital.  

Às vezes a gente se prepara para vir um 
feriadão, a gente se prepara para vir um final de 
semana, a gente cria os nossos grupos no 
Telegram, no WhatsApp para ver como vai ser 
aquele período e preparar, porque final de 
semana diminui os dias de leitos e diminui a 
disponibilidade. Sempre vejo nas planilhas 
sempre os mesmos hospitais. E dos filantrópicos 
só vejo dois nas planilhas. Então, me pergunto: 
Uai, só tem esses hospitais na rede? São só 
esses nove hospitais que atendem a nossa 
demanda? Cadê os outros hospitais? A nossa 
Central de Regulação hoje trabalha com nove 
hospitais. Desculpa. Então, a disponibilidade de 
leitos que os Núcleos Internos de Regulação dos 
hospitais filantrópicos, geridos pelas OSs e 
próprios, têm que aparecer na tela.  

Estamos nos ocupando de fazer gestão, 
gente. Estamos nos ocupando de receber uma 
planilha, e receber um documento e poder 
questioná-lo. Então, a migração do modelo de 
regulação nosso vai passar por questionar e 
decidir em cima dessas questões. E eu não 
tenho dúvida nenhuma, a gente vai conseguir 
chegar à fila zero em muitas especialidades 
neste estado, no componente ambulatorial e no 
componente eletivo de cirurgias. Mas vai 
depender da nossa capacidade de ter 
protagonismo e de ter autoridade, negociar com 
os nossos cooperativados, com os nossos 
hospitais da rede, de pactuar os fluxos, as metas 
das entregas.  
 Muito bem colocada a questão das 
causas externas, os acidentes de trânsito. E 
quero lembrar que aqui no Espírito Santo 
quarenta por cento dos acidentes de trânsito 
têm o alvo imóvel, o objeto de colisão está 
parado. Quarenta por cento dos acidentes de 
moto e carro, aqui, é em poste em muro. Não é 
no pedestre, não é numa moto, num carro que 
está andando ou numa bicicleta, é em um 
objeto parado.  
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E aí, quando se propõe aumentar o 
tempo de Carteira de Habilitação e quando se 
propõe diminuir o tempo de educação no 
trânsito, eu fico preocupado. Suprimir 
cadeirinha de criança nos carros, pelo amor de 
Deus! Tirar radar é surreal. Desculpa, gente. A 
que mundo a gente tá querendo retroceder?  

Então, nas questões das causas externa 
existem o que a gente chama de medidas de 
proteção passiva, que não dependem da ação 
de cada indivíduo, e as ativas, que dependem do 
convencimento. Posso colocar placa dizendo: 
Não ande a mais de trinta quilômetros por hora 
dentro desse pátio de uma escola. Se o colega 
entra lá a setenta por hora, vai atropelar uma 
criança. Agora, se coloco lá uma câmera, se 
coloco todo um sistema de fiscalização, de vigia, 
e penalização imediata, é diferente. É diferente 
de colocar numa via expressa, perto de um 
hospital, que o limite é X, e colocar lá a câmera 
que monitora. Como chama aquela câmera que 
vê até a placa do carro? A Dome, né?  Então é 
diferente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Speed Dome. 
 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – Speed Dome. A gente pode colocar o 
quê? E o governador assinou esta semana um 
decreto estadual criando uma instância no 
Estado, junto com o Detran e vários órgãos, 
para poder ter um monitoramento e aumentar a 
fiscalização no trânsito no estado do Espírito 
Santo. E a repercussão disso, por exemplo, pode 
ser bem generosa para os nossos hospitais que 
atendem trauma.  

O Samu, a gente está trabalhando com a 
expansão mesmo do nosso serviço, entendendo 
que o Samu não atende só a trauma, o Samu 
pode atender idoso que tem fratura no 
banheiro, fratura de cadeira, de fêmur, é para 
atender um paciente psiquiátrico que tem um 
surto. O Samu é para poder remover um 
paciente grave de um hospital para outro 
também, que hoje não faz, tinha que fazer. O 
Samu é para poder garantir um componente 
fundamental da rede de urgência e emergência.  

E a questão da relação com a Secretaria 
de Educação, de fato, eu falei para o Vitor, em 
duas ocasiões, que eu senti a mesma falta de 
dialogar mais com eles nesse período, mas foi 

um período muito intenso, que a gente não 
conseguiu, de fato, operar tudo que precisava 
fazer de imediato. Mas nós temos já uma 
agenda construída com o secretário de 
Educação, para poder estar avançando nas 
políticas, nas integrações das ações da Saúde, da 
Educação, de várias pastas do nosso Governo. 
Nosso Governo traz lógicas integradas de 
gestão, de administração pública, e a gente 
conta com todo o corpo de trabalhadores da 
Sesa, com os atores do controle social, com esta 
Casa de Leis, com os prefeitos municipais, com 
os secretários, para poder construir um grande 
pacto pela saúde no estado Espírito Santo e 
conseguir fazer entregas rápidas à nossa 
população.  

Algumas entregas são possíveis de serem 
feitas ainda este ano, outras entregas serão 
para o próximo ano e outras até o fim do nosso 
Governo. Mas, de fato, o Governo de Renato 
Casagrande será caracterizado por um Governo 
de muitas entregas na saúde pública do nosso 
estado. 
 O Crefes está dentro da questão da 
perfilização da nossa unidade aqui. Hoje, nós 
temos serviços que estão, por exemplo, no CRE 
Metropolitano, em Cariacica, que poderiam 
estar indo para o Crefes. Ele tem um projeto de 
reforma e ampliação da unidade ali. Nós 
queremos modernizar a regulação do acesso aos 
serviços que estão colocados ali dentro. A parte 
auditiva é uma parte que também tem uma 
sensibilidade muito grande, precisa melhorar no 
Estado, precisa definir o que o Hucam vai fazer, 
o que os outros serviços vão fazer. Mas o 
componente da reabilitação é um componente 
muito frágil do componente municipal, gente! 
 Os nossos municípios não têm centros de 
reabilitação municipais, e são de 
responsabilidade municipal. Eu tinha um centro 
de fisioterapia, o Crefisul, chamava lá na capital 
onde eu era secretário municipal, que era lindo, 
mas eu tinha em todas as unidades de saúde 
fisioterapeuta porque tinha Nasf com cem por 
cento de cobertura na cidade. A gente tinha 
fisioterapia domiciliar no município. E isso é 
possível fazer. Só que o município tem que fazer 
mais do que ele sempre fez. Ele tem que ganhar 
poder, e a Sesa está aqui dizendo que o 
município precisa ganhar poder e precisa fazer. 
E a Sesa, se tiver que perder poder para fazer 
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isso, a gente pode perder poder, sem problema 
nenhum.  
 E esse é o entendimento que nós 
estamos tratando de convencer as nossas áreas 
técnicas. Os municípios precisam assumir 
responsabilidades do que é do município. E aí o 
Estado tem que se ocupar daquilo que é do 
Estado. E nós vamos ser indutor da organização 
da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência 
aqui no estado do Espírito Santo. Então, podem 
contar, isso é um compromisso nosso. Inclusive, 
o governador já me cobrou a agenda com 
algumas entidades, algumas organizações que 
tratam do assunto, e a gente está nesse 
movimento de poder estruturar a proposta aqui 
para o estado do Espírito Santo.  

Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Uma salva de palmas para 
o nosso secretário. 
 Eu quero, sobre o Crefes, eu tenho uma 
cobrança, desde o outro Governo, da quadra do 
Crefes, que virou estacionamento de 
ambulância. 
 
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – O governador me ligou, acho que no 
dia que estava com você discutindo o assunto, 
pediu atenção. No mesmo momento, já mandei 
para a engenharia e a gente está organizando a 
proposta. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Obrigado! 
 
 O SR. SILVIO NASCIMENTO FERREIRA – 
Secretário, o prédio do núcleo não é do Estado, 
ele é emprestado pela Vale. É uma longa 
história. Então, tem que ser revisto. Além da 
reforma que se gasta nesse prédio, se for 
ampliar, vai se gastar dinheiro público mais 
ainda para um espaço que pode, amanhã ou 
depois, a Vale requerer de volta. Então, vamos 
conversar mais sobre isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Estamos quase chegando 
ao final da nossa audiência pública, porque às 
13h vai começar outra audiência aqui, do 
deputado Gandini. Mas, ainda, tenho que fazer 

uma pergunta ao secretário, e vai ser a última, 
hoje. 
 Qual a sua posição com relação aos 
consórcios de saúde intermunicipais? 
 
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Como os consórcios são junto com as 
fundações, as S.A.s, junto com outros entes de 
natureza jurídica pública, as empresas públicas, 
por exemplo, eles são alternativa de gestão 
importante, que podem fortalecer a 
regionalização e a municipalização. No entanto, 
os consórcios não podem se resumir a fazer 
credenciamento, para fazer consulta com check-
in, não é? Os consórcios podem ser 
protagonistas de modelos de organização de 
saúde mais complexos.  

A proposta nossa de expansão do Samu é 
via consórcio. Pode ser pelo município, pode ser 
pela fundação, pode ser por OS. Mas o que a 
gente estudou, que eu considerei mais 
interessante para o estado do Espírito Santo é 
que os consórcios, os municípios via consórcios 
ampliam o Samu ainda este ano, quem quiser 
ampliar. E nós vamos dar apoio técnico, 
logístico, cofinanciamento para expandir o Samu 
este ano para os municípios que, via consórcio, 
quiserem expandir o Samu. 
 Então, nós apostamos, reconhecemos e 
valorizamos que os consórcios são uma grande 
saída de governança regional, de 
municipalização e interiorização da saúde no 
estado. E acho que na região da Grande Vitória 
poderia ter consórcio. E acho que se a gente 
conseguisse unificar todos os municípios da 
Grande Vitória, os grandes municípios, e entre 
semelhantes se juntarem num grande 
consórcio, daria para construir muitas coisas 
juntos, também. 
 Tenho certeza de que Vila Velha, Serra e 
Cariacica, todo mundo iria ganhar com um 
consórcio único desses grandes municípios. E a 
gente deveria somar esforços nesse sentido 
também. 
  

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado. 

O doutor Pedro Gebran Neto é 
apologista dos consórcios de saúde. Inclusive, 
até consorciar para a compra de materiais, 
compra de medicamentos. Para se ter uma 
ideia, Rio de Janeiro e São Paulo, os dois 
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maiores estados do Brasil, eles já têm essa 
condição de fazer compras juntos. E nós que 
somos um estado pobre, temos que ter, 
naturalmente, mais eficácia no nosso trabalho.  

Eu quero agradecer aqui ao Bruno. O 
Bruno fez um trabalho - o Bruno trabalha em 
meu gabinete -, de 2007 a 2009, de algumas leis 
que nós fizemos. Tenho que falar que eu fiz. 
Mas o último que ele botou aqui, que é a 
primeira, é de terça-feira, da Fibromialgia, que 
está aqui, a Lei n.º 11.006, de 2019, de 
Conscientização e Enfrentamento à 
Fibromialgia, a ser realizado, anualmente, no dia 
12 de maio. Esta é uma delas. Não vou ler todas, 
naturalmente, porque vai demorar mais tempo. 

Mas aqui os projetos. Nós apresentamos 
duzentos e sessenta e três projetos, nem todos 
foram aprovados. Projetos de Resolução, vinte e 
oito; Indicações, cento e noventa e nove. Total 
de quatrocentas e noventa ações que nós 
apresentamos durante o nosso mandato.  

Muito bem! Quero agradecer a Deus, se 
não fosse Ele, nós não estaríamos aqui; 
agradecer à Comissão de Saúde, que organizou 
essa audiência pública; agradecer ao meu 
gabinete que também participou; ao Som, que 
está aqui até agora, está ali, no aquário; 
agradecer à TV Assembleia, a competência dos 
nossos técnicos, dos nossos cinegrafistas da TV 
Assembleia; e também a Fabiana, que digitou 
aqui no painel, ajudou no tempo; e também à 
Taquigrafia, que registrou toda a nossa fala até 
este momento; agradecer aos seguranças, 
agradecer ao Eliones, que é o nosso garçom, 
que serviu a água e o cafezinho até agora; e 
agradecer àquele que é sempre esquecido, que 
é o pessoal da limpeza. Quando você vai ao 
banheiro, que você vai a qualquer lugar, tudo 
limpinho, é o pessoal da limpeza que faz isso e é 
sempre esquecido, mas nós não esquecemos; e 
ao secretário e a toda a sua equipe, secretário, 
porque esse time é muito bom. E sem um time 
muito bom, o técnico não faz nada. Viu que nós 
passamos aperto com o Tite ontem, porque o 
nosso time jogou mal. Então, o seu time é muito 
bom. O governador Renato Casagrande, está de 
parabéns também. É um dos mais sérios que já 
passaram aqui pelo nosso estado, e, com 
certeza, nós teremos uma saúde pública muito 
melhor com mais dedicação. Renato Casagrande 
está de parabéns.  

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa audiência pública. Convido a 
todos para a próxima, que será em dia e local 
aqui mesmo, mas avisados e convidados 
anteriormente. 

Começamos às 9h em ponto, a média de 
atraso dos eventos políticos, a estatística 
mostra, é de quarenta e cinco minutos de 
atraso. Nós começamos às 9h em ponto. São 
12h53min. Muito obrigado a todos, vamos em 
paz com Deus. 

 
(Encerra-se a reunião às 
12h53min) 

 

 
NONA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 
NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 1.º DE JULHO DE 
2019. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Boa tarde a todos. Boa tarde aos 
deputados presentes, deputado Emílio Mameri 
e deputado Sergio Majeski. Boa tarde aos 
servidores que se fazem presentes nesta 
reunião, ao público que nos assiste através da 
TV Assembleia. 

E, conforme o art. 75, do Regimento 
Interno desta Casa, Resolução n.º 2.700, de 15 
de julho de 2009, os trabalhos das comissões 
serão iniciados com a presença de pelo menos 
um terço dos seus membros, o que ocorre neste 
momento. 

Deste modo, e havendo quorum, eu 
declaro aberta esta reunião da Comissão de 
Educação. 

Solicito ao secretário da comissão que 
proceda à leitura da ata da oitava reunião 
ordinária, realizada no dia 17 de junho de 2019. 

 
(O senhor secretário procede à 

leitura da ata da oitava reunião 
ordinária, realizada em 17 de 
junho de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE  – 

PSDB)  – Passamos para o momento para 
apreciação da ata. 

Em discussão. (Pausa) 
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Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Aprovada. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE  – 

PSDB)  – Deputado Sergio Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Aprovada como lida. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE  – 

PSDB)  – Deputado Pazolini? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Boa tarde, presidente.  
Pela aprovação da ata como lida. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE  – 

PSDB)  – Boa tarde.  
Deputado Dary Pagung, como vota? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (Sem partido) – 

Boa tarde, presidente. Quero, antes de votar a 
ata, senhor presidente, só registrar a presença 
dos vereadores do município de Mimoso: 
vereador Nem e vereador Muiú, que estão nos 
acompanhando aqui na Comissão de Educação. 

Eu, confiando nos deputados que me 
antecederam, também voto favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE  – 

PSDB)  – Agradeço também a presença dos 
vereadores. Sejam bem-vindos! Terra boa 
Mimoso! 

Gostaria neste momento, de passar para 
a fase da leitura do Expediente. Solicito ao 
secretário da comissão que proceda à leitura do 
mesmo. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício n.º 158/19 – GDEM do gabinete 
do deputado Dr. 
Emílio Mameri justificando ausência na 
última reunião da Comissão do dia 17 de 
junho de 2019. 

 

Ofício n.º 36/2019 da CPI dos Crimes 
Cibernéticos para deliberar a reunião 
conjunta da CPI com as comissões 
conjuntas de Educação e da Proteção à 
Criança e ao Adolescente no dia 11 de 
julho às 15h no plenário Dirceu Cardoso, 
com o tema Cyberbullying. 

  
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

  
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

  
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

  
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

  
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE  – 

PSDB)  – Na Ordem do Dia, essa audiência, na 
verdade, uma reunião conjunta entre as 
Comissões de Educação e Proteção à Criança e 
ao Adolescente é uma demanda que surgiu em 
uma reunião da CPI dos Crimes Cibernéticos. 
Esteve presente nesta reunião o especialista em 
Segurança da Informação Gilberto Sudré, que se 
colocou à disposição para fazer uma palestra 
junto a alunos e professores da rede estadual de 
ensino para tratar desse tema Cyberbullying.  

Desde já, solicitei via CPI dos Crimes 
Cibernéticos uma agenda que ficou no dia 11 de 
julho. O deputado Lorenzo Pazolini, na Comissão 
de Proteção à Criança e ao Adolescente e que 
participa também da CPI dos Crimes 
Cibernéticos, já aprovou o dia 11 de julho 
também.  

Ou seja, como é uma reunião conjunta, 
falta deliberar agora na Comissão de Educação. 
A ideia é uma reunião em conjunto dessas três 
comissões desta Casa, no dia 11 de julho, às 15 
horas, no plenário, com esse tema 
Cyberbullying, que vai ter a presença de vários 
atores aí, mas principalmente Gilberto Sudré, 
que é especialista em Segurança da Informação 
e também já fez diversas palestras na rede 
particular de ensino, em diversas escolas do 
estado, e se colocou à disposição de forma 
gratuita a ministrar essa palestra também para a 
rede pública. 
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Em discussão a proposta. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Pela 

ordem! Então, essa reunião tem como objetivo 
uma palestra? É isso? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – É isso. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Como vota o deputado Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Pela provação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Sergio Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Também. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Lorenzo Pazolini? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Acompanho, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Dary Pagung? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (Sem partido) – 

Acompanho. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Já entrando na fase das Comunicações, 
estão presentes conosco hoje, aceitaram o 
nosso convite, desde já eu gostaria de agradecer 
imensamente, a senhora Sandra Renata Muniz 
Monteiro, que é gerente de Educação, 
Juventude e Diversidade da Sedu, da Secretaria 
de Estado de Educação. Também representando 
a Sedu, Sumika Freitas, que cuida da área de 
Educação Especial da Secretaria de Estado da 
Educação. E representando a Adires, Associação 
de Diretores e Ex-Diretores das Escolas Públicas 
da rede estadual de ensino, está junto conosco 
aqui hoje novamente o senhor Glauber Silveira 
da Silva. Obrigado, Glauber, pela presença, 
representando a Adires! 

O objetivo desta reunião é um 
desdobramento de uma primeira reunião em 

que nós recebemos aqui, além de 
representantes da Adires, representantes 
também de outras entidades organizadas, 
quando nós tratamos do tema Educação 
Especial.  

Então, antes de entrar na fase de 
perguntas, nós temos uma apresentação da 
Sandra Renata, é isso? (Pausa) 

É da Sumika? Então, tá! 
Então, gostaria que você pudesse fazer a 

apresentação e, logo depois, a gente tem a 
condição de fazer, inclusive, alguns 
questionamentos de problemas que nós 
recebemos as informações, na última reunião 
em que nós tratamos sobre o tema. 

Mas, antes de entrar nessa parte, com 
certeza seria importante ouvir a Sumika Freitas. 
Se você puder falar exatamente qual é o seu 
cargo na Sedu, porque eu estou sem aqui, mas 
muito obrigado e desde já concedo a palavra à 
Sumika. 

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Obrigada. Boa 

tarde a todas e todos. Eu sou Sumika Freitas, 
doutora em Educação, Educação Infantil e 
Educação Especial. Estou como subgerente de 
Educação Especial na Sedu, junto com a Sandra 
Renata, na Gejud.  

A minha fala neste momento é trazendo 
um pouco da política estadual de educação 
especial na perspectiva inclusiva, que nós temos 
já há um bom tempo em andamento no estado 
do Espírito Santo, mas que exige de nós todo 
um compromisso ético e político, até porque 
nós temos aí um Plano Estadual de Educação em 
andamento e nós temos compromissos com a 
Meta 4, justamente falando do direito à 
educação. 

Então, eu assumo a Sedu no 
compromisso de estarmos pautando, junto com 
os nossos profissionais, os nossos estudantes, o 
reconhecimento como estudantes e sujeitos de 
direitos.  

E não poderia deixar de dizer que, em 
apenas um mês e meio que estou ali na Sedu, já 
tive a oportunidade de visitar e receber muitos 
representantes da sociedade civil, trazendo 
justamente a pauta da política estadual: hoje os 
desafios nesse acesso, permanência e a 
qualidade dos serviços. 

Na semana passada, nós cumprimos 
cinco anos de acompanhamento do Plano 
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Nacional de Educação. E o nosso plano estadual, 
nós temos alguns dados de monitoramento a 
partir do acesso aos dados do Instituto Jones 
dos Santos Neves, de 2017, que já apontam um 
percentual de oitenta e nove por cento de 
atendimento nas nossas escolas estaduais. Ou 
seja, a sociedade compreendeu que a garantia 
do direito à educação passa pelo acesso. E esses 
estudantes, hoje, estão acessando as nossas 
escolas públicas, a nossa rede estadual.  

Ao mesmo tempo, no período de 2017 
até agora, 2019, ainda não temos o estudo 
finalizado de montantes desses dados, 
principalmente desse aumento. O que a gente 
tem acesso, também, é à plataforma de dados 
nacionais do Plano Nacional e que indica que, 
no Brasil, no caso da política de educação 
especial, ou seja, nosso público alvo de 
estudantes com deficiência,  transtornos globais 
em desenvolvimento, altas 
habilidades/superdotação, nós temos hoje, 
também, um percentual em ascendência e que 
eles estão frequentando nossas escolas de 
ensino regular. A gente já tem um percentual de 
92,7 %.  

Mas, especificamente, quando se trata 
do atendimento educacional especializado, que 
é uma atividade que vem sendo desenvolvida no 
contraturno ou em trabalho colaborativo, por 
ser uma ação suplementar e complementar de 
definição da família, no Brasil, hoje, temos um 
percentual de 40,4 %. E, aqui, no nosso caso do 
Espírito Santo, o percentual também não é 
muito diferente.  

 No momento atual, estamos em estudos 
de planejamento de rede e avanços, também, 
dentro do nosso sistema de gestão, e 
encontramos o montante de dados, hoje. 
Porque nossa política estadual fala da 
necessidade de um trabalho colaborativo, ou 
seja, um trabalho em articulação com a sala 
regular e um trabalho no atendimento 
educacional especializado, em que, nesse 
atendimento educacional especializado, temos 
salas de recursos multifuncionais.  

Registrados no MEC, hoje, temos, para o 
estado do Espírito Santo, um total de duzentas e 
setenta e duas salas de atendimento 
educacional especializado, e que, desde o 
período de 2013 a 2018, foram solicitados mais 
dados e mais recursos e não foram 
disponibilizados.  

No total de escolas que temos hoje, de 
quatrocentas e sessenta e duas escolas, temos 
também, em atendimento aos nossos 
estudantes com deficiência, o Centro de 
Atendimento Educacional Especializados, os 
CAEEs , que é uma articulação no regime de 
colaboração com cinquenta e cinco instituições 
que estão, entre elas, Apaes, Pestalozzis e 
Amaes.  

Temos também, cinco Centros de Apoio 
Pedagógicos do Estado, que são os CAS, que é o 
Centro de Atendimento à Surdez, em Cachoeiro; 
Centro de Atendimento à Surdez em Vila Velha; 
Centro de Atendimento à Surdez em Vitória; um 
Centro de Atendimento à Deficiência Visual aqui 
em Vitória; e um Núcleo de Altas Habilidades/ 
Superdotação, também, em Vitória.   

No caso do Núcleo de Altas Habilidades, 
ele tem um trabalho de monitoramento na rede 
estadual em articulação com quatorze salas de 
recursos específicos, trazendo um trabalho com 
as altas habilidades.  

Por que trago esses dados? Porque 
temos um montante, hoje, de atendimento, de 
sete mil, quinhentos e sessenta e três 
estudantes. E, dentro dos transtornos e das 
deficiências, o que mais nos chama a atenção é 
a deficiência intelectual, que temos um 
montante de quatro mil, novecentos e sessenta 
e quatro estudantes; e temos, também, um 
percentual alto, também, de autismo, 
seiscentos e dezessete estudantes; temos 
também, de psicose infantil, trezentos e oito 
estudantes; e de altas 
habilidades/superdotação, seiscentos e oitenta 
e três estudantes.  

Hoje, temos em andamento cursos de 
formação, principalmente na área de deficiência 
visual, cegueira e baixa visão, e também 
formação de professores específicos para o 
trabalho com a surdez e deficiência auditiva. 
Esse curso vem acontecendo, ele tem uma carga 
horária significatica, de cento e oitenta horas, e 
vem acontecendo durante a semana e nos finais 
de sema em quatro polos, especificamente. E 
nós temos um total de cursistas de duzentos e 
sessenta e sete professores que estão nesse 
processo formativo. 

Para o segundo semestre, nós estamos 
organizando um curso que traz justamente a 
especificidade da educação especial na 
perspectiva inclusiva, porque a educação 
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especial é uma modalidade de ensino que 
perpassa todas as etapas e níveis da educação. 
Então, eu venho desde a educação infantil até o 
ensino superior. Mas quando eu trabalho a 
discussão da educação inclusiva, é um trabalho 
que é diário, é um trabalho que traz um 
aprofundamento na concepção de educação 
inclusiva no acesso, principalmente, no nosso 
caso da educação, a garantia desse direito à 
educação e de esses estudantes estarem nas 
escolas regulares e também tendo a 
oportunidade e o direito de estarem no 
contraturno.  

Hoje, nós temos parcerias com a 
Universidade Federal do Espírito Santo em três 
grandes projetos de pesquisa, que justamente 
trabalham na perspectiva de pesquisa, 
colaboração e formação. E a gente já inicia essa 
formação com os nossos gestores e com as 
nossas representações nas SRSs. E para o 
segundo semestre, a gente amplia essas 
formações, porque nós já identificamos a 
necessidade de reorientação da política 
estadual, principalmente com as nossas 
superintendências, que têm a ponte com as 
escolas. Então, nós estamos nesse fluxo de 
formação neste momento.  
 Também sinalizamos para o segundo 
semestre a ampliação de formação de 
professores, uma vez que é um trabalho em que 
essa concepção a todo momento acaba em 
disputa, até porque a própria história da 
educação especial vem de uma perspectiva 
excludente para uma perspectiva inclusiva. Em 
alguns momentos, existem muitas ações de 
integração dos sujeitos à educação do que a 
própria inclusão.  

Então, hoje o nosso redirecionamento é 
justamente o fortalecimento da pauta 
pedagógica. Por quê? Nós precisamos 
acompanhar os nossos estudantes com 
deficiência em como se dá a apropriação do 
conhecimento, que é algo que há um tempo 
ficou adormecido na rede estadual e que a 
gente precisa de um monitoramento e um 
acompanhamento, com registros, e não apenas 
com levantamento de recursos humanos e de 
dados, como a gente vê em todas as redes. Não 
é só na rede estadual, mas as redes municipais 
também, a grande solicitação de recursos 
humanos para professores especializados e 
cuidadores. Em alguns momentos, solicitando 

que fosse um profissional para cada estudante 
com deficiência. E, na verdade, nós precisamos 
intensificar o trabalho pedagógico e conhecer a 
deficiência e o que mais nós podemos ofertar a 
esses estudantes nessa ação formativa.  

Hoje, nós temos também mil e cem 
professores especialistas e novecentos 
cuidadores. É uma política que estava em 
andamento aqui no estado, de 
acompanhamento. Em muitas conversas com as 
famílias, elas falam muito dessa questão de 
redimensionamento de recursos humanos e a 
cada orientação que nós temos feito hoje com 
as superintendências e também com nossas 
escolas e nossos técnicos, é a necessidade desse 
aprofundamento pedagógico, de conhecermos 
qual é o público da educação especial, até 
porque nós temos o outro público, que está 
presente, que não é o público da educação 
especial, que são as nossas crianças com os 
transtornos específicos, transtornos funcionais 
específicos, transtornos opositor desafiador, 
TDH, que, para nós, como especialistas na área, 
são transtornos que são temporários, diferente 
de um transtorno global do desenvolvimento, 
que é contínuo e permanente.  

E isso também vai demandar de nós todo 
um estudo, até porque o estado do Espírito 
Santo, acho importante trazer esse dado, hoje é 
o estado que mais está medicalizando crianças e 
adolescentes com o uso de Ritalina. E nos 
estudos que nós temos feito, com a 
Universidade Federal do Espírito Santo e a 
Unicamp, num grupo chamado Despatologiza, 
nós estamos identificando bebês de dois anos, 
três anos, já fazendo uso de Ritalina e muitas 
crianças estão nas redes municipais e depois 
seguem com este fluxo continuo de uso 
continuo e estão dentro das nossas escolas 
estaduais, tanto no ensino fundamental e 
médio. 
 Essas crianças não são público da 
Educação Especial especificamente, mas 
precisam de uma atenção e de uma rede de 
proteção e de acompanhamento também de 
todos nós. Nessa rede de colaboração, hoje, a 
nossa equipe e outras equipes também, nas 
redes municipais, têm feito trabalhos de 
acompanhar e de monitorar essa situação, até 
porque, quando lançamos o público da 
Educação Especial no nosso censo, isso indica 
que também esse sujeito tem o direito a uma 
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segunda matrícula, e essa segunda matrícula 
significa mais recursos para a Educação Pública. 
 Então, temos que ter isto com muita 
clareza: Quem é esse público, como vamos 
ofertar esse trabalho pedagógico e quais outras 
redes de colaboração vamos ampliar e 
fortalecer.  
 Recebemos também uma demanda junto 
à Secretaria de Direitos Humanos e, no dia 16, 
agora, deste mês, estaremos já em articulação 
visando a organização e a criação de um Comitê 
Estadual Intersetorial de Direitos Humanos e 
Educação Especial, uma vez que a demanda é 
intensa, principalmente das redes municipais 
em atendimento com a rede estadual, pensando 
na transição das crianças com deficiência nas 
nossas redes e também na saída dos nossos 
estudantes com deficiência para o ensino 
superior e para os institutos federais, tanto para 
as universidades, para institutos federais e 
também para instituições privadas. 
 Então, esse é um pouco do trabalho que 
a gente vem desenvolvendo. A gente está à 
disposição aqui com alguns dados e também 
esclarecimentos, porque acho que aqui é um 
espaço oportuno para todos pensarmos 
principalmente na luta do acesso, da 
permanência e da qualidade desses estudantes 
na rede estadual. 
 Muito obrigada. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Nós que agradecemos... 
 
 A SR.ª SUMIKA FREITAS – Sumika. É 
diferente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – A Sandra Renata gostaria de falar? 
 
 A SR.ª SANDRA RENATA MUNIZ 
MONTEIRO – Só justificar. O convite foi feito 
para mim, enquanto gerente da Educação, 
Juventude e Diversidade, onde está localizada a 
subgerência. E trouxe a Sumika que, com 
propriedade, apresentou e conhece, de fato, o 
assunto, trazendo muitas proposições e muitas 
mudanças para qualificar o atendimento das 
nossas crianças da Educação Especial na rede 
estadual. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok.  
 Glauber, temos aqui alguns pontos que 
foram levantados na última reunião. Glauber é o 
nosso representante da Adires. Você quer se 
manifestar agora ou mais à frente? (Pausa) 
 Pode ser mais à frente?  Então, 
vamos lá. (Pausa) 
 Lurdilene? Pode. Claro. 
 Pode chamar, deputado Lorenzo. 
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Lurdilene, boa tarde! Faça o 
favor, venha tomar assento aqui. 

Lurdilene faz parte da Apasod, 
associação que representa pais. Tem um 
trabalho já de extrema relevância, bem 
desenvolvido aqui no estado do Espírito Santo, 
de atendimento. Inclusive, já estivemos 
reunidos lá na Sedu com a Sumika e com a 
Sandra.  
 Depois, presidente, se for possível ela se 
manifestar também, de maneira breve, 
agradeço. 
  

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Só pedir para se deslocarem até o local, 
para que ela possa se manifestar mais na frente. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Eu agradeço, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Sumika, sobre, na primeira reunião que 
tivemos aqui, alguns problemas levantados... 
Algumas coisas você já falou; outras, não. 
Algumas coisas, talvez, para ficar um pouco mais 
claro, mas, com relação à qualificação e à 
formação de profissionais, foi muito cobrado 
que essa qualificação, que essa formação em si 
é necessária de acordo com cada deficiência. 
 Você citou a surdez, com curso de cento 
e oitenta horas, se não me engano... 
 
 A SR.ª SUMIKA FREITAS – E também da 
deficiência visual, que está em andamento hoje. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – É! Aí, queria perguntar com relação às 
outras. Até porque, você mesma disse que a 
deficiência intelectual é o que temos de maior, 
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aproximadamente quase cinco mil alunos. É isso 
mesmo? 
  
 A SRª SUMIKA FREITAS – Isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Que o autismo é a segunda maior, com 
quase setecentos alunos, ou seja, pelo que 
entendi essas duas deficiências são as que 
possuem a maior necessidade, visto que têm o 
maior número de alunos. 

Como está o cronograma e o 
planejamento da Sedu em relação a essa 
qualificação e, principalmente, a essas duas 
deficiências que, segundo foi apresentado, são 
as que possuem o maior número de alunos?  
 
 A SRª SUMIKA FREITAS – No segundo 
semestre vamos abrir uma formação, já por 
adesão, com todos os profissionais da rede. Ela 
vai ser, num primeiro momento, na plataforma 
virtual, mas a gente já tem um cronograma de 
formação junto à superintendência, em que vou 
estar dando algumas orientações à própria 
superintendência. E foi solicitado um 
levantamento do próprio Ministério da 
Educação sobre qual a área com maior 
deficiência no estado, pensando em ações de 
formação. 
 A partir dessa provocação levamos, 
também, junto ao nosso Centro de Formação, 
porque hoje temos o CEFOP, um Centro de 
Formação. E visando justamente a ampliação da 
política de formação, lançamos um registro no 
Google Docs, em que já colocamos todas as 
deficiências. Até porque ele tem que ser um 
trabalho conjunto, a gente precisa fazer uma 
ação formativa com os nossos gestores, porque 
ficou muito tempo sem formação, um período 
de quatro a cinco anos sem formação contínua... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Gestores seriam os diretores de escola? 
 

A SRª SUMIKA FREITAS – Diretores de 
escola, superintendes, estou incluindo todos. 
Conselhos escolares também, até porque é uma 
demanda que é real e necessita de uma 
formação contínua. 

A nossa ideia é, nesse período, a gente 
lançar a discussão ampla de quem é o público da 
Educação Especial. No momento, ainda, o censo 

está em aberto. Muitas escolas estão lançando 
quem é o público da Educação Especial.  Em 
alguns momentos tem muita dúvida, então, isso 
já demonstra a necessidade desse processo 
formativo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mas existe um cronograma por 
deficiência de...? 

 
A SRª SUMIKA FREITAS – Existe, existe. 

Na nossa ideia... 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – De formação para o deficiente. 
 
A SRª SUMIKA FREITAS – De formação. 

Sim! 
Neste ano vamos intensificar, daqui até o 

fim do ano, o fortalecimento da política estadual 
de Educação Especial em uma perspectiva 
inclusiva. Dentro do curso tem as deficiências 
delimitadas: deficiência intelectual, autismo, 
altas habilidades/superdotação, visual, todas 
elas. Até porque ela demanda uma carga horária 
maior.  

A partir do ano que vem já vamos abrir 
cursos específicos para a rede. Então, cursos de 
autismo, cursos da questão de surdez e 
deficiência auditiva, que continua com o Kaieda; 
deficiência visual demanda muito grande de 
altas habilidades/superdotação...  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então, seria educação especial inclusiva 
como um todo para este ano e, a partir do ano 
que vem, específico.  

 
A SRª SUMIKA FREITAS – Sim, específico. 

Entendendo, deputado, que não vamos poder 
abrir mão, em nenhum momento, de fazer essa 
formação ampla.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Com certeza. 
 
A SRª SUMIKA FREITAS – Por que vou 

dizer isso? Na minha tese de doutorado, que 
faço no município de Vitória, com toda a 
indução que houve da política nacional de 
Educação Especial na perspectiva inclusiva, ela 
fala de um fortalecimento das áreas especificas, 
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das deficiências, transtornos e altas habilidades. 
Mas a grande demanda do debate está com o 
nosso professor da sala regular, aquele que está 
no chão da escola, diariamente, com a criança 
com deficiência e que precisa de um trabalho 
articulado com esse professor especialista.  

Então, são ações que são conjuntas. Por 
que temos hoje as instituições, a universidade, 
os institutos federais como proposição de 
formação também? Porque essa é uma ação 
coletiva. Ao mesmo tempo em que ela vai 
ampla, ela também vai em separado em suas 
especificidades.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Outro ponto colocado também, na 
reunião com a  Associação dos Diretores das 
Escolas - Adires,  e outras entidades, que 
colocam a causa como pauta  principal, foi a 
falta de sala, de ambiente dentro da escola para 
um atendimento especializado, educacional 
especializado, e escolas que não estão 
equipadas ou aparelhadas de forma correta. 
Como está isso dentro da subgerência, dentro 
da gerência, e essa discussão dentro do 
Governo, tanto em escolas que ainda precisam 
desse ambiente físico para atendimento e nas 
escolas que já possuem para equipar, aparelhar 
e se existe algum planejamento desse tipo por 
parte da Sedu. 
 
 A SR.ª SUMIKA FREITAS – Essa é uma 
demanda que é real. Quando a política nacional 
é lançada em 2008, ao mesmo tempo, vem o 
fortalecimento com o recurso material para as 
salas de recursos multifuncionais. Nós tínhamos 
três tipos de salas a serem destinadas para 
equipamento. No nosso caso, do Estado, nós 
solicitamos e tivemos o envio de equipamentos 
para duzentas e setenta e duas escolas. 
 Nos últimos anos, ocorreu 
acompanhamento, mas não o monitoramento 
dessa ação, especificamente. Nesse momento, 
agora, nós estamos em toda uma ação de 
reorganização e de mapeamento com essas 
escolas, em saber onde estão esses materiais – 
que foram materiais patrimoniados – até 
porque o recurso é alto, vem máquina Braille, 
vêm equipamentos específicos... 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Vieram equipamentos para duzentas e 
setenta e duas escolas? 
 

A SR.ª SUMIKA FREITAS – Duzentas e 
setenta e duas escolas. Isso. 

Então, nesse momento, nós estamos 
nesse mapeamento e existe, sim, uma ação de 
Governo. Nós estamos já em elaboração de 
normas de procedimento para o atendimento, 
as salas do atendimento educacional 
especializado, em que nós já estamos trazendo 
as diretrizes desse trabalho. 

Agora é importante destacar que, 
mesmo não tendo a sala com o equipamento, 
esse do MEC, não impede a escola de 
reorganizar e pensar nesse espaço também para 
que ocorra, porque o atendimento educacional 
especializado é um trabalho que ocorre no 
contraturno para uma especificidade. Precisa de 
estudo de território e saber qual é a demanda 
específica de deficiência ali naquele espaço 
físico. 

Isso é algo que precisamos estar bem 
articulados com o planejamento de rede, que é 
o que, nesse momento, nós na Sedu estamos 
fazendo. O planejamento de rede. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Tem prazo para esse planejamento ficar 
pronto e começar a execução? 

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Eu acredito 

que é para este ano e a execução para o ano 
que vem, que a gente está trabalhando em cima 
de todos esses dados intensamente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Então a ideia é terminar o 
planejamento este ano e a execução a partir de 
2020, é isso? 

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Até porque já 

estamos, ao mesmo tempo que já estamos 
detectando, a gente já está redimensionando. A 
gente não espera para acontecer, até porque 
precisa de um redirecionamento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Outro questionamento muito forte na 
rede, eu tenho visitado várias escolas, é com 



80 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 09 de julho de 2019 

 

relação à demora na contratação dos 
cuidadores, em si. 

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Existe um 

fluxograma da questão da contratação, porque 
a demanda vem da escola. A escola, quando 
lança esse censo, vem por ali... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – O problema é que as escolas estão 
falando que fizeram o pedido e não chega o 
cuidador. 

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – ... 

encaminham para a SRE e, na SRE, encaminham 
para a Sedu e tem toda uma tramitação ali. O 
que nós detectamos nesse fluxograma? A 
necessidade de uma reorientação dentro das 
SREs porque, nos últimos anos, nós tínhamos 
técnicos de referência de educação especial e 
eles foram retirados das SREs. 

Então a gente retoma com essa figura, 
até porque é importante para o 
acompanhamento pedagógico. Hoje estão em 
reorganização as superintendências e nós já 
estamos com algumas, um bom percentual, 
retomando esse técnico referência ou até dois 
técnicos, dependendo da região, por conta da 
demanda. 

Então esses profissionais, a nossa 
orientação é que eles estejam bem próximos 
conosco e com a escola, porque a escola tem 
um acompanhamento pedagógico, tem a rotina, 
tem o plano de trabalho – que é algo que nós 
também estamos intensificando, porque, na 
questão avaliativa, eu, como professora 
especialista, como uma atribuição minha, eu 
preciso conhecer quem é o meu estudante.  

Então eu preciso ter um plano de 
atendimento educacional especializado, um 
estudo de caso desse estudante, e acompanhar 
a demanda junto à SRE e a SRE na Sedu, nos 
recursos humanos. 

Existe esse fluxograma e a gente está 
ajustando todo ele. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok, mas a Sedu está liberando, está 
contratando? 

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Sim, está sim. 

Nós estamos ampliando, sim, no quadro de 

cuidadores e de professores especializados, o 
que está chegando para nós... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, depois da nossa última reunião 
para cá... 
 
 A SR.ª SUMIKA FREITAS – Aconteceu... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Aconteceu o... depois a gente ouve um 
pouquinho o... 
 
 A SR.ª SUMIKA FREITAS – 
Redirecionamento. Isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok, me informaram isto, que depois 
daquela primeira reunião que a gente fez aqui 
na secretaria que começaram a contratar os 
cuidadores, mas depois a Associação de 
Cuidadores pode falar também sobre o tema. 
 Outro ponto importante é que a gente 
percebe claramente, o deputado Lorenzo e o 
deputado Sergio Majeski ouviram isso e quem 
vai às escolas também, como os deputados 
visitam muitas escolas, a questão da dificuldade 
das famílias em terem o diagnóstico. Acredito 
eu que seria importantíssima a integração maior 
Sedu/Sesa.  
 
 A SR.ª SUMIKA FREITAS – Sim. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Secretaria de Educação e Secretaria de 
Saúde. O que o Governo tem pensado a respeito 
disso? 
 
 A SR.ª SUMIKA FREITAS – Nós 
recebemos essa demanda junto com a 
Secretaria de Direitos Humanos, até porque 
após a aprovação da lei, da LDI, fala justamente 
da necessidade dessa política articulada com 
maior ação pensando na questão dos 
diagnósticos e acompanhamento dessas redes 
de apoio.  

Nós estamos num trabalho intenso junto 
com a Secretaria de Direitos Humanos. No dia 
16, nós estamos convidando representantes da 
sociedade civil, sindicatos e não só a Secretaria 
de Saúde, deputado. De Assistência Social, a 
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Secretaria de Direitos Humanos, outros grupos 
também setoriais. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eu falei a Saúde mais por conta... 
 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Da questão do 

laudo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Da questão específica. 
 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Isso, isso. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Que é o diagnóstico.  
 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – É, do 

diagnóstico... 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Senão não entra.  
 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – E nós estamos 

já mobilizados na criação desse comitê 
intersetorial. Justamente pensando essas ações 
para além da educação, porque são ações que 
demandam acompanhamento de outras 
secretarias. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mas nessa integração com a Sesa já tem 
algo de concreto, em andamento? Nessa 
questão do diagnóstico que estou perguntando. 
Porque acredito eu que é integração com a 
Sesa, não consigo ver outro caminho. 

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Sim. Ok. Nós... 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ou a Sedu ter os profissionais, que acho 
que não vai ser o caso. 

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – É, não. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Para fazer a avaliação. 
 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Não, não. Na 

Sedu não. Até porque demanda outras 
discussões também.  

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Exatamente. 

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Da nossa 

parte, nós estamos provocando e existe 
também hoje já um comitê intersetorial do BPC 
em que a Secretaria de Saúde está presente e as 
demandas que ela tem recebido, ela tem 
encaminhado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. 
 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Mas a gente 

vai conseguir, eu tenho um mês e meio na Sedu, 
é a primeira experiência no Estado. Eu sou do 
município de Vitória. Então, a gente está 
mapeando todos esses parceiros e ampliando 
essa rede de atendimento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Estou quase terminando aqui, até 
para passar para os demais deputados. Mas, 
com relação a projetos de acessibilidade? 
Também nas visitas às escolas a gente percebe 
claramente problema de acessibilidade em 
várias unidades escolares. Sobre esse ponto, é 
também na gerência que está sendo discutido? 
Tem uma integração da gerência com a 
Subsecretaria de Obras lá com Aurélio? Como 
que está essa discussão? Eu sei que as novas 
escolas já estão entrando com acessibilidade 
inclusa nos projetos, mas e as que já ao longo 
desses anos foram construídas, tem muitas 
escolas da década de 80, da década de 90.  

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – É um processo 

também... 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – É um processo que eu sei que é um 
processo demorado, mas existe também um 
planejamento nesse sentido, de adequação nas 
escolas? 

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Nesse 

momento, eu tenho provocado um pouco lá no 
nosso grupo, principalmente por conta da 
questão da ampliação de rede. Nas obras atuais, 
principalmente do Pacto pela Aprendizagem, do 
PAES, nós já temos solicitado a inclusão 
principalmente da sala de recursos 
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multifuncionais. Como que é desenhado a 
partir... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Nas novas. 
 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – A partir do 

momento que... Estou falando das atuais. A 
partir do momento em que eles estão nos 
demandando, a equipe de obras, a pensar numa 
normatização e orientação das salas de recursos 
de atendimento educacional especializado, nós 
estamos entendendo que há uma preocupação 
sim do grupo em redimensionar até nas demais. 
As que já estão. E é uma demanda permanente, 
até porque não é só ter o espaço físico, precisa 
também dos materiais. Enfim, precisa de toda 
uma reorganização do próprio recurso a ser 
destinado. Então, nessa fase agora eu me 
concentrei... Vocês observaram que é uma 
subgerência que ela é uma gerência e quase 
uma... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Subsecretaria. 
 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – É muita coisa. 

Isso aí. Porque tem o pedagógico, tem o... E 
articulado aí com a ação de ampliação de rede, 
não é? Nós estamos, nesse redesenho da 
questão pedagógica, que é urgente, já para 
entrar justamente na questão da rede física, 
para conhecer, para visitar e estar mais próxima 
das escolas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Um outro ponto importante acaba 
sendo o transporte, o deslocamento desses 
alunos. Outro ponto que também vai mais como 
sugestão, avaliando o processo. Não sei o que a 
Sedu está pensando sobre essa questão de 
ampliar o atendimento do Mão na Roda. Seria 
uma integração com a Ceturb, não é isso? 

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Sobre essa questão para atender à 
demanda das escolas. Existe algo em 
andamento neste sentido? Porque é outra 
reclamação que nós temos grande nas escolas 
que a gente vai ou que pais nos encontram nas 

ruas com relação a esse tema é essa questão do 
transporte dos nossos alunos. 

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Nós 

recebemos hoje a demanda justamente de 
acompanhamento e estudo para inclusão de 
monitores acompanhando todo esse fluxo em 
relação ao transporte dos estudantes. Então, as 
demandas nós estamos recebendo e buscando 
articulação junto com as secretarias que possam 
nos ajudar no atendimento aos nossos 
estudantes. Mas nós estamos atentos.  

Nós recebemos dois grupos de pais, um 
grupo de Vila Velha. Na verdade eu participei 
até de audiência pública com o pessoal de Vila 
Velha, em três ou quatro momentos, com as 
famílias e eles trouxeram isso como demanda. 
Inclusive, foi encaminhado também ao próprio 
governador na semana passada. São ações que 
a gente está atento e em andamento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Estão no seu radar.  
Finalizando a minha parte, um dos 

assuntos que teve um debate amplo aqui na 
última reunião em que tratamos desse assunto, 
com relação aos implantados cocleares, como a 
Sedu está acompanhando esses casos? 

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Nós 

recebemos o grupo de Vila Velha que traz essa 
demanda para nós. Hoje nós temos um 
atendimento em relação à política bilíngue e 
que ele precisa de um maior aprofundamento. 

No meu caso, eu chego à rede estadual 
com uma demanda reprimida muito grande em 
relação ao atendimento de uma política bilíngue 
que realmente se efetive. Até porque os 
municípios nos últimos anos se organizaram 
muito em relação à questão da política bilíngue 
e existe um distanciamento hoje presente na 
política estadual. Nós estamos em 
realinhamento, ouvindo as famílias e tendo a 
atenção, principalmente nesses casos da 
demanda específica que o grupo de Vila Velha 
traz para nós em relação aos implantados. Até 
porque são sujeitos que estão conosco nas 
nossas escolas, são estudantes com direito à 
educação e que precisam ter um 
acompanhamento pedagógico com todo um 
cuidado de atenção a essa qualidade de 
educação. 
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O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. Muito obrigado. Vou voltar no final 
só para as conclusões finais. 

Desde já, gostaria de abrir a palavra para 
o deputado que quiser continuar as perguntas. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Senhor presidente, só sugerir 
uma manifestação da Lourdilene, se for possível, 
que aí nós ouviríamos... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mais algum deputado quer se 
pronunciar neste momento, primeiro, antes? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Estou satisfeito por ora, senhor 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Sergio Majeski. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 

cumprimentos aos nossos convidados, à Sandra, 
à Sumika, ao Glauber, à Lourdilene, todas 
pessoas já amplamente conhecidas por nós.  

Sumika, é muito bom saber que tem, 
hoje, ocupando esse lugar na secretaria uma 
pessoa da sua capacidade e do seu 
comprometimento com a educação. Te conheço 
já há algum tempo, já estivemos juntos em 
muitas lutas, em muitas demandas e 
continuamos, né? Então, é muito bom saber que 
alguém tão competente e tão compromissado 
com a educação ocupa esse lugar para uma 
clientela que carece tanto de políticas muito 
mais firmes, muito mais comprometidas, né?  

Nós entendemos que esse é o começo 
de um Governo. Muita coisa que está 
acontecendo hoje é fruto do planejamento do 
Governo anterior. A gente entende isso. Eu ouvi 
atentamente o que você disse sobre aquilo que 
está sendo planejado, aquilo que ainda está 
sendo coletado das demandas que continuam 
chegando.  

Agora, eu acho que é necessário que o 
Governo e a Secretaria de Educação se firmem 
sobre alguns pontos que são fundamentais. 
Dessas quatrocentas e sessenta e duas escolas 
do Estado, eu visitei duzentos e sessenta e uma. 
A gente fez um levantamento desses aspectos 
todos nessas escolas, inclusive levantamento 

que eu passei em mãos para o secretário de 
Educação. Então, quando a gente fala de sala de 
recurso, por exemplo, cinquenta e quatro por 
cento das escolas que eu visitei têm uma sala de 
recurso minimamente instalada; vinte e seis 
inadequadas e vinte por cento não têm. E 
dessas salas que a gente está falando, o que a 
gente conseguiu perceber, visualmente falando, 
é que quase não tem equipamento nenhum e 
que esse é um problema.  

Já foi dito aqui e você já falou sobre a 
questão e o deputado Vandinho também 
mencionou a questão de que os professores que 
são os que atendem esses alunos com 
necessidades especiais, é um profissional para 
todo tipo de deficiência. E assim, o profissional 
teria que ser muito bom para conseguir dar 
conta disso de uma forma satisfatória. E aí entra 
a questão que você mencionou, a dificuldade 
com o professor da sala de aula. Porque no 
momento que esse menino está na sala de aula, 
obviamente a maioria desses professores não 
têm o mínimo preparo para isso.  

Você que é da universidade, é do mundo 
da pesquisa, sabe perfeitamente que nós no 
curso de Licenciatura não temos quase que 
formação nenhuma para isso. O nível de 
formação é muito baixo para lidar com essa 
situação. E, no Brasil, ainda não existem cursos 
superiores específicos, que é uma coisa que 
deveria se pensar. 
   

A SR.ª SUMIKA FREITAS – Só tem uma 
universidade no Brasil.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Ah! É? 
 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – A UFSCar. Só. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Que 

forma... 
 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Para educação 

especial. Diferente de outros países na América 
Latina.  

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

tem isso. 
 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Que já tem 

isso como específico, como carreira. 
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O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Nós 
temos muita preocupação com esse tipo de sala. 
Como você mesmo sabe, a Sandra sabe, o 
diretor que está aí, a Lourdilene também, que a 
maior parte dessas salas de recursos são um 
cantinho improvisado pelo próprio diretor. É um 
pedacinho da biblioteca, um pedaço do 
corredor, um pedaço da própria sala do diretor. 
Não é nem justo e nem digno que as salas sejam 
improvisadas e que continuem sendo 
improvisadas. Isso é uma coisa que a gente 
precisa bater em cima disso, a questão da 
formação dos profissionais. 

Quando a gente fala de acessibilidade, 
setenta por cento das escolas que eu visitei têm 
acessibilidade inadequada e trinta por cento 
cumprem alguns requisitos de acessibilidade. 
Acessibilidade completa eu acho que nós não 
encontramos em escola nenhuma. 
Acessibilidade completa seria para além da 
questão da sala preparada, mas a questão da 
rampa ou de elevador, porque na maior parte 
das vezes quando se diz que a escola tem 
acessibilidade está se referindo a uma rampa. 
Muitas das escolas que têm as rampas foram 
construídas fora do padrão. E várias escolas não 
têm. A principal escola estadual de Nova 
Venécia, a Daniel Comboni, já tem o projeto, 
mas não tem acessibilidade. Uma escola imensa 
daquela, a escola tem até ar-condicionado, uma 
das poucas que tem, que conseguiram com os 
recursos da própria escola, mas não tem 
acessibilidade. Agora se a gente falar de piso 
tátil, sinal sonoro, equipamentos, por exemplo, 
de internet acessíveis, nem computador, nada. E 
esse material para os alunos que têm deficiência 
visual, em muitas escolas que nós visitamos, era 
tipo mês de junho, e o material específico para 
esses meninos não tinha chegado ainda. Isso é 
complicado e precisa ser visto com urgência 
essa questão de dar ambientes minimamente 
acessíveis.  

E você mencionou uma coisa que 
também me preocupa. A questão da escola de 
surdos de Vila Velha, que essa escola foi 
ocupada em grande parte pela 
superintendência. Quer dizer, é um espaço que 
não deveria ter sido ocupado pela 
superintendência. Nós os visitamos também no 
ano retrasado e há uma reclamação de que 
houve uma redução também de horas do curso 
para os professores para surdos, professores de 

Libras. E o núcleo para altas habilidades 
funciona aqui no Paes Barreto, né? Aquilo ali 
beira o absurdo porque não é possível, né?  O 
que fizeram com o Paes Barreto lá, foi no 
Governo Casagrande que pegaram um pedaço 
da escola onde eles colocaram aquele núcleo.  

Eu não sei como eles conseguem 
trabalhar ali dentro! Porque todo este material 
continua sendo produzido ali e junto tem o 
atendimento, né? Para os alunos naquelas 
salinhas que não cabem duas pessoas ali dentro. 
Então, assim, isso precisa ser visto com muita 
urgência também.  

São demandas que acho que não tem 
como a gente pensar numa política séria, de 
atendimento à deficiência, se essas questões 
não estiverem na ordem do dia, né? 
 Eram só essas ponderações que eu 
queria fazer. 
 

A SR.ª SUMIKA FREITAS – Em relação à 
questão da acessibilidade, existe um recurso 
que vinha do Governo Federal para a escola 
acessível e que nos últimos anos, 
principalmente nos dois últimos anos, não vem 
mais. Eles estão cadastrando, acompanhando, 
mas o recurso federal não vem.  

Então, é uma atribuição que hoje nós, 
como Estado, vamos ter que sim pensar em 
recurso e reorientar, principalmente pensando, 
porque há necessidade de recursos específicos e 
demandas. Por exemplo, hoje, no caso citado do 
CAP e do Naahs que estão na Escola Paes 
Barreto, eu estive visitando os dois espaços, eu 
estive com as duas equipes, e a nossa intenção é 
já imediatamente acolhermos estes 
profissionais e a ação pedagógica em outro 
espaço nosso, né? Até porque terá mais 
intervenção de obras ali próximo à escola e nós, 
pensado no cuidado principalmente a esse 
público das crianças cegas e de baixa visão, 
falando de acessibilidade, ali, o espaço como 
está hoje, não tem condições de transitar 
acessivelmente.  

Então, a gente já está em conversa com 
o diretor, o professor Mota, e com as equipes 
também, com nossa equipe também na Sedu, 
junto com o planejamento, já pensando este 
realinhamento. Que é diferente num trabalho, 
quando você vai ao caso, Vitória, que já tem um 
trabalho na oral e auditiva, mesmo com a 
situação de nós termos a escola municipal ali.  
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Nós recebemos, semana passada já, a 
informação pela nossa secretária de Vitória, que 
neste ano eles vão estar entregando todas as 
vinte e uma salas porque já o planejamento da 
Rede de Vitória ampliou e já reorganizou a 
alocação dos estudantes, então o espaço será 
completamente nosso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok.  
Agradeço ao deputado Sergio Majeski.  
Gostaria de conceder a palavra à 

Lourdilene, da Apasod. Pode falar. Isso. 
 
A SR.ª ANTONIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Ok? Boa tarde a todos. 
Agradeço ao deputado Pazolini por 

oferecer aqui a palavra para a gente. 
É o seguinte, gente. Com relação a 

surdos com tecnologia, infelizmente, eu quero 
deixar bem claro que não existe uma política no 
país para este quadro de pessoas. Inclusive, nós 
estamos com uma agenda dia 15, 16 e 17, o 
deputado Pazolini está a par porque a gente 
tem se comunicando bastante, lá Brasília, 
estaremos - em oito associações - indo a 
Brasília, ao MEC.  

Como vocês questionaram aqui, tanto a 
Sesa como a Sedu não podem caminhar 
separadas, assim como o Ministério da 
Educação e o Ministério da Saúde não podem 
caminhar separados.  

Está com vinte e oito anos que foi feita a 
primeira cirurgia de implante coclear no Brasil. E 
o que acontece? Esta cirurgia é para a pessoa 
ouvir. E o que tem acontecido? O que tem 
acontecido é quando a pessoa tem uma 
condição financeira boa, esse menino faz a 
cirurgia de implante coclear, faz as terapias com 
fonoaudiólogo especializado três vezes por 
semana, vai para uma escola particular, porque 
às vezes o pai paga por fora um psicopedagogo, 
psicólogo e cria uma metodologia diferenciada, 
principalmente o lado visual, porque não é 
porque ele fez a cirurgia que ele já está ouvindo 
normalmente. Tem todo um processo. Em 
princípio é de três em três meses, seis em seis 
meses, depois de ano e vai fazendo o 
mapeamento dessa criança.   

O que tem acontecido, não somente no 
estado do Espírito Santo, mas no Brasil? Isso 
através de pesquisa, de um grupo que nós 

temos em todo o Brasil, que inclusive, faz parte 
dessas associações, que é a Adeipa, no Pará; a 
Amada, em Manaus; Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Curitiba e nós que estamos 
engatinhando ainda, que é a Apasod, bem 
pequenininha, sentimos ainda um 
espermatozoidizinho, de tão pequena que 
somos, mas estamos fazendo parte desse 
projeto. 

E, o que acontece? Conseguimos 
pesquisar e encontramos um material, que 
inclusive existe dentro das universidades 
grandes, com relação ao ensino do usuário de 
tecnologia, tem que ser um ensino diferenciado. 
Não adianta fazer uma cirurgia. Quando a minha 
filha fez, por exemplo, unilateral, era cento e 
vinte mil reais, para colocar. Até aí, tudo bem. 
Até o 5.º ano, a minha filha foi excelente, estava 
excelente. Porque ela estava numa escola, na 
época eu pagava uma escola particular e ela foi 
alfabetizada e estava tudo bem. Qual é o 
retrocesso disso? Quando esse aluno vai para a 
escola estadual, quando o profissional da 
educação vê lá: Paciente com surdez bilateral 
neurossensorial profunda e usuário de implante 
coclear. Parece-me que a Educação não 
consegue enxergar o usuário de implante 
coclear. Ela consegue enxergar é paciente com 
surdez bilateral profunda. 

E o que é que a Sedu e as secretarias 
municipais fazem? Imediatamente contratam 
um intérprete de Libras para esse aluno. E aí, o 
que acontece? Nós temos pesquisado – e eu 
estou falando com convicção – depois vou vir a 
esta Casa, talvez a gente vai trazer pessoas para 
comprovar que esse método para pacientes, 
usuário de implante coclear, Libras, não é a 
saída.  

Foi feita uma cirurgia, foi investido muito 
dinheiro para o paciente ouvir e ser normal. E 
foi uma opção da família. Então se ele for ser 
usuário apenas de Libras, que é o que a escola 
oferece, o que acontece... A minha filha, por 
exemplo, ela optou – eu não tive outra opção, 
ela foi para a língua de sinais, apesar de falar – 
tenho um vídeo dela falando – mas hoje ela 
optou pela língua de sinais, que foi o que 
ofereceram para ela. Ela regrediu.  

Semana passada, perguntei para ela o 
que era uma célula, ela não soube responder. 
Por quê? Porque, tanto a Biologia, como a 
Geografia, vocês que são professores aqui 
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sabem principalmente as matérias de exatas, 
para os surdos, usuários de tecnologia, tem que 
que ser visual, tem que mostrar a célula, tem 
que mostrar, por exemplo, a Geografia tem que 
mostrar os estados; a História, da mesma forma. 
Se for um intérprete de Libras ali, 
resumidamente, tentando resumir o que o 
professor está falando...  

A minha filha, por exemplo, ano passado 
ela foi a uma escola, que quando ela chegou lá, 
ela viu o professor, que inclusive é um amigo 
meu, gente finíssima, ele é professor de Física, e 
ele usava o cabelo bem grande e uma barba 
gigante. Quando ela viu, falou: Eu não quero 
essa escola! O sucesso ali era a língua de sinais, 
não seria adequado para ela, porque ela é 
usuária de implante coclear, precisa de uma 
metodologia diferenciada, ela vê um professor 
barbudo, que ela não vai conseguir, através, 
fazer nenhuma leitura facial, porque a 
expressão dele não permite, diferentemente 
dos três nobres deputados que estão aí. Não é 
que sou contra barbudo, não é, gente! De forma 
alguma! Mas, para o surdo, a Sandra e a Sumika 
devem saber disso, que eles têm dificuldade, 
até, por exemplo, se tiverm o cabelo grande ou 
alguma coisa que chame... Tem que estar a boca 
livre, e isso não acontece. 

Então, não existe no país, - a Secretaria 
de Saúde do Espírito Santo não precisa de se 
culpa não - no Espírito Santo e nem em nenhum 
estado da Federação existe. Eles pensaram na 
evolução da tecnologia para ouvir, e aí deixaram 
isso apenas com a Saúde. A Saúde fez pesquisas 
tremendas, mas não passou para o MEC e hoje 
as crianças que são usuárias de implante 
coclear, grande parte, simplesmente retiraram a 
parte externa do implante e estão na Libras. 

É isso que estamos levando à Brasília, 
conversar, para que haja um projeto de lei para 
abranger esses pacientes. 

Era isso. Desculpe-me, gente, vou ter que 
sair porque tenho uma agenda agora às três 
horas. Eu quero agradecer ao Delegado Pazolini, 
a todos vocês, pela participação. 

Obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Obrigado. 
Glauber, representante da Adires. 

 

O SR. GLAUBER SILVEIRA DA SILVA – Boa 
tarde! Boa tarde, Mesa; boa tarde, colegas, 
Sandra, a Sumika, quem estou conhecendo 
hoje! Prazer imenso saber que a nossa 
subsecretaria está tão bem representada. 
Considerando os avanços no município de 
Vitória, no sentido de ter uma pessoa que já fez 
parte dessa construção no município de Vitória, 
dentro da Sedu, é fundamental para que a gente 
consiga avançar ainda mais nesse processo tão 
difícil. 
 A maior parte das perguntas que eu 
elaborei aqui já foi amplamente discutida e 
contemplada, só vou fazer algumas 
considerações no sentido de sugerir, tentar 
ampliar um pouco mais esse debate para que a 
gente consiga de fato chegar com essa demanda 
à escola de maneira concreta. 

Essa primeira pergunta já foi até 
contemplada pelo Majeski, a respeito da 
ampliação dos alunos considerados com altas 
habilidades. Aquele núcleo ali realmente não 
tem condições, então, o que a Sedu pensa ou 
tem feito a respeito dessa ampliação? A gente 
tem dificuldade inclusive até de identificá-los, o 
que é importante, pois esse aluno acaba ficando 
na escola um tanto quanto perdido e é tido 
como indisciplinado, é tido como aluno 
bagunceiro; e na verdade a demanda dele é 
uma outra demanda que, muitas vezes, a gente, 
enquanto gestor, enquanto pedagogo, não 
consegue, não tem uma formação específica, 
não consegue observar isso. 
 A questão do transporte. Queria até aqui 
externar uma felicidade grande: que a escola 
recebeu o contato de um... já era uma demanda 
que estava reprimida há mais de dois anos, tem 
um aluno que não tem condições de se 
locomover, e parece que vai ser atendido. Foi 
uma demanda que veio diretamente da Sedu, 
através de um transporte contratado, particular. 
Então, era uma coisa que a gente já estava 
aguardando há algum tempo, e, semana 
passada ou retrasada, a gente já recebeu o 
feedback de que o processo de licitação já 
estava andando, a pessoa já tinha sido 
contatada, e, em um mês, no máximo, esse 
aluno vai começar a ser atendido. Então, além 
do Mão na Roda, estou observando que existem 
outras opções, e existe um esforço no sentido 
de esse aluno conseguir chegar até a escola. 
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Mas em muitos casos, lá na escola 
Hunney Everest Piovesan, onde estou atuando 
como diretor, a gente observa que não é só um 
problema de locomoção, tem alunos que estão 
com algumas síndromes que os impedem que 
cheguem até a escola, como síndrome do 
pânico, por exemplo. Tenho alunos que não têm 
condições de ir à escola, que chegam à escola e 
ficam com medo. Eu queria saber se existe 
alguma proposta de atendimento domiciliar. Até 
onde eu sei, eu não consegui ainda observar 
essa prática nem na Sedu e nem nos municípios, 
mas é uma problemática muito grande, porque 
vários alunos estão apresentando essa síndrome 
do pânico, não conseguem chegar à porta da 
escola e acabam ficando em casa. A gente, 
enquanto escola, acaba atendendo, fazendo 
todas as atividades, mas gostaria de saber se 
tem uma política concreta a respeito disso. 
 Fico muito feliz de saber da possibilidade 
de ampliação dos cursos de formação para os 
gestores, para os professores regulares, não só 
apenas do AEE, esse é muito importante para a 
que chegue à sala de aula. A respeito de 
estagiários, a gente precisa que os municípios 
tenham a figura do estagiário na sala de recurso, 
no atendimento educacional especializado. Se 
existe alguma possibilidade, se já foi pensado 
sobre isso para o Estado também.  

E muito feliz de ouvir essa questão 
pedagógica, porque realmente estava 
negligenciado. Se atendia o aluno, mas não 
tinha essa preocupação do aprendizado. Acho 
que realmente, diante de tudo que foi dito aqui, 
é o mais importante, porque não adianta querer 
incluir só colocando o aluno na escola. Esse 
aluno tem que ter um aprendizado. Então, essa 
questão de aproveitar a questão pedagógica, 
fiquei muito feliz em estar sendo discutido e 
pensado. Além da criação do Comitê Estadual, 
que já tinha sido inclusive sugerida aqui na 
última reunião, penso que a Sedu já está se 
antecipando também em relação a isso. 
 Uma coisa que a gente não pode deixar 
de comentar aqui: a respeito do diálogo com as 
Apaes. Nesse início de ano, a gente teve uma 
dificuldade muito grande com relação ao 
atendimento dos alunos que são da escola, do 
ensino regular, e estão na Apae. Em que pé que 
está isso? Como é que está esse diálogo? 
Porque gerou um certo desconforto muito 
grande, principalmente das famílias. As famílias 

estavam no início do ano perdidas, querendo 
tirar o aluno da escola, porque ia perder o 
atendimento da Apae, e a gente tentando 
segurar esse aluno. E, inicialmente, a gente 
percebeu que teve uma dificuldade. 
 A respeito dos cuidadores também, 
agradecer! Lá hoje, na escola Hunney Everest 
Piovesan, nós contamos com cinco cuidadores. 
Então, está tendo uma acessibilidade muito 
grande na análise desses processos. Coisa que 
não acontecia já está acontecendo. Então, 
muitas demandas realmente estão conseguindo 
chegar até A escola, mas aí fica só esses 
questionamentos. 
 Agradeço a todos! E, em nome da Adires, 
também agradeço a oportunidade de poder 
estar participando deste diálogo. Obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Gostaria de responder, Sumika? 
(Pausa) 

Fique à vontade.  
 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Tanto na fala 

da mãe como na do professor, gestor, há 
necessidade do acompanhamento pedagógico, 
porque não podemos tratar educação especial 
como uma grande gestão de recursos humanos, 
de trazer profissionais.  

Temos uma especialista na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul que ela traz muito 
bem a questão da pessoa com deficiência com 
uma marca visível no corpo. Ela traz a marca 
visível no corpo, então, a partir dali que a 
política toda vai desenrolar. E o trabalho com a 
inclusão é muito maior, é o desafio de entender 
quotidianamente como se dá essa sociedade 
inclusiva, do reconhecimento desses sujeitos 
como sujeitos de direitos. E, no nosso caso, 
nossos estudantes como sujeitos de direitos, 
como eles têm o direito à apropriação do 
conhecimento?  

Então, essa pauta pedagógica, vamos 
precisar redimensionar, urgentemente, na rede 
estadual, até porque os municípios já estão com 
uma expertise mais avançada, estão até nos 
ajudando também em processos de formação.  

Hoje, a rede de Vitória, pela minha 
proximidade, está abrindo possibilidade dos 
nossos professores já fazerem formação com a 
rede municipal de Vitória, assim como também 
já com outros municípios, com a universidade. 
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Ou seja, há uma grande rede que a gente, neste 
momento, vai tecendo com esses profissionais 
que já têm uma expertise nesse trabalho 
pedagógico. Então, há necessidade de entender 
o público e como se dá isso pedagogicamente.  

Tem um vídeo de que gosto muito - se 
vocês tiverem oportunidade de assistir -, da 
Secretaria Nacional de Direitos Humanos: Todos 
com Todos. É um relato de um pai com um 
estudante do ensino médio com síndrome de 
Down. E no relato que ele faz nesse vídeo, ele 
diz: O trabalho que é feito com o meu filho 
Samuel é diferente porque a escola tem o 
acompanhamento pedagógico, e quando ela 
recebe ou vai receber outra criança síndrome de 
Down, as estratégias pedagógicas não são as 
mesmas que aconteceu para o Samuel.  

E é aí que está nosso desafio no trabalho 
na perspectiva inclusiva. Pensar a modalidade 
como se desenvolve esse trabalho pedagógico 
dentro da especificidade, que pode ser leve, 
pode ser moderado, pode ser que exija um 
cuidador. Por isso o meu alerta em relação aos 
recursos humanos.  

Os municípios, como você citou, em 
relação ao estagiário, todos os municípios que 
implementaram ação de recursos humanos de 
estagiário, hoje estão reféns, porque esses 
estagiários têm uma lei do estágio, que eles 
estão no processo de docência e eles estão 
atuando como docentes. Nossa aposta - e a 
gente discutiu isso com os pais e acredito que 
no comitê vamos ter oportunidade de 
aprofundar - é justamente fortalecer a 
bidocência.  

O que é isso? São dois profissionais: 
nosso professor regente e a professora 
especializada. A professora especializada tem 
uma atribuição de ser essa articuladora dessas 
redes de atenção, e um trabalho junto com o 
professor regente da sala. Porque o AEE não é 
uma adaptação do currículo - aí vem de novo a 
pauta pedagógica -, ele é uma flexibilização 
curricular. O AEE tem que ter uma total relação 
com o currículo que está acontecendo, aqui, na 
sala curricular. E os municípios, que a gente tem 
acesso a esses dados, estão encontrando uma 
cisão da relação do cuidado e da educação. Eu 
sou estagiário, então você está cuidando, nem a 
pauta pedagógica está chegando para ele, e ele 
tem, também, esse acompanhamento com a 
inspeção.  

Então, já em algumas conversas com as 
famílias, elas demandaram isso para nós, e no 
entendimento, a própria legislação estadual já 
traz o fortalecimento do trabalho colaborativo, 
que é essa perspectiva de colaboração. O 
professor regente, o professor especialista, o 
cuidador que é necessário, que tem uma 
atribuição, os gestores, as famílias, ou seja, e um 
trabalho intersetorial, dando apoio a esses 
sujeitos.  

Venho de um município que sou suspeita 
em dizer, que é o município de Vitória, que, 
desde 99, já tem uma política de educação 
especial numa perspectiva inclusiva e que hoje a 
gente tem reconhecimento da Unesco. E tem 
um trabalho de redes de colaboração que tem 
dado certo e tem feito um trabalho de 
acompanhamento pedagógico que nos ajuda, 
sendo uma região metropolitana, também a 
pensarmos no estado todo e principalmente na 
região metropolitana. Nós temos um desafio 
maior hoje na região metropolitana, pensando 
Serra, pensando Vila Velha, que são pontos de 
grande demanda no atendimento. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Eu vou fazer as minhas – obrigado, 
Sumika – considerações finais. Depois também 
vou conceder a palavra aos deputados. Nós 
temos tempo até 14h40.  

A maioria dos pontos colocados ainda 
está, claro, na fase de estudos. Tem um mês e 
meio que você assumiu a Subgerência. Vamos 
acompanhar, mas, desde já, eu gostaria, 
inclusive, de parabenizá-la.  

Um dos meus maiores questionamentos 
ao atual Governo do governador Renato 
Casagrande é a falta de equipe qualificada em 
vários setores e na área da educação. E já 
percebemos isso claramente, inclusive nas 
reuniões da Comissão de Educação, apesar de 
achar que o secretário, até certo ponto, está 
indo bem. Mas, com certeza, na educação 
especial, o Governo acertou. Eu não sei até 
quando uma profissional como você vai ficar no 
Governo como subgerente. Mas, desde já, eu 
gostaria de parabenizá-la porque – estava até 
comentando aqui com o deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini – tem propriedade naquilo que 
fala. Conhece realmente a área. E com certeza 
fica uma boa impressão para esta comissão.  
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Tomara também, aí já passando também 
a informação à Sandra, que é gerente da sua 
área, que você tem a liberdade necessária e o 
esforço de gestão por parte do secretário e de 
toda a equipe para poder implantar as políticas 
públicas que estão em fase de estudo, mas, com 
certeza, será um grande avanço se forem 
implantadas em nível de estado.  

Vitória, é verdade que, independente de 
Governos, há muitos anos, várias áreas da 
Prefeitura andam independente do prefeito que 
tiver. Por quê? Porque exatamente... Você é 
efetiva? Não é isso? Da Prefeitura de Vitória? 
Em várias áreas da Prefeitura de Vitória, ao 
longo desses anos... 

 
A SR.ª SUMIKA FREITAS – Com mestrado 

e doutorado remunerados e com atribuição de 
retorno ao município. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Exatamente. Vitória trabalhou isso ao 
longo dos anos. Precisamos avançar em nível de 
estado. É claro que o estado tem áreas que 
avançaram. Mas, nesse caso da educação 
especial, com certeza, precisa avançar e muito. 
Mas, desde já, vamos estar acompanhando aqui 
via comissão. Desde já agradecer a presença e 
parabenizar pela explanação. 

Como disse, se não me engano foi o 
deputado Sergio Majeski, fica aqui o nosso 
respeito ao seu trabalho e à sua história como 
profissional da educação.  

Gostaria de abrir a palavra. Qual 
deputado gostaria de fazer suas considerações 
finais? 

Deputado Lorenzo Pazolini. 
Lorenzo e Sergio Majeski aqui. É uma 

disputa. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Obrigado presidente! Professor 
Sergio Majeski sempre muito gentil. Afinal, ele 
me educou. Foi meu professor. Tenho a honra 
de estar ombreado com o professor que foi 
paradigma e baluarte da educação capixaba 
dentro da sala de aula. É uma honra. É uma 
satisfação.  

Sumika, parabenizá-la. Nós tivemos uma 
reunião na Secretaria com a Sandra também. Eu 
percebi, pude notar, sua qualificação, sua 
condição de estar onde está. E efetivamente 

está capacitada para exercer com dignidade, 
exercer o cargo com responsabilidade e tem 
conhecimento de causa. Tem propriedade 
própria. Isso é muito bom.  

Nós lutamos tanto por essa qualificação 
no serviço público, por essa melhoria, por 
avanços na escolha de pessoas, na escolha de 
gestores, na escolha de profissionais que vão 
efetivar políticas públicas.  

Esse, hoje, é o desafio que as senhoras 
têm, junto com o secretário Vitor. Então, para 
nós, é motivo de muita satisfação. E a gente 
nota quando o profissional está capacitado, 
quando o profissional tem condição de estar 
onde está, porque já tem um legado positivo 
para o município de Vitória, que eu tenho 
certeza de que vai irradiar para todo o estado 
do Espírito Santo. 

Esta comissão está à disposição no que 
puder colaborar. Eu tenho certeza disso, como o 
trabalho de V. S.as na Sedu. Nós sabemos que o 
desafio é grande. A inclusão, hoje, é uma pauta 
mundial. Não é uma pauta só do Brasil. É uma 
pauta de todas as nações, países desenvolvidos 
e em desenvolvimento, de primeiro ou terceiro 
mundo, enfim. E, para nós, também é uma 
pauta permanente nesta Casa, porque nós 
precisamos dar oportunidade, é trazer para 
caminhar pari passu e possibilitar que aquele 
que tem uma condição, seja física, seja 
intelectual, seja motora, diferente, vamos dizer, 
ou uma condição que não está naquele 
standard de comportamento adotado pela 
sociedade, tenha, no mínimo, condições iguais. 
No mínimo, porque uma ação afirmativa 
exigiria, obviamente, uma condição até melhor, 
mas que ele tenha uma condição de caminhar 
com as próprias pernas e de romper esse laço 
de dependência.  

Acho que esse é o grande desafio e nada 
melhor do que isso, não tem outro instrumento 
e outra política pública que possa fazer isso a 
não ser a educação, que, com certeza absoluta, 
é o que transforma, é o que muda uma 
realidade, é o que altera o quadro social e que 
gera uma mudança de paradigma, de 
comportamento com reflexos para a sociedade 
intergeracional. Enfim, fazer esse registro e 
parabenizá-la pela exposição. 
 As ponderações da Lourdilene também 
são importantes. Acho que vem a calhar, 
porque, quando a sociedade civil cobra, o poder 
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público tem condição de fazer muito mais, 
porque, geralmente, o ser humano, é natural, 
vai para uma zona de conforto. Então, quando 
você tem uma sociedade civil organizada 
atuante, cobrando com responsabilidade, com 
legitimidade, no foro adequado, que é esta 
Casa, nós caminhamos muito melhor. 
 Agradecer ao Glauber pela presença 
novamente, aqui. Tenho certeza que nós 
teremos avanços nessa área e que, nos 
próximos três anos e meio, isso redundará em 
melhorias de vida para toda a sociedade e para 
os familiares também das pessoas com 
deficiência, que sofrem muito. Sofrem as 
angústias, as agruras, as dificuldades do dia a 
dia. 
 Obrigado. Parabéns a todos pela 
exposição.  

Obrigado, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – De nada. 
Deputado Majeski. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Só 

agradecer aos nossos convidados. Sandra, que 
faz um bom trabalho lá na Sedu. Tem toda uma 
experiência nessa área já e a gente espera 
avançar realmente, porque nós tivemos quatro 
anos em que muitos pontos a Educação do 
Estado regrediu. Parabenizar a Sumika pela 
explanação. Como eu disse antes, é uma 
satisfação enorme vê-la neste lugar, pela 
história, pela competência e, principalmente, 
pelo comprometimento que você tem pela 
Educação. Ao Glauber, muito bom que esteja 
aqui também. As suas considerações também 
são importantes e vamos caminhar juntos. 

Estamos aqui à disposição como tenho 
certeza que a Sedu também está. 

Boa tarde a todos. Muito obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok.  
Finalizando até como Justiça, desde a 

última reunião que tivemos e que tratamos 
sobre esse assunto para este momento, a Sedu 
avançou em pontos importantes, que foram a 
contratação de professores e de cuidadores, a 
qualificação mais com essa questão dos surdos, 
mas temos muito que avançar, mas também 

nessa formação ampla e também a ampliação 
ao acesso ao transporte. 

Então, foram temas da última reunião 
que já tiveram resultados. É verdade que todos 
os outros que nós colocamos ainda estão em 
fase de estudos, boa parte deles para serem 
implantados no ano que vem. A gente entende 
perfeitamente isso, até porque o mandato é um 
mandato de quatro anos e é necessário, sim, 
planejamento, mas é necessário, sim, também 
execução a partir do prazo estipulado. 

Agradecer ao Glauber, da Adires. Muito 
obrigado, Glauber, pela presença e também à 
Sandra. Obrigado pela sua presença. A sumika 
eu já tinha agradecido. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta Comissão de 
Educação. 

 
(Encerra-se a reunião às 

14h36min) 
 

 
 

DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA, 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE 
E SANEAMENTO, REALIZADA EM 02 DE 
JULHO DE 2019. 
 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Invocando a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos da Comissão 
de Saúde e Saneamento. 

Estamos, hoje, com a presença de 
Mariah Aparecida Monjardim Guimarães, 
pedagoga; de Carolina Freitas Almada, 
professora de Educação Infantil Inclusiva. 

Temos a satisfação também de ter a 
presença aqui de Carlos Roberto Braga, que não 
é parente de Roberto Carlos, mas é Braga, 
também, nosso conterrâneo, o Roberto Carlos. 
Ele é da Barra do Jucu. E Luana Carolina Maia, 
que fez pré-natal comigo, não é? Da nossa 
querida Ana Clara, que está aqui com três anos. 
Depois a encaminhei para um hospital de 
gravidez de alto risco. E também Tânia Maia, 
também querida lá da Barra do Jucu, 
companheira antiga das nossas idas, pelas 
nossas, um bairro que me acolhe com mais 
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carinho e é onde estou com frequência, na Barra 
do Jucu. 

A Barra do Jucu não é um lugar de se 
viver, como escreveu o Paulo DePaula, o nosso 
artista, da Barra do Jucu, escreveu, que eu disse, 
certa vez, que: Barra do Jucu não é um lugar de 
se viver, é o modo de se viver. Então, o barrense 
é diferente de todos os moradores da nossa 
querida cidade canela verde.  

Então, nós queremos passar a palavra 
para uma das nossas duas palestrantes, ou a 
Mariah ou a Carolina. A que quiser falar 
primeiro, pode falar daí, ou falar daqui, fazendo 
a apresentação do trabalho. A Carolina em 
primeiro ou a Mariah? Juntas, então, por favor. 
Pode passar por aqui. Orienta, por favor, aqui. 

Eu não falei do Pedro Maia, inesquecível 
amigo, Pedro Maia, companheiro dos vinhos, lá 
do Brega, da Barra do Jucu, também, o querido 
Pedro Maia, saudoso. 

 
A SR.ª MARIAH APARECIDA 

MONJARDIM GUIMARÃES – Bom dia. Nós 
trabalhamos em uma escola de educação 
infantil, na Praia da Costa, no Centro de Ensino 
Infantil, na Praia da Costa. E nós resolvemos, 
desde o ano passado, desenvolver um projeto 
que trabalhe de forma específica com alunos 
que tem o autismo, não é? O TEA, o Transtorno 
do Espectro Autista.  

A partir deste projeto a gente começou a 
perceber que muitas crianças começaram a 
desenvolver o seu cognitivo, as questões da fala, 
que a gente vem desenvolvendo todo um 
trabalho envolvendo outras áreas, dentro da 
educação, fazendo um trabalho multisseriado, 
trabalhando com psicólogo, no espaço, com um 
psicopedagogo e um neuropedagogo e todo 
trabalho que o professor vem desenvolvendo 
dentro da escola. 

E o nosso objetivo, o maior objetivo 
desse projeto é compreender como ocorre o 
processo de ensino e aprendizagem da criança 
com autismo na educação infantil. Então, há 
todo um processo de observação. A gente está 
desenvolvendo ele até como um projeto 
científico. Observa as crianças, vai percebendo a 
necessidade de cada uma delas. 

O espectro, ele tem diversas áreas, 
alguns mais elevados e outros menos. E nessa 
sequência, a gente consegue, nesta observação, 
ter um olhar diferenciado para cada um deles e 

desenvolver um trabalho específico com cada 
criança. 

O autismo, ele é classificado como um 
dos transtornos globais do desenvolvimento. E 
ele é descrito como um espectro. Aqui, são duas 
crianças: a Ana Clara que está ali, de três anos, e 
esse outro menininho também tem três anos. 

A Ana Clara tem o autismo que nós 
chamamos de Asperger. E ele é o autismo mais 
severo, ele ainda não conseguiu desenvolver, 
apesar de já ter quatro anos, ele ainda não 
conseguiu desenvolver a fala. Hoje, a gente 
consegue alguns sussurros, e ele ainda não 
trabalha nem a repetição. A Ana Clara, que está 
aqui hoje, começou com a repetição. Nós 
falávamos, ela repetia e, hoje, ela já consegue 
formar frases, contar alguma coisa que aconteça 
com ela. O Caleb, a gente só conquistou ainda 
alguns sussurros. A professora vem 
desenvolvendo com orientação de 
fonoaudiólogo dentro da escola. 
 Aí, como eu falei antes, as características 
deles. Vai do leve ao severo, compromete o 
desenvolvimento normal do indivíduo e afeta a 
interação social. Eles são difíceis de interagir no 
meio. Alguns mais fáceis, outros demoram um 
tempo. E a gente vem trabalhando essa 
dificuldade, fazendo com que eles não tenham 
uma limitação, mas que eles consigam socializar 
dentro do contexto escolar e, assim, conseguir 
não ficar limitados naquele processo de ensino-
aprendizagem, que o normal é que eles sejam 
limitados. E a gente busca uma expansão do 
desenvolvimento cognitivo das crianças. (Pausa)  
 Carolina não quer falar. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Carolina não vai falar nada? 
 
 A SR.ª MARIAH APARECIDA 
MONJARDIM GUIMARÃES - Carolina é 
professora, ela falou que ela só consegue falar 
para aluno. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Mas fala um pouquinho, complementa 
alguma coisa que a Mariah falou. 
 

A SR.ª MARIAH APARECIDA 
MONJARDIM GUIMARÃES - Depois ela vai falar 
um pouquinho do trabalho que ela faz com as 
crianças. 
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Aí, nós temos que a legislação brasileira 
garante a toda a criança o direito à educação, 
que está prevista a inclusão de ser matriculado 
e a permanência na rede regular de ensino. E a 
gente tem visto um aumento muito grande de 
crianças portadoras desse espectro autista. 
Inclusive, nós temos lá uma criança de um ano e 
sete meses que, além do autismo, tem uma 
outra deficiência. E as professoras têm buscado, 
todos os profissionais têm se empenhado nesse 
desenvolvimento. Então, nós temos crianças 
ditas normais e as crianças com autismo dentro 
do nosso espaço. E a gente tem buscado 
realmente fazer a inclusão do aluno num todo. 
Eles têm em todo momento o aparato, que eles 
ficam com os professores, o professor trabalha 
com eles. E eles têm esse momento, que é um 
momento que eu faço um atendimento com 
eles neuropedagógico, que é exclusivo com cada 
criança. Eles ficam ali naquele momento só eles 
e o profissional - ou vai ser o neuropedagogo, 
ou o psicopedagogo, ou o psicólogo do espaço. 
E, depois, ele retorna para a sala de aula, tem 
atividade normal com todos os coleguinhas. 
Dessa forma também, o professor de Educação 
Física faz, o professor de Inglês e o trabalho de 
Arte-Terapia que eles têm dentro da escola. 

Esse aqui foi no Mês do Autismo. A Carol 
fez um trabalho com eles. Nesse dia, nós só 
tínhamos a Ana Clara dentro da escola ainda 
como autista, e todas as homenagens dos 
coleguinhas foram para ela. 

Então, todas as crianças também têm um 
olhar diferenciado. A gente trabalha para que 
eles aceitem, que eles respeitem e que eles 
sejam também facilitadores para que aquele 
amigo possa aprender. 

A inclusão é um processo complexo e 
demorado. Não basta que a escola se organize 
apenas em sua estrutura, é necessário fazer 
adaptações na metodologia específica. 

Hoje, o ABA é uma das formas de 
trabalhar com autista que todas as pessoas 
buscam. Conversando eu, a Carolina e outra 
pedagoga da escola, nós percebemos que só o 
ABA não seria tão interessante. E nós 
encaixamos o ABA junto com a metodologia 
Montessori, a metodologia montessoriana, que 
é de observação, trabalha mais as questões 
sensoriais, porque, na primeira infância - não só 
as crianças com autismo, mas as outras crianças 
no nosso olhar - é um facilitador para o 

desenvolvimento cognitivo para eles 
conseguirem ter uma capacidade melhor na 
coordenação motora fina, na coordenação 
motora grossa.  

A gente fez uma mudança dentro do 
currículo da escola e começamos a fazer uma 
capacitação com os nossos docentes e todos os 
outros profissionais de apoio, seja o pessoal da 
limpeza, da cozinha, coordenação, para que 
diariamente a gente possa ver um 
desenvolvimento positivo nos alunos que são 
portadores do autismo. 

E a gente vê até como um desafio. Nós 
gostamos de desafios. E todos os profissionais 
da educação, porque, hoje, as escolas têm a 
questão de ter o aluno, fala-se muito na questão 
da inclusão. Muitas vezes eu me pergunto se, 
realmente, há inclusão ou se é apenas mais um 
aluno dentro da escola. 

Já trabalhei em escolas diversas como 
professora, já vi a realidade de vários lugares: 
rede pública e rede privada. Em alguns lugares 
por onde eu passei, eu não vi a inclusão do 
aluno, vi apenas uma criança a mais dentro da 
sala, que, se conseguisse ser alfabetizado, senão 
ele ia na sequência, por todo o aparato que ele 
tem, pelo menos, dentro da LDB, e ficava 
faltando o desenvolvimento do cognitivo dele. 

Então, a gente tem buscado fazer uma 
diferença, com metodologias adequadas para 
inclusão num todo, para que os outros alunos 
não percebam que aquilo está sendo específico 
para aquele aluno. Aí  consequentemente a 
aprendizagem daquele aluno não vai ficar 
comprometida. 

Dessa forma verifica-se uma grande 
lacuna no processo de ensino-aprendizagem da 
criança com autismo, na educação, pela falta de 
conhecimento e métodos específicos. É preciso 
que a nossa classe professor  busque, aprenda, 
tente se encaixar para poder mediar essa 
prática, dentro da sala de aula. 

A família nesse processo é de suma 
importância. As trocas, o que ela percebe em 
casa, o que ela consegue nos passar. Essa 
participação da família, realmente, ter esse 
família/escola é um dos pontos principais para 
que a aprendizagem dessa criança aconteça de 
forma expressiva, ela realmente aconteça.  

Aí são momentos das crianças.  
Ali novamente a Ana Clara. Ana Clara, na 

verdade, começou a fazer um trabalho com a 
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gente, não dentro da escola, mas fora da escola, 
no espaço que a gente tinha só para fazer 
atendimento com crianças autistas. E nesse 
espaço tinha psicólogo, nutricionista. Ainda hoje 
na escola a gente tem um nutricionista, porque 
a alimentação também é um facilitador para 
eles, para desenvolvimento também da 
aprendizagem. 

 Após o aluno estar incluído na escola, 
cabe ao educador fazer a primeira identificação 
precoce na criança. Então, antes a gente faz um 
trabalho com os pais, para que os pais nos 
passem algumas informações, depois a gente 
faz uma observação com a criança.  

Neste ano mesmo a gente já conseguiu 
identificar uma criança que a mãe acabou 
levando como uma criança com déficit de 
atenção e a gente foi observando todos os 
gestos dele, toda a forma daqueles movimentos 
estereotipados que eles têm. E nós temos, hoje, 
dentro do nosso espaço, quatro crianças com 
autismo. É um espaço ainda pequeno. Na 
verdade, é uma creche. E a gente tem 
conseguido ter essa percepção e esse olhar. 

 Então, essa identificação precoce vai 
fazer com que a criança possa se desenvolver 
mais rápido, e na fase já escolar, no período do 
ensino fundamental 1, já vai ter um 
desenvolvimento melhor para poder conseguir 
ser alfabetizada e não ter outros transtornos 
durante esse período. 

 Essas características precisam ser 
avaliadas pelo educador, para seu 
conhecimento, tornando-se essencial para 
entender que tipo de síndrome a criança está 
sofrendo. Isso se ela não tem um laudo médico, 
porque muitas vezes é difícil, também, para 
família aceitar que o filho tem alguma coisa, que 
tem algo diferente, que o filho seja diferente, é 
muito sofrido. As mães principalmente sofrem 
muito.  

Então esse é o momento que a gente faz 
uma acolhida para família, uma acolhida para 
mãe, a gente tem um suporte. Hoje a gente tem 
um suporte de um psicólogo dentro da escola 
para justamente tratar a família. 

 Após identificar que tipo de síndrome a 
criança está acometida, caberá ao docente usar 
metodologias pedagógicas apropriadas para 
aquela criança, juntamente com o afeto. Pois o 
afeto é uma ferramenta pedagógica, essencial 
para o professor encontrar recursos necessários, 

para trabalhar as dificuldades encontradas no 
seu aluno, que podem ser várias. Então a 
questão da afetividade, o amor mesmo com as 
crianças, o trabalho que as meninas colocam, a 
forma com que elas lidam com as crianças, o 
contato, o toque, isso tem sido primordial. 

 
A SR.ª CAROLINA FREITAS ALMADA – Eu 

trabalho com as crianças a princípio para 
desenvolver o social delas, que é bem restrito. 
Então a gente vai dando estímulos para aquela 
criança pedir uma água, pedir para ir ao 
banheiro, abrir uma porta, o que é muito difícil 
para essas crianças. Muitas delas não têm esse 
desenvolvimento e não tem isso em casa 
porque os pais ficam querendo fazer tudo para 
essas crianças.  

Aí com a Ana Clara, que está aqui, a 
gente começou a desenvolver essas questões 
sociais. Hoje, a Ana Clara já está na parte da 
alfabetização. Ana Clara chegou lá, a gente fazia 
bastante atividade bem lúdica com ela e hoje 
Ana Clara já reconhece letras, já forma frases, já 
reconhece os números. Para a gente isso é uma 
grande vitória.  

E o Kalleb agora a gente está nessa parte 
do social. O Kalleb ainda não fala, não é uma 
criança verbalizada. Então a gente está com as 
questões do toque, de ele beber uma água, que 
ele não pede para beber uma água, ele não 
segura um copo. Então, cada trabalhinho desse 
de pegar um objeto, de ele ter o toque, de ele 
amassar uma massinha, tudo isso vai para o 
desenvolvimento dele, para ele ter esse 
desenvolvimento psicomotor no futuro.  

A questão da família é primordial, 
porque igual a mãe da Ana Clara, tudo que a 
gente fala com ela, ela faz em casa, ela ajuda, 
ela passa para gente o que está acontecendo, se 
Ana Clara fez, se Ana Clara desenvolveu em 
casa, como ela está fazendo em casa, para a 
gente dar uma continuidade tanto na escola 
quanto em casa.  

Assim a gente vai desenvolvendo, a 
gente vai vendo a evolução dessas crianças. 
Quando elas chegam lá sem falar nada, sem 
pedir uma água, sem pedir para ir ao banheiro e 
daqui a pouco elas já estão fazendo tudo isso, 
para gente é muito legal.  

A gente trabalha muito com as outras 
crianças também a inclusão para as outras 
crianças não terem um olhar preconceituoso 
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com essas crianças. Eu percebi desde quando eu 
fazia estágio, que eu tive bons professores, 
graças a Deus, que me auxiliaram muito, que as 
crianças ditas normais só têm o preconceito se 
elas veem isso da parte da gente.  

Quando a gente está inserindo a criança, 
a gente chama todas as crianças para sentar em 
rodinha para participar de todas as atividades, a 
gente explica para as outras crianças o porquê 
daquela criança, às vezes, estar gritando, estar 
batendo palma, fazendo estereotipia. Para eles 
fica tudo normal, tudo simples, eles ajudam, 
perguntam se quer ajuda. Então fica um 
convívio muito tranquilo, muito normal para 
todo mundo. Assim a gente vai desenvolvendo, 
vai crescendo todo mundo junto. É isso.  

 
A SR.ª MARIAH APARECIDA 

MONJARDIM GUIMARÃES – Como a Carol 
colocou para a gente essa questão de um todo 
dessa inclusão, nós conversamos com as 
crianças num momento sem aquela criança que 
tem autismo, mostramos para elas tudo aquilo 
que elas podem fazer. Nesse momento eles 
fazem uma acolhida com esse amigo, e eles são 
os facilitadores.  

Uma das coisas onde mais acontece essa 
questão de ser facilitador é durante as 
brincadeiras porque as brincadeiras sempre vêm 
com objetivo específico e na busca de que esse 
objetivo seja alcançado, os mediadores, o 
professor nesse momento é um observador, 
todas as orientações dadas, dispostas pelas 
crianças ditas normais, incluindo o amigo. Então 
essa socialização é trabalhada normalmente 
com questões do brincar e na fase da primeira 
infância o brincar é de suma importância.  

Aquela foto ali é a Ana Clara num 
momento Carnaval onde ela ficou totalmente 
solta, cantava, brincava. Foi um dia muito feliz. 
Está dando aí para ver pela questão do sorriso 
dela nesse momento.  

A gente vê que muitas habilidades são 
desenvolvidas no brincar. As habilidades são 
desenvolvidas todas nesse momento.  

Ali é um momento que ela está 
começando a fazer a descoberta das cores. Ela 
repetia, a gente repetia, ela repetia qual a cor 
era e depois, com o tempo, ela foi identificando, 
então, o brincar é uma das fontes especiais que 
a gente tem para esse desenvolvimento da 
criança.  

Aí são os dois: o Kalleb e a Ana Clara. A 
Ana Clara é autista verbalizada e o Kalleb é um 
autista que é não verbal, que aponta, que chora, 
que grita em alguns momentos.  

Quando eles têm crise dentro da escola, 
a gente constrói todo um aparato, algumas 
técnicas, às vezes passa para as mães fazerem 
isso em casa também para que eles possam ir se 
acalmando e voltando num todo ali. 
 A gente não costuma, num momento de 
crise, chamar a família. Comunicamos ao final 
do dia, o que aconteceu, e nós trabalhamos ali 
para que fique tudo bem com eles. A Ana Clara, 
dentro da escola, teve, acho que duas vezes, 
mas foi tranquilo de ser acalmada. Nós temos 
uma criança de dois anos, hoje, que durante 
todos os dias é uma criança que vem tendo 
crises constantes. 
 Esse nosso trabalho é voltado, de forma 
específica, para os alunos com autismo e, 
através das observações diárias, os professores 
fazem registros diários para a gente ver como 
tem sido essa evolução, até para que eles 
possam levar para os outros profissionais das 
outras terapias que eles fazem fora da escola, 
onde ela vai fazer o desenvolvimento dela do 
intelectual e o desenvolvimento afetivo. 
 Uma das principais coisas que a gente 
busca fazer é que exista uma empatia entre o 
professor e o aluno. A criança precisa gostar do 
professor e o professor, ali, precisa fazer uma 
conquista. Então, é por isso que existe muito 
essa questão da afetividade, do amor, do afeto, 
do carinho. Às vezes, eles não gostam de ser 
tocados, então, o professor tem que ter todo 
um cuidado para poder tocar.  

Junto com o autismo, pode desencadear 
outras coisas, como a questão do deficit de 
atenção, da hiperatividade, do TOD. Nós temos 
um pequenininho que, além do autismo, 
também tem TOD. Então, a gente faz um 
desenvolvimento dentro disso para ir 
proporcionando para ele todas as condições 
necessárias para a aprendizagem. 
 Aí é a Carol desenvolvendo uma 
atividade com eles, um projeto. 
 Aí vem a questão do papel do professor 
e da família nesse processo de 
ensino/aprendizagem. Uma coisa que, na 
escola, as professoras não costumam utilizar, ali 
entre aspas, é a questão do não, porque vai ficar 
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sempre aquele não posso quando ele quer 
tentar. 
 Então, sempre a questão é dar um 
objetivo, dizer para ele o que ele pode fazer e, 
dentro dessas alternativas, ele vai compreender 
aquilo que ele não pode, sem que a gente utilize 
a questão do não o tempo inteiro. 
 Não temos alunos iguais no autismo. O 
que funcionou para a Ana Clara, não funciona 
para o Kalleb, e não funciona para o Eitor. Cada 
um deles tem a sua forma específica para 
desenvolver a aprendizagem. Então, o professor 
ali, a Carol tem dois, e ela, junto com o auxiliar 
de turma dela, vai desenvolver uma atividade 
para conduzir aquele aluno à aprendizagem, só 
que de forma diferenciada. 
 Aí são momentos diferentes, ela com 
eles, a Ana Clara num processo já mais 
avançado, e o Kalleb ainda fazendo a questão do 
toque. Muitas vezes ele não gosta de tocar, às 
vezes não gosta de coisas mais gelatinosas. 
 O professor tem que estar sempre com 
uma segunda opção e com novas práticas para 
poder mostrar as estratégias necessárias para 
resolver os problemas e para conduzir aquele 
aluno no trabalho dele, sem que existam 
reações intempestivas dentro do espaço 
escolar. 
 Aí a gente coloca que nenhuma criança é 
esponja passiva, que absorve o que lhe é 
apresentado. Nem sempre eles vão absorver 
tudo; vão absorver parte. Acontecerão 
repetições de atividades várias vezes até que 
eles consigam compreender, desenvolver.  

A questão que ela falou do abrir e fechar 
a porta, para eles é dificuldade; a questão de 
pegar e colocar no lugar. Por isso que a gente 
usa essa tecnologia Montessori, ela trabalha um 
pouco da autonomia do aluno, onde o aluno faz 
suas escolhas dentro daquilo que é proposto 
dentro da sala de aula. 
 Aí vem repetindo a questão essencial da 
família, como a Carol mesmo colocou, a mãe 
sempre participa, dá o retorno. As famílias têm 
sido muito parceiras. Temos feito algumas 
reuniões, em alguns momentos, para que elas 
nos passem aquilo que vem acontecendo e que 
a gente também possa passar para elas o que 
vem acontecendo dentro da escola. A gente tem 
buscado fazer uma reunião com essas mães no 
final de cada trimestre escolar. 
 Obrigada! 

  
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Parabéns à Mariah e à 
Carolina por esse trabalho de inclusão muito 
importante. 
 Queria fazer algumas observações. 
Primeiro, Dr. Emílio, a Ana Clara, que está ali e 
que tem três anos. A mãe dela, a Luana, fez pré-
natal comigo da Ana Clara, a Tania é a avó, 
pessoal querido da Barra do Jucu, e eu 
encaminhei, depois, a Luana para uma 
maternidade de alto risco, não pelo fato de... 
Essa é uma manifestação mais tarde, que só se 
observa com o tempo, não no pré-natal, mas 
essa questão da inclusão é importante. 
 Queria fazer algumas observações. Eu fiz 
a Lei n.º 9.978, que fica instituída a Semana de 
Conscientização do Autismo, cuja realização 
deverá coincidir com 2 de abril, dia designado 
pela assembleia geral da Organização Mundial 
da Saúde, ONU, como o Dia Mundial da 
Conscientização do Autismo. Muito bem. Então, 
já fizemos algumas intervenções com relação ao 
autismo.  

Eu quero lembrar também que eu queria 
sugerir a questão de portador. O Siqueira, que é 
presidente do Conselho Estadual de Pessoas 
com Deficiência, ele luta muito com a questão 
de suprimir o termo portador. O argumento 
dele é muito lógico, portador é uma pessoa que 
carrega uma coisa e que, na hora que não quiser 
mais, abandona aquilo e deixa de ser portador. 
Não é o caso do deficiente e também do autista.  

Eu queria lembrar também que eu tenho 
feito algumas ajudas à Amaes. A Amaes é aqui 
na Fernando Ferrari. A Pollyana Paraguassú, que 
tem um movimento muito grande, todo ano ela 
faz aqui o chamado Gol Azul. Esse Gol Azul, 
quem é o embaixador dessa causa aqui no 
Espírito Santo é o ex-jogador Sávio. Ele já trouxe 
aqui o Romário, o Zico e outros craques do 
passado para fazer um jogo. Nesse ano passado, 
foi ali no Kleber Andrade, em um dia de muita 
chuva, muito ruim. A Pollyana falou que este 
ano fará no Kleber Andrade, como já foi feito 
outras vezes, devido ao acesso mais fácil. Mas 
nós fizemos aqui a lei, então, em 2013. Em 
2015, a audiência pública para discutir o tema: A 
situação do atendimento aos autistas no Espírito 
Santo.  

Eu fui conhecer a causa do autista... Uma 
vez, o secretário de Saúde do Governo 
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Casagrande, era o Tadeu Marino, e estava tendo 
um evento de autismo aqui e, ao mesmo tempo, 
ele fazendo a prestação de contas no Plenário 
Dirceu Cardoso. Aí eu vi que o pessoal estava 
aqui e mandei todo mundo entrar lá no 
plenário, e foi um negócio que foi um choque, 
porque tem aqueles autistas com aqueles 
movimento repetitivos, tem aquele que bate no 
rosto da mãe, isso a gente sabe que tem, 
dependendo do grau, mas nós temos autistas 
também que viram craque. Dizem que o próprio 
Messi tem um grau leve de autismo, e outras 
pessoas que desenvolvem algumas aptidões 
com relação a ser estudado e ser ajudado no 
momento propício.  

Então, em 2015, nós fizemos essa 
audiência pública. Em 2016, no dia 31 de março, 
outra audiência pública para debater o tema: O 
lançamento estadual do projeto Clínica Escola 
para o Autista. Isso foi em 2016. Em 2016, ainda, 
fiz a sessão solene em comemoração aos quinze 
anos da Associação dos Amigos Autistas do 
Espírito Santo, a Amaes, no dia 8 de dezembro 
de 2016. Em 2017, ofício encaminhando o 
projeto com o orçamento anual de custo da 
Clínica Escola do Autista, em atendimento à 
solicitação da Associação dos Amigos dos 
Autistas do Espírito Santo, Amaes. Em 2018, 1.º 
de abril de 2018, é uma data muito complicada, 
mas fizemos a caminhada do Dia Mundial da 
Conscientização do Autismo, promovida 
também na orla de Camburi. Nós fizemos essa 
caminhada também. Em 2018, dia 2 de abril, 
também, visita do presidente da Amaes - 
Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito 
Santo, na vigésima sessão ordinária, na Tribuna 
Popular, para falar sobre a defesa dos direitos 
do autista. Em 2019, dia 31 de março, foi feita a 
caminhada - participamos também - pelo Dia 
Mundial de Conscientização do Autismo, 
promovida, também, pela Amaes. Foi em 
Camburi, deu muita gente, muita adesão. Dia 09 
de abril, visita da nossa querida amiga Pollyana 
Paraguassú – ela tem um filho autista também –
, gerente administrativo da Amaes; Heloísa 
Moraes, analista contábil da Amaes; doutora 
Paula Fernanda Almeida Pazolini, promotora de 
Justiça, do município de Serra; Giovana Ribeiro, 
secretária do conselho administrativo da Amaes, 
para discorrer sobre o tema: A atual situação 
dos autistas e das políticas públicas. 

Ela tem um projeto sobre... Vou ler 
adiante. 

Em 23, também de abril, novamente a 
doutora Paula Fernanda Almeida Pazolini, 
promotora de Justiça titular do 2ª Juizado 
Especial Criminal da Serra; e o ilustríssimo 
senhor Luciano Pereira das Neves, presidente da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
Apae, da Serra, para discorrer sobre o projeto 
de equoterapia, em fase de implantação na 
Apae, no complexo de Viana, no presídio, que 
visa ao atendimento de crianças e adolescentes 
autistas e com outras necessidades especiais no 
município de Serra.  
 Fiz algumas emendas, desculpe falar na 
primeira pessoa, mas é porque estou aqui há 
mais tempo, não é, Dr. Emílio? Ele, 
naturalmente, vai fazer muito mais. Já destinei 
para a Amaes cento e vinte e dois mil reais. 
Dentre essas verbas, um jardim sensorial. Para 
quem não sabe, que está em casa, o jardim 
sensorial é uma espécie de passarela que tem 
um pedacinho de grama, outro de areia, outro 
de brita, casca de madeira, terra, água... Não é 
isso? E a criança vai andando por ali e vai 
fazendo a integração. Ele vai fazendo uma 
interação, mesmo, com aquele ambiente em 
que ele está pisando. Foi em 2015 que doei esse 
jardim. Em 2016, também uma central de 
telefonia para solicitar ajudas e para o bazar. 
Tem um bazar muito bom lá. E se você não o 
conhece, vá lá visitar o bazar. Além de levar um 
vestido, uma roupa que você tem em casa, um 
calçado, uma bolsa, você poderá comprar uma 
coisa muito boa também. Em 2017, também, 
dez mil reais para equipamentos. Não 
colocaram aqui, mas eu não me esqueci, que 
esse ano eu doei cinquenta mil reais, também, 
para a Amaes. Doei da verba de emenda de 
deputado. Não foi do meu bolso porque não 
tenho tanto dinheiro assim. Mas, esperamos 
que a Amaes tenha dias melhores, com certeza.  
 Queremos, Dr. Emílio, agradecer à 
Carolina, à Mariah, por esse trabalho tão 
maravilhoso de inclusão. Temos uma luta muito 
grande aqui com relação à inclusão. Fiz uma 
representação, e ontem foi falado muito isso 
aqui, com relação à inclusão também, no 
plenário, a luta pela inclusão. Fiz uma 
representação ao Tribunal de Contas pedindo ao 
Conselho de Contas do Tribunal que não 
aprovasse as constas dos gestores cujos prédios 
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que administram, são gestores, não tenham 
acessibilidade. Fiz, também, ao Ministério 
Público Estadual e Federal a mesma 
representação. Então, a inclusão é muito 
importante.  

Lá em Vila Velha trabalho muito com a 
Apae, com a Apadd, que é dependente químico, 
e com o cego. 

A cegueira é uma das piores deficiências 
que tem. Eu sempre falo isso aqui. Você que 
sabe onde está sua cama em casa, sua geladeira, 
seu banheiro, fecha os olhos dez minutos dentro 
de casa e anda com os olhos fechados e procura 
aquilo que você conhece. Imagina aquele que 
nunca viu, as dificuldades que tem.  
 Quinta-feira passada foi a Festa Junina 
da União dos Cegos. Participei, como todo ano, 
e é uma coisa emocionante você ver a alegria do 
cego, que não está enxergando, mas está 
sentindo. Tem um até que brinca muito comigo. 
Tenho até um colega lá, o Volmar, era obstetra 
e parou de trabalhar porque ficou cego. E tem 
um para quem eu falo assim: Fulano eu tô te 
vendo, hein. Aí ele fala: Eu tô de olho em você. 
Até brinca com a cegueira dele.  
 E para quem não sabe, a União de Cegos 
Dom Pedro II, em Vila Velha, e Carlos Ajur é o 
presidente, é onde foi inventada a bola com 
guizo, que hoje roda o mundo inteiro. O cego 
joga futebol de salão. Tenho até um amigo, o 
Carlos Geraldo, que está reformando a quadra 
por conta dele, dinheiro dele. A quadra toda 
ficando uma beleza, e vamos jogar futebol de 
salão com eles. Essa bola com guizo foi 
inventada em Vila Velha, na União de Cegos de 
Vila Velha. Hoje ela roda o mundo inteiro e saiu 
de Vila Velha. O cego que inventou. 
 Então, é um dever muito grande nosso 
fazer a inclusão. Esse povo não quer piedade 
nenhuma, não. Quer seus direitos. Está na lei. 
Inclusão está na lei. Acho que é a Lei n.º13.145, 
não é, doutor? Ou 46, ou uma coisa assim. Eu 
sei que é de 2015. Infelizmente, essa lei não é 
cumprida até hoje pelos gestores, mas a gente 
tem fé e esperança de que isso vai acontecer. 
 Então, quero, aqui também, dar um 
abraço no meu amigo Siqueira, de Vila Velha, 
também, que é presidente do Conselho de 
Pessoas com Deficiência, e não portadores. Ele 
briga muito por isso. 

Quero, neste momento, agradecer, mais 
uma vez, à Carolina e à Mariah, e perguntar ao 

Dr. Emílio se quer fazer alguma observação 
sobre o tema. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Bom dia a todos; ao Doutor Hércules, nosso 
presidente; às pessoas que estão aqui 
participando dessa reunião da comissão; aos 
funcionários da Assembleia Legislativa; e à 
população que está nos assistindo. 
 Vejo esse trabalho como fundamental. E 
vejo também, e aqui sou testemunha, o que o 
Doutor Hércules tem feito pela causa. Tem 
muito tempo. 
 Estou chegando agora. Sou um cristão 
novo aqui na Assembleia. Mas tenho 
experiência de vida como professor, inclusive. 
Fui professor da Universidade Federal do 
Espírito Santo durante trinta e oito anos e fui 
diretor do Hospital Universitário. Então, a gente 
aprende muita coisa com a vida e a gente 
percebe que o trabalho de inclusão é difícil, mas 
é uma realidade que tem que ser construída. 
Não podemos deixar de trabalhar esse tema 
porque é difícil, porque a inserção não é fácil, 
porque, muitas vezes, existem resistências aqui 
e acolá, mas isso é um direito, e o direito tem 
que ser cumprido.  Temos que estar aqui dando 
apoio, participando dessas discussões, sendo 
um vetor para que isso avance no intuito de 
incluir o maior número de pessoas que tenham 
diferentes deficiências. 
 Então, queria parabenizar o trabalho de 
vocês. É um trabalho de excelência. Queria até 
aproveitar para fazer uma pergunta. Esse 
trabalho da Montessori é um trabalho numa 
clínica particular, não é? Rede particular. 

Mariah, você e a Carol, que são 
conhecedoras do tema, vocês têm informações 
sobre trabalhos semelhantes a esses que vocês 
desenvolvem nessa clínica, na rede pública? 
 
   A SR.ª MARIAH APARECIDA 
MONJARDIM GUIMARÃES - Não. Não que eu 
saiba. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Ok. 
Então, veja bem, isso eu acho que tem uma 
importância até muito grande; isso que vocês 
estão apresentando.  
 

A SR.ª MARIAH APARECIDA 
MONJARDIM GUIMARÃES – Lá não é uma 
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clínica, é uma escola de ensino infantil, uma 
creche.  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Uma creche.  

 
A SR.ª MARIAH APARECIDA 

MONJARDIM GUIMARÃES – Na qual ficam 
crianças de quatro meses a cinco anos.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Pois é. Então, essa creche pode servir de 
exemplo para a rede pública, uma vez que dá 
para perceber o trabalho, a essência do 
trabalho, a importância do trabalho, o carinho 
que vocês têm. Esse método nos parece ser um 
método muito interessante. Tem resultados... 
 

A SR.ª MARIAH APARECIDA 
MONJARDIM GUIMARÃES – Usamos o ABA, que 
é o método mais utilizado para o 
desenvolvimento do aluno autista, da criança 
autista. Não só dentro do espaço escolar, mas 
em casa. E essa metodologia montessoriana foi 
criada por uma médica, Maria Montessori, e ela 
acabou fazendo Pedagogia. E ela foi estudar, 
observando a evolução das crianças. Então, tudo 
é sempre à mão da criança, mais prático.  

E, como nós passamos a observar que, 
num todo, só o ABA não funcionaria, nós 
encaixamos as duas metodologias. E a gente 
tem conseguido ter, realmente, resultados.  

É porque a Luana não quer falar, ela não 
gosta de falar. A mãe da Ana Clara. Mas ela 
mesma poderia dar um depoimento do 
desenvolvimento que a Ana Clara teve, a partir 
do momento em que ela começou a conviver, a 
desenvolver essa metodologia dentro da escola, 
da qual eu sou a diretora pedagógica. Faço a 
construção dos projetos, com o apoio dos 
professores. A professora Carolina abraçou a 
causa, e desenvolve, com excelência, esse 
trabalho com os alunos.  

Nós ficamos em Vila Velha, ali na Praia 
da Costa. Nós começamos a ser uma referência 
para algumas mães que têm filhos autistas. 
Então, algumas querem buscar para que a gente 
faça terapias. Mas o nosso objetivo não é uma 
terapia: é que a criança participe da escola, num 
todo, sendo incluída nesse espaço como uma 
criança normal.  

A gente costuma falar que o mundo azul 
do autista está incluído no nosso mundo, que é 
colorido. Então, eles não são à parte na escola, 
eles fazem parte da escola.   
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Muito obrigado pela colocação.  

Eu fico feliz – o Doutor Hércules é o 
nosso presidente – pelo trabalho que tem sido 
feito em diferentes setores. Já tivemos, aqui, 
algumas apresentações sobre o autismo. A 
importância de métodos, até diferentes, na rede 
pública, também, no sentido de inserir um 
maior número de crianças. E nós temos o desejo 
e a esperança de que isso caminhe até com 
certa velocidade, porque nós perdemos muito 
tempo. Então, nós temos que recuperar o 
tempo perdido.  

É possível que muitas dessas crianças, 
realmente, tenham um desenvolvimento muito 
bom, a partir deste cuidado da família, 
naturalmente, com a inserção da creche, da 
escola, fazendo com que a gente tenha 
resultados promissores.  

A gente conhece adultos, hoje, que são 
autistas, fazendo faculdade.  

 
A SR.ª MARIAH APARECIDA 

MONJARDIM GUIMARÃES – São extremamente 
inteligentes.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Exatamente. E fazendo faculdade, passando no 
vestibular e tudo.  

Nós tivemos depoimento, aqui, de mãe 
que tem uma filha que teve muita dificuldade. 
Mas com trabalho, dedicação, garra da família, 
dos professores, buscando alternativas, hoje ela 
está fazendo faculdade. Então, é possível? É. 
Precisamos trabalhar de uma maneira correta.   

Então, eu queria agradecer, mais uma 
vez, a presença de vocês. E fico muito feliz, 
porque a gente percebe que algo está sendo 
feito. E precisa, sim, ser feito! 

Doutor Hércules já é um entusiasta da 
causa dessas doenças raras. E eu também sou. E 
vocês podem contar conosco. As famílias, a 
parte da Pedagogia, os professores que 
trabalham com o tema. Porque nós estaremos 
aqui para trabalhar junto com vocês. Estamos à 
disposição para o que pudermos fazer de 
representação, de apoio. Porque este é o nosso 
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intuito: estar junto com as pessoas que 
necessitam.  

Então, muito obrigado. E parabéns pelo 
trabalho! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Bem, Dr. Emílio, muito 
obrigado.    

Queremos agradecer, mais uma vez, à 
Mariah, à Carolina. Agradecer ao Carlos Roberto 
Braga. Olha o nome de Carlos Roberto: Braga! 
Quase que era Roberto Carlos Braga, né?! Deve 
ser por isso que o pai dele colocou esse nome. 
(Pausa)  

Pois é. O nosso conterrâneo, lá de 
Cachoeiro.  

O Dr. Emílio tem a base em Rio Novo, 
mas ele nasceu em Cachoeiro também. Nasceu 
na Santa Casa de Cachoeiro. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Além de nascer, estudei no Liceu Muniz Freire. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Pois é, somos ex-alunos do 
Liceu. Muito interessante.  

Um minutinho só, por favor. Minha filha 
está telefonando, não posso deixar de atender. 
(Pausa) 
 Muito bem, já falei, vou repetir: a Luana 
fez o pré-natal comigo, da nossa querida Ana 
Clara. A Ana Clara me deu um lacinho de 
presente, está aqui. Viu, Ana Clara? Vou levar 
para a minha neta. Não posso botar no meu 
cabelo porque não vai segurar, não é? Mas vou 
levar para a minha neta que tem a mesma idade 
sua, três aninhos. Fez três anos no mês passado, 
que é a minha paixão. Chego perto dela e ela já 
vai se encolhendo toda; sabe que vou amassá-la 
de tanta paixão que tenho por ela, minha 
querida Cecília. 
 Gabriel, por favor, vamos retomar. 
Vamos fazer a leitura, menos as atas. Vamos lá, 
Gabriel, leitura do Expediente, então. Vamos 
deixar a ata para outro dia. Peço que distribua 
as duas atas, a da décima sétima reunião 
ordinária e a da décima segunda extraordinária, 
para o Dr. Emílio e para o doutor Hudson, para 
fazerem uma avaliação e depois, então, a gente 
aprecia as atas. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício n.º 380/2019, do excelentíssimo 
senhor presidente da Câmara Municipal 
de Guaçuí, Ângelo Moreira da Silva, 
solicitando que esta comissão realize 
visitas técnicas nos prontos-socorros do 
município de Guaçuí, da Santa Casa, 
Hospital Infantil e Hospital Evangélico do 
município de Cachoeiro de Itapemirim, 
para ver a realidade de cada um, 
principalmente os de alta complexidade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  

 
E-mail da ilustríssima senhora secretária 
municipal de Saúde interina do 
município de Iconha, Andressa Poloni 
Anholeti, em resposta ao Ofício CSS n.º 
252/2019, encaminhando a relação de 
ações judiciais relacionadas à área da 
saúde e os valores gastos pelo município. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício n.º 82/2019, do excelentíssimo 
senhor prefeito de Conceição do Castelo, 
Christiano Spadetto, em resposta ao 
Ofício CSS n.º 408/2019, informando que 
nos últimos cinco anos não houve 
nenhum gasto com judicialização da 
saúde. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício n.º 481/2019, da ilustríssima 
senhora secretária municipal de Saúde 
de Itarana, Vanessa Arrivabene 
Martinelli, em resposta ao Ofício CSS n.º 
256/2019, informando a relação de 
ações judiciais relacionadas à área da 
saúde em tramitação e os valores gastos 
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com a judicialização da saúde, nos 
últimos cinco anos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício n.º 466/2019, da ilustríssima 
senhora secretária municipal de Saúde 
de Afonso Cláudio, Silvia Renata de 
Oliveira Freisleben, em resposta ao 
Ofício CSS n.º 311/2019, informando que 
eles não têm condições de realizar o 
levantamento das ações judiciais 
relacionadas à área da saúde e com 
relação aos valores gastos com 
judicialização da saúde. Em sua maioria, 
as ações solicitam internações, 
medicamentos e consultas, que em geral 
são atribuições do Estado e não do 
município, sendo que nesses casos, o 
município apenas faz a intermediação 
entre o cidadão e o Governo do Estado 
do Espírito Santo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício n.º 170/2019, do ilustríssimo 
senhor secretário municipal de Saúde de 
Mantenópolis, Filippe Sampaio Almeida 
Cardoso, em resposta ao Ofício CSS n.º 
354/2019, acerca dos gastos com a 
judicialização da Saúde nos últimos cinco 
anos, informando que o município não 
possui os dados solicitados.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
E-mail da ilustríssima senhora secretária 
municipal de Saúde de Itarana, Vanessa 
Arrivabene Martinelli, em resposta ao 
Ofício CSS n.º 663/2019, informando que 
os condutores de ambulâncias daquele 
município estão todos capacitados e em 
dia com os cursos que a legislação exige 

e as ambulâncias estão de acordo com as 
normas do Código de Trânsito Brasileiro 
e legislações afins. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício n.º 132/2019, do excelentíssimo 
senhor secretário municipal de Saúde de 
Domingos Martins, Adimar Alves de 
Souza, em resposta ao Ofício CSS n.º 
333/2019, informando os valores gastos 
com judicialização da saúde nos últimos 
cinco anos por aquele município. 

  
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício n.º 829/2019, da ilustríssima 
senhora secretária municipal de Saúde 
de Cachoeiro de Itapemirim, Luciara 
Botelho Moraes Jorge, em resposta aos 
Ofícios CSS n.os 218/2019 e 326/2019, 
informando o quantitativo de demandas 
relacionadas à área da saúde ajuizadas 
contra o Município e que não possuem 
na base de dados os valores relativos a 
essa judicialização. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
  
Ofício n.º 639/2019, do ilustríssimo 
senhor secretário de Estado da 
Educação, Vitor Amorim de Angelo, em 
atenção ao Ofício CSS n.º 180/2019, 
agradecendo o envio da proposta de 
criação de um curso no campo do 
Transtorno do Espectro do Autismo – 
TEA, que resulte em um protocolo de 
atendimento, visando à conscientização 
dos professores da rede pública e 
informando que a solicitação foi 
analisada pela equipe técnica da 
Subgerência de Educação Especial, que 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 101 

 

prontamente acolheu a proposta 
enviada.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
E-mail da Procuradoria-Geral da 
Prefeitura de Nova Venécia, 
encaminhado o  Ofício n.º 
647/2019, do excelentíssimo senhor 
secretário municipal de Saúde de Nova 
Venécia, André Wiler Silva Fagundes, em 
resposta ao Ofício CSS n.º 517/2019, 
informando os valores gastos com 
judicialização da saúde nos últimos cinco 
anos naquele município.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício n.º 256/2019, do excelentíssimo 
senhor prefeito de Iconha, em resposta 
ao Ofício CSS n.º 497/2019, informando 
os gastos com judicialização da saúde 
naquele município nos últimos cinco 
anos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
E-mail do gabinete do excelentíssimo 
senhor prefeito de Castelo, em resposta 
ao Ofício CSS n.º 561/2019, informando 
que os motoristas contratados por 
aquele município foram capacitados 
através de empresa especializada, assim 
como todas as ambulâncias estão de 
acordo com as normas vigentes.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
E-mail do excelentíssimo senhor 
promotor de Águia Branca, doutor Luiz 

Carlos de Vargas, em resposta ao Ofício 
CSS n.º 546/2019, informando que foi 
instaurado Procedimento n.º 
201900173408-86 para obter as 
informações requeridas acerca das 
condições dos veículos para transporte e 
remoção de paciente naquela 
municipalidade. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
E-mail da chefe de gabinete da 
Prefeitura de Rio novo do Sul, Larissa 
Debarba Volpato, em resposta ao Ofício 
CSS n.º 687/2019, informando que 
possuem cinco ambulâncias 
devidamente equipadas. Com relação à 
capacitação, está em curso um processo 
para contratação de empresa para um 
curso de socorrista profissional, de 
duzentas e vinte horas, com os quatorze 
motoristas da Saúde. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
E-mail da Promotoria de Justiça de 
Dores do Rio Preto, em resposta ao 
Ofício CSS n.º 650/2019, informando que 
foi instaurado o Procedimento n.º 
20190018077-72, relativo à fiscalização 
dos veículos para transporte e remoção 
de pacientes. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
E-mail do excelentíssimo senhor 
secretário municipal de Saúde de Nova 
Venécia, André Wiler Silva Fagundes, em 
reposta ao Ofício CSS n.º 517/2019, 
informando os valores gastos com 
judicialização da saúde, nos últimos cinco 
anos, naquele município.  
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O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ciente.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
E-mail do excelentíssimo senhor 
secretário municipal de Saúde de São 
Mateus, em reposta ao Ofício CSS n.º 
378/2019, informando os valores gastos 
com judicialização da saúde, nos últimos 
cinco anos, naquele município.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício n.º 267/2019, do excelentíssimo 
senhor secretário municipal de Saúde de 
Venda Nova do Imigrante, em reposta ao 
Ofício CSS n.º 383/2019, informando os 
valores gastos com judicialização da 
saúde, naquele município.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
E-mail da Promotoria de Justiça de 
Castelo, em resposta ao Ofício CSS n.º 
561/2019, encaminhando os Ofícios n.os 
368 e 369/2019, requerendo 
informações aos secretários municipais e 
estadual de Saúde acerca da capacitação 
dos condutores e se as ambulâncias 
estão de acordo com as normas do 
Código de Trânsito Brasileiro. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício n.º 166/2019, da excelentíssima 
senhora secretária municipal de Saúde 
de Anchieta, Jaudete Silva Frontino De 
Nadai, em reposta ao Ofício CSS n.º 
228/2019, informando os valores gastos 
com judicialização da saúde, nos últimos 
cinco anos, naquele município.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ciente.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício n.º 1588/2019, do excelentíssimo 
senhor secretário municipal de Saúde de 
Itaguaçu, Jorge Carlos Canciglieri, em 
reposta ao Ofício CSS n.º 345/2019, 
informando que aquele município não 
possui, nos últimos cinco anos, ações 
judiciais relacionadas à área da saúde.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.  
Só um minutinho, Gabriel. 
Dr. Emílio, você está observando que 

todos os ofícios aqui estão respondendo a dois 
temas, um é com relação à ambulância. Então, a 
ambulância é a luta nossa para que o Ministério 
Público inclusive, porque as ambulâncias, a 
maioria delas são utilizadas em tamanho, em 
falta de condição de transporte dos pacientes. 
Então, nos estamos aí na luta para regulamentar 
isso.  

E, com relação às despesas com a 
judicialização da saúde, fizemos audiência em 
Vila Velha, fizemos em Aracruz, fizemos em 
Cachoeiro, para fazer todo esse apanhado da 
judicialização. 

No dia 08 de agosto, nós estaremos 
fazendo, aqui no plenário Dirceu Cardoso, uma 
audiência pública, porque nós vamos compilar 
todos esses dados que nós estamos apanhando 
nos municípios, para levar para o 7.º Congresso 
Médico Jurídico essa demanda que tem 
desorganizado não só os orçamentos municipais 
para a saúde, mas também os estaduais.  
 Então, essa é a nossa função. A Comissão 
de Saúde tem oficiado a todos os setenta e oito 
municípios. Alguns têm respondido, outros não.  

E essa demanda da ambulância, o Daniel, 
que é presidente do Sindicato dos Condutores 
de Ambulância, tem participado conosco aqui 
na Comissão de Saúde, e também com a 
doutora Inês, que é a promotora responsável 
pela área de Saúde da nossa região.  
 Pois não, continua, Gabriel, agora. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
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Projeto de Lei Complementar n.º 
18/2019.  
Autor: Deputado Sergio Majeski.  
Ementa: Altera a Lei Complementar n.º 
213, de 04 de dezembro de 2001, que 
regulamenta a Emenda Constitucional 
n.º 029/2000, de 29 de novembro de 
2000, que altera a redação do caput do 
art. 229 da Constituição Estadual do 
Espírito Santo, publicada no Diário Oficial 
de 30 de novembro de 2000.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Caput. 
Pode prosseguir. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Vamos passar à Ordem do 
Dia. 

Dr. Emílio, a Comissão de Saúde era 
composta por cinco membros. Dois pediram 
desligamento da comissão. Então, nós 
entendemos que com dois nós temos quorum 
para decidir. Então, vamos passar agora à pauta 
da Ordem do Dia. 

A Comissão de Saúde já recebeu, aqui 
estão presentes, continuando aqui com muita 
honra para nós, a Carolina e a Mariah. 

E vamos deliberar sobre a visita da 
senhora Adriani Geralda Ribeiro, assessora de 
fiscalização do Coren, Conselho de Enfermagem 
do Espírito Santo, e do senhor Jaciglei Santos 
Costa, tesoureiro também do Coren, para 
discorrer sobre o tema: A Fiscalização das 
Ambulâncias e o Papel do Enfermeiro, em data a 
definir. 

Como vota o Dr. Emílio? 
 
O SR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Como 

é hábito da nossa comissão ouvir a sociedade, 
ouvir as pessoas, e um pedido como esse não 
tenho outra proposta senão de aprovar. 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu acompanho. 

Aprovado. 
Deliberar a visita do doutor André 

Gomes Felix Cordeiro, médico anestesiologista, 
com certificação em Dor, no dia 10 de 
setembro, terça-feira, às 9h, aqui neste 
plenário, que irá discorrer sobre o trabalho 
desenvolvido pela Relevium – Centro de 
Controle da Dor. 

Como vota o Dr. Emílio? 
 
O SR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Favorável. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu também acompanho. 
Aprovado, portanto. 
E a Comissão de Saúde estará 

recebendo, dia 16 de julho, terça-feira, às 9h, 
aqui mesmo, doutor Neio Lúcio Fraga Pereira, 
diretor-geral do Hospital Estadual Antônio 
Bezerra de Faria, para discorrer sobre o tema: 
Projeto Lean, que foi implantado para reduzir a 
permanência de pacientes nos corredores, a 
pedido do excelentíssimo senhor, nosso colega 
da comissão, doutor Hudson Leal.   

Como vota o Dr. Emílio? 
 
O SR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Favorável. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu acompanho. 
Aprovado. 
Então, dia 16 de julho. 
Bem, estamos em cima da hora certinha. 

Quero lembrar, mais uma vez, que no dia 08 de 
agosto, às 17h, no plenário Dirceu Cardoso, nós 
estaremos fazendo uma audiência pública para 
avaliação da discussão promovida pela Abras, 
Associação Brasileira de Advogados em Saúde, 
nas audiências realizadas na Região 
Metropolitana, foi feita em Vila Velha; Região 
Central Norte, foi feita em Aracruz; Região Sul, 
em Cachoeiro de Itapemirim, sobre os impactos 
da judicialização das políticas de saúde na 
gestão municipal. 

A Constituição de 88 escreveu que saúde 
é direito de todos e dever do Estado. Então, o 
constituinte de 88 deu o direito que tem o 
cidadão que paga os seus impostos, deu o dever 
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para o Estado, o Estado é o Município, o Estado 
Federado e a União, só esqueceram de botar o 
dinheiro. O baixo financiamento da saúde 
pública, no Brasil, imposto pela união, tem 
realmente quebrado os estados e não se 
falando dos municípios. 

Na verdade, o nosso sonho, o Dr. Emílio 
participou deste movimento, também: Saúde 
+10. Eu criei essa frente parlamentar aqui. E 
aqui nós trouxemos o Darcísio Perondi, que era 
o presidente nacional. É um pediatra do Rio 
Grande do Sul, hoje, ele é suplente do Osmar 
Terra, deputado federal do Rio Grande do Sul.  

Aqui, o Lelo liderou essa frente comigo e 
nós fizemos, conseguimos a assinatura 
necessária para que a arrecadação federal 
destinasse dez por cento da receita para a saúde 
pública. Mas infelizmente, a presidente, na 
última hora, ela fez o seguinte: ela deu a 
obrigação do Estado de gastar no mínimo doze 
por cento, os Estados estão gastando, igual ao 
Espírito Santo, gastou no primeiro 
quadrimestre, dezoito por cento. Os municípios 
teriam que dar quinze por cento. O município já 
tem que dar vinte e cinco para a educação. É lei 
comum e é muito bom. Tem que dar mesmo. 

Então, o prefeito já entra quarenta por 
cento do orçamento dele. E fica o restante para 
tudo. Então, na verdade, é uma punição, hoje, 
ser prefeito. O Dr. Emílio foi vice-prefeito lá de 
Rio Novo; é deputado, hoje, pulou fora na hora 
certa e o nosso querido Thiago Fiorio, um 
grande prefeito, um rapaz dinâmico, 
progressista e realmente está mudando muita 
coisa em Rio Novo. Ainda mais, agora, com o 
deputado Dr. Emílio, aqui, representando 
aquela cidade e o estado. 

Então, na verdade, está muito difícil de 
ser prefeito, hoje. Tem que contar até dez ou 
até mais do que isso. Cachoeiro tem uma 
cadeira que foi de Chico Braga, primeiro prefeito 
de Cachoeiro. Pai de Rubem Braga e de Newton 
Braga. Essa cadeira é uma cadeira de balanço, 
que tem lá no museu dos Braga. Quando eu fui 
vereador em Cachoeiro, em 71, eu fiz uma 
indicação para aquela casa ser transformada em 
um museu. E acabou o Ferraço fazendo isso 
muito tempo depois. 

E que a casa do Roberto Carlos também - 
que foi o meu contemporâneo de escola - se 
tornasse um museu. E o Ferraço também fez 
isso muitos anos depois. Lá onde tem o meu 

flamboyant. Na primavera, que bonito que ele 
era e eu vou lá todo ano tirar uma foto no 
flamboyant. Muito bem!  

Aquela cadeira tem lá uma lenda, quem 
senta naquela cadeira vira prefeito. Então, 
vários sentaram naquela cadeira. Eu também 
sentei naquela cadeira. Fiz um vídeo, mas, 
realmente, estou com medo de ser prefeito. 
Está difícil de ser prefeito, hoje, porque, na 
verdade, o Ministério Público, hoje, ele 
administra mais as cidades e os estados do que 
propriamente o prefeito. 

Na verdade, quem tem voto é o prefeito, 
quem elege é o povo. E tudo num pode. O 
médico é que está ferrado. Não é Dr. Emílio? 
Bom, tenho que fazer esse desabafo e 
aproveitar esses minutinhos. 

Nós queremos distribuir esse projeto, em 
conformidade com art. 23, inciso II, alínea  
b, do Regimento Interno, para o Dr. Emílio. O 
Projeto de Lei Complementar n.º 18, de 2019, 
que é do nosso querido deputado Sergio 
Majeski, altera a Lei Complementar n.º 213, de 
4 de dezembro de 2001, que regulamenta a 
Emenda Constitucional n.º 029, de 29 de 
novembro de 2000, que altera a redação do 
caput do art. 229 da Constituição Estadual do 
nosso estado. Entra na comissão no dia 27 de 
junho. Está distribuído para o Dr. Emílio, por 
gentileza. Muito bem! 

Nada mais havendo a tratar, 
agradecemos à Carolina, à Mariah, ao Carlos 
Roberto, à Luana, à Tânia, a nossa querida Ana 
Clara, um beijo para a Clarinha. Um beijo do 
vovô para a Clarinha. Viu, linda? Isso aí. Olha lá 
como é, ela interage muito bem, muito linda 
ela! 
 Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa reunião, convidando todos 
para a próxima, que será aqui mesmo, terça-
feira, nove da manhã. Bom dia, vamos com Deus 
e em paz.  
 

(Encerra-se a reunião às 
10h07min.) 

 

 
DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
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SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, REALIZADA EM 
02 DE JULHO DE 2019. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Havendo quorum legal, nos 
termos do Regimento Interno desta Casa, 
declaro abertos os trabalhos da décima sexta 
reunião ordinária da Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação.  
 Solicito à secretaria que proceda à leitura 
das atas das reuniões anteriores.  
 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da décima quarta 
reunião ordinária, realizada em 
18 de junho de 2019 e da décima 
quinta reunião  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Em discussão as atas. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Como vota o deputado Coronel 

Quintino? (Pausa) 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Excelência, pela aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  Pela aprovação das atas conforme 
lidas.  

Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Pela 
aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Como 
lida. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Freitas? (Pausa) 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Como lida. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Atas aprovadas à unanimidade, 
conforme lidas. 

Passo agora para a leitura do Expediente. 
Solicito à secretária que proceda à leitura. 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

  EXPEDIENTE: 
  

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
  

OF/GDFG/ALES/N.º 068/2019 - Ref: 
OJAP- 090/19- Do Exm.º senhor 
deputado Gandini, justificando sua 
ausência na reunião ordinária desta 
comissão, realizada no dia 18 de junho 
de 2019, em razão do atendimento de 
atividades parlamentares em agenda 
externa. 

  
OF/GDRF/ALES/N.º 095/2019 - Ref: 
OJAP- 073/19- Do Exm.º senhor 
deputado Dr. Rafael Favatto, justificando 
sua ausência na reunião ordinária desta 
comissão, realizada no dia 25 de junho 
de 2019, devido a cumprimento de 
agenda na Secretaria de Estado da 
Saúde. 

  
OF/GDAQ/ALES/N.º 101/2019 - Ref: 
OJAP- 094/19- Do Exm.º senhor 
deputado  Coronel Alexandre Quintino, 
justificando sua ausência na reunião 
ordinária desta comissão, realizada no 
dia 25 de junho de 2019, devido a 
cumprimento de agenda externa. 

  
OF/GDJS/ALES/N.º 230/2019 - Ref: 
OJAP- 096/19- Da Exm.ª  senhora 
deputada Janete de Sá, justificando sua 
ausência na reunião ordinária desta 
comissão, realizada no dia 25 de junho 
de 2019, tendo em vista o atendimento 
de atividades parlamentares 
imprescindíveis no mesmo horário. 

  
OF/GDJS/ALES/N.º 069/2019 - Ref: 
OJAP- 099/19- Do Exm.º senhor 
deputado Gandini, justificando sua 
ausência na reunião ordinária desta 
comissão, realizada no dia 25 de junho 
de 2019, em razão do atendimento de 
atividades parlamentares em agenda 
externa. 

  
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 
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PROJETO DE 
LEI                                                           155/18     -
  Análise Técnica 
Autor:    Deputado Doutor Hércules 
Ementa: Dispõe sobre a afixação de aviso nas 
Unidades Policiais do Estado informando os 
direitos e as prerrogativas dos Advogados, no 
exercício da profissão.  
 
PROJETO DE 
LEI                                              85/19       -
  Despacho Denegatório 
Autor:    Deputado Doutor Hércules 
Ementa: Proíbe o exercício de cargo, emprego 
ou função pública por pessoa condenada por 
violência doméstica e familiar contra a mulher.  
 
PROJETO DE 
LEI                                                  88/19       -
  Despacho Denegatório 
Autor:    Deputado Lorenzo Pazolini 
Ementa: PROJETO DE LEI - Dispõe sobre o 
afastamento do professor da rede estadual de 
ensino que for réu em processo judicial ou parte 
em processo administrativo disciplinar, na 
forma que especifica.  
 
PROJETO DE 
LEI                                              93/19       -
  Despacho Denegatório 
Autor:    Deputado Carlos Von 
Ementa: Dispõe sobre a obrigação das empresas 
prestadoras de serviços de TV a cabo, telefonia 
móvel e fixa, instituições financeiras, 
administradoras de cartão de crédito, 
provedores de internet, ou quaisquer outras 
que comercializem serviços de natureza 
contínua e periódica, a disponibilizar serviço de 
atendimento telefônico gratuito, através do 
prefixo 0800, bem como dispõe sobre o tempo 
máximo de atendimento que não deverá 
ultrapassar 30 minutos, incluído o tempo de 
eventual espera, sob pena de multa.  
  
PROJETO DE 
LEI                                              138/19     -
  Despacho Denegatório 
Autor:    Deputado Carlos Von 
Ementa: Dispõe sobre a política estadual de 
estímulo, incentivo e promoção ao 
 desenvolvimento local de startups. 
 

PROJETO DE 
LEI                                                 165/19     -
  Despacho Denegatório 
Autor:    Deputado Marcos Garcia 
Ementa: Obriga os estabelecimentos de ensino 
no Estado do Espírito Santo a fornecer diploma 
em braille para alunos com deficiência visual na 
conclusão do ensino médio e ensino superior.  
  
PROJETO DE 
LEI                                                174/19     -
  Despacho Denegatório 
Autor:    Deputado Euclério Sampaio 
Ementa: Dispõe sobre as diretrizes para a 
Política de Proteção aos Direitos da Mulher, no 
Estado do Espírito 
 
PROJETO DE 
LEI                                                           187/19     -
  Análise Técnica 
Autor:    Deputado Euclério Sampaio 
Ementa: Limita o valor da taxa de coleta, 
afastamento e tratamento de esgoto ao 
percentual de coleta de esgoto referido a água 
consumida no Estado do Espírito Santo.  
 
PROJETO DE 
LEI                                                           215/19     -
  Análise Técnica 
Autor:    Deputado Capitão Assumção 
Ementa: Dispõe sobre o desembarque mais 
seguro e acessível aos idosos usuários do 
Sistema de Transporte Coletivo no Estado do 
Espirito Santo. 
 
PROJETO DE 
LEI                                                           231/19     -
  Análise Técnica 
Autor:    Deputado Alexandre Xambinho 
Ementa: Acrescenta o § 5º ao art. 5º da Lei nº 
7.000, de 27 de dezembro de 2001, para 
instituir isenção do ICMS a venda de 
equipamentos destinados as Guardas Civis 
Municipais do Estado do Espírito Santo.  
 
PROJETO DE 
LEI                                                           233/19     -
  Análise Técnica 
Autor:    Deputado Euclério Sampaio 
Ementa: Dispõe sobre a Autorização legal para a 
execução da atividade de motorista autônomo 
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de plataforma digital no Estado do Espírito 
Santo. 
  
PROJETO DE 
LEI                                                           278/19     -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Renzo Vasconcelos 
Ementa: Declara o Município de São Roque do 
Canaã Capital da Cerâmica Vermelha no Estado 
do Espirito Santo. 
 
PROJETO DE 
LEI                                                           341/19     -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Rafael Favatto 
Ementa: Institui a Semana Estadual do Lixo Zero, 
no Estado do Espírito Santo.  
 
PROJETO DE 
LEI                                                           345/19     -
  Análise Técnica 
Autor:    Deputado Marcos Mansur 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
Estado do Espírito Santo e seus municípios de 
informar quais atrações e eventos são 
patrocinados com recursos públicos, 
determinando a publicidade dos custos. 
  
PROJETO DE 
LEI                                                           348/19     -
  Análise Técnica 
Autor:    Deputado Capitão Assumção. 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
cardápio em Método Braille nos Restaurantes, 
Bares, lanchonetes e congêneres em todo 
Estado do Espirito Santo.  
  
PROJETO DE 
LEI                                                           350/19     -
  Análise Técnica 
Autor:    Deputado Capitão Assumção. 
Ementa: Proíbe a cobrança abusiva na 
remarcação de passagens aéreas de voos que 
tenham como local de embarque do 
consumidor, os aeroportos localizados no 
estado do Espírito Santo.  
 
PROJETO DE 
LEI                                                           354/19     -
  Análise Técnica 
Autor:    Deputado Capitão Assumção. 

Ementa: Dispõe sobre a responsabilidade por 
dano, na prestação indevida de serviços de 
telefonia móvel e fixa no estado do Espirito 
Santo. 
 
PROJETO DE 
LEI                                                 407/19     -
  Despacho Denegatório 
Autor:    Deputado Euclério Sampaio 
Ementa: Estabelece vedação a exigência de 
fotografia em curriculum vitae e/ou inscrição 
para seleção de vagas no quadro de pessoal de 
empresas contratadas, detentoras de concessão 
ou permissão de obras e serviços públicos no 
Estado do Espírito Santo.  
 
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   02/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Freitas 
Ementa: Concede título de Cidadania Espírito-
Santense a Líbero Penello de Carvalho Filho.  
 
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   03/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Dary Pagung 
Ementa: Concede título de Cidadania Espírito-
Santense ao doutor Nésio Fernandes de 
Medeiros Junior. 
 
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   09/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Capitão Assumção 
Ementa: concede título de Cidadão Espírito-
Santense ao excelentíssimo senhor presidente 
da República Jair Messias Bolsonaro 
  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 10/19   -
           Análise Técnica -  Terminativo 
Autor:    Deputado Capitão Assumção 
Ementa: concede título de Cidadão Espírito-
Santense Ao senhor Sérgio Fernando Moro 
  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO   11/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Capitão Assumção 
Ementa: concede título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Ernesto Henrique Fraga 
Araújo.  
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PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                                    12/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Emílio Mameri 
Ementa: Concede título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor  Doutor Esteban Sadovsky. 
 
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   13/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Emílio Mameri 
Ementa: Concede título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor doutor Felipe Lopes 
Mustafa. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   14/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Carlos Von 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão 
Espírito Santense ao senhor Jose Fernandes 
Batista. 
 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   15/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Alexandre Xambinho 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Sergio França Henriques. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        16/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Alexandre Xambinho 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Djalma Quintino Malta 
Neto. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        17/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Alexandre Xambinho 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto legislativo nº 148, de 12 de dezembro 

de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Tarcísio Gomes de Freitas. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   18/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Emílio Mameri 
Ementa: Concede título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor 
doutor Akel Nicolau Akel Junior 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   21/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputada Janete de Sá 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Luciheder Costa. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   22/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputada Janete de Sá 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Marcus Campos Braun. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        25/19   -           Análise 
Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Dary Pagung 
Ementa: Projeto de Decreto Legislativo que 
Acrescenta item ao anexo único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo título de Cidadão ao senhor 
Wagner Cesar Veiga. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        26/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Dary Pagung 
Ementa: Projeto de Decreto Legislativo que 
Acrescenta item ao anexo único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo título de Cidadão ao senhor José 
Luiz Soares Orrico. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        27/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
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Autor:    Deputado Alexandre Quintino 
Ementa: Concede título de Cidadão 
Espirito Santense ao senhor Jailton Silva de 
Morais Filho. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        29/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Alexandre Quintino 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Antonio Roberto Cesario de 
Sá. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        30/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Fabrício Gandini 
Ementa: Concede o título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Marco Antônio Braga 
Correia. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   31/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Fabrício Gandini 
Ementa: Concede o título de Cidadão Espírito-
Santense a senhora Suene Silva Souza. 
   
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        32/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Fabrício Gandini 
Ementa: Concede o título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Terence Barbosa Rangel. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        33/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Marcos Garcia 
Ementa: Acrescenta item ao Anexo único do nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo 
título de Cidadão Espírito-Santense ao senhor 
Francisco Tarcísio Silva. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        34/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputada Iriny Lopes 

Ementa: Concede título de Cidadão 
Espírito Santense ao senhor Hildmar Diniz e dá 
outras providências.  
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        35/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputada Iriny Lopes 
Ementa: Concede título de Cidadão 
Espírito Santense ao senhor Jean Wyllys de 
Matos Santos e dá outras 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        36/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputada Iriny Lopes 
Ementa: Concede título de Cidadão 
Espírito Santense ao senhor João Pedro Stédile e 
dá outras providências.  
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        37/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Marcos Garcia 
Ementa: Acrescenta item ao Anexo único do 
Decreto Legislativo Nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Rodrigo Sales Campelo. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   38/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Dep. Delegado Danilo Bahiense 
Ementa: Acrescenta item ao Anexo único do 
decreto Legislativo Nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense a senhora Michelle Bolsonaro. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        39/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Dep. Delegado Danilo Bahiense 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Paulo César Ferreira. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        40/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Dep. Delegado Danilo Bahiense 
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Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
decreto Legislativo Nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Rodrigo Rodrigues de 
Oliveira. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO    42/19           -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Alexandre Quintino 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Jurandir Pessanha Pereira. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   43/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Carlos Von 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão 
Espírito Santense a senhora Maria de Lourdes 
Novaes de Sá. 
   
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        46/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Dep. Luciano Machado 
Ementa: Concede título de Cidadão Espírito-
Santense a senhora Maria Valdete Santos 
Tannure. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   47/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Dep. Torino Marques 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Sinval Eduardo Reis. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        48/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Dep. Torino Marques 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao Ministro da Economia, senhor 
Paulo Nunes Guedes.  
  

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        49/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Dep. Torino Marques 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Juarez Gustavo Pascoal 
Soares.  
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   50/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Hudson Leal 
Ementa: Acrescenta Item ao anexo único do 
Decreto Legislativo n 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
santense ao senhor Rui 
Carlos Domenech Ribeiro a ser entregue na 
sessão do dia 01 de julho de 2019.  
 
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   51/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Hudson Leal 
Ementa: Acrescenta Item ao anexo único do 
Decreto Legislativo n 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense a senhora Andrea de Barros Cunha 
Ribeiro a ser entregue na Sessão Solene no dia 
01 de julho de 2019.  
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        52/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputada Raquel Lessa 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão 
Espírito Santense ao senhor Jacinto Lopes 
Cabral. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   53/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputada Raquel Lessa 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão 
Espírito Santense ao senhor Marcos Laurenço 
Kloss. 
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PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        54/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputada Raquel Lessa 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão 
Espírito Santense ao senhor Emerson 
Guerson Salazar. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        56/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Enivaldo dos Anjos 
Ementa: Concede título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Edinaldo Carvalho Valente. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        60/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Enivaldo dos Anjos 
Ementa: Concede título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Paulo André Camilo de 
Oliveira. 
   
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   61/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Enivaldo dos Anjos 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Jonoel Garcia Ourives.  
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        62/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Renzo Vasconcelos 
Ementa: PDL - titulo de Cidadão - Wallace Aguiar 
de Medeiros 
 
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        63/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Renzo Vasconcelos 
Ementa: PDL - titulo de Cidadão - Antonio Carlos 
Freitas da Silva 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   64/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Renzo Vasconcelos 

Ementa: PDL - Titulo de Cidadão - Aldir Remígio 
de Oliveira Leite. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                   65/19       -
  Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Doutor Hércules 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Geraldo Bueno Craveiro 
de Sá. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        66/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Doutor Hércules 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao Tenente Marcelo Alves Pinto. 
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        67/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Doutor Hércules 
Ementa: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao Capitão de Fragata Marcelo Maza 
Quadros.  
  
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO                        68/19   -
           Análise Técnica - Terminativo 
Autor:    Deputado Vandinho Leite 
Ementa: Indicação para homenagem o 
senhor Giovanne Guerra, por meio do título de 
Cidadão Espírito-Santense. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS 
  
Deputado Coronel Alexandre 
Quintino          Projeto de Lei n.º 278/2019; n.º 
341/2019; Projeto de Decreto Legislativo n.º 
011/2019; n.º 021/2019; n.º 022/2019; n.º 
039/2019; n.º 040/2019; n.º 056/2019 e n.º 
60/2019. 
  
Deputado Dr. Rafael Favatto                   Projeto 
de Lei n.º 138/2019; n.º 187/2019; n.º 
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407/2019; Projeto de Decreto Legislativo n.º 
012/2019; n.º 013/2019; n.º 025/2019; n.º 
026/2019; n.º 046/2019; n.º 061/2019 e n.º 
062/2019. 
  
Deputado Gandini                               Projeto de 
Lei n.º 155/2018; n.º 233/2019; 354/2019; 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 017/2019; n.º 
018/2019; n.º 033/2019; n.º 042/2019; n.º 
047/2019; n.º 063/2019 e n.º 064/2019. 
  
Deputado Freitas                                       Projeto 
de Lei n.º 215/2019; n.º 348/2019; Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 002/2019; n.º 027/2019; 
n.º 029/2019; n.º 030/2019; n.º 031/2019; n.º 
032/2019 e n.º 068/19. 
  
Deputada Janete de Sá                                 Projeto 
de Lei n.º 174/2019; n.º 231/2019; Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 003/2019; n.º 037/2019; 
n.º 043/2019; n.º 048/2019; n.º 049/2019; n.º 
066/2019; n.º 065/2019 e n.º 067/2019. 
  
Deputado Marcelo Santos                     Projeto de 
Lei n.º 093/2019; n.º 345/2019; n.º 350/2019; 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 009/2019; n.º 
010/2019; n.º 034/2019; n.º 035/2019; n.º 
036/2019 e n.º 038/2019. 
  
Deputado Vandinho Leite                   Projeto de 
Lei n.º 085/2019; n.º 088/2019; n.º 165/2019; 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 014/2019; n.º 
015/2019; n.º 016/2019; n.º 050/2019; n.º 
051/2019; n.º 052/2019; n.º 053/2019 e n.º 
054/2019. 
   

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA 
Não houve no período. 

                                        
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA 
Não houve no período. 

   
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Gostaria de fazer uma correção na ata. 
Onde se lê Projeto de Lei n.º 114/2019, na 
verdade é Projeto de Lei n.º 114/2015, que tem 
como relator o deputado Rafael Favatto. 

Passando para a Ordem do Dia, Projeto 
de Lei n.º 87/2019 de autoria do deputado 
Gandini e que teve vista concedida ao deputado 
Alexandre Quintino. 

Concedo a palavra ao deputado 
Alexandre Quintino. 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, demais deputados, 
amigos que estão nos assistindo na TV 
Assembleia, trata-se de um projeto de lei 
apresentado pelo deputado Fabrício Gandini, 
que determina a divulgação de estatísticas 
criminais e de segurança viária no estado do 
Espírito Santo e dá outras providências. Foi 
relatado pela inconstitucionalidade pelo 
deputado Rafael Favatto, e eu sugeri a 
apresentação de emendas para que a gente 
pudesse apreciar, deliberar e votar.  

Na verdade, as emendas seriam a 
supressão do parágrafo único e o § 1.º do art. 
2.º do projeto de lei. Até mesmo porque, no 
próprio relatório do deputado Rafael Favatto, 
ele diz que: 

 
O presente projeto de lei 

acarreta diversos encargos e 
atribuições a Secretaria de 
Segurança Pública (SESP), além 
dos órgãos da polícia civil e 
militar sem os quais a norma é 
insubsistência.  

Não se trata apenas de 
divulgação de dados já existentes. 
Se fosse esse o escopo do projeto 
de lei, certamente seria 
constitucional pelo viés da 
publicidade transparência. 

 
Então, as únicas partes, no projeto de lei, 

que trazem esses encargos são as partes que 
estão inseridas no parágrafo único e no § 1.º, 
muito embora a redação, ela não está uma 
redação muito boa, deveria ser § 1.º e § 2.º. 
Está parágrafo único e no § 2.º. A redação 
legislativa não está muito coerente, mas a nossa 
emenda é pela retirada, é pela supressão desse 
parágrafo único e §1.º, que são justamente 
esses os parágrafos que trazem os encargos ao 
órgão, à Sesp. 

Então, eu vejo que deveria... 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Só para eu entender, deputado 
Alexandre Quintino, o deputado Rafael Favatto 
fez um parecer pela inconstitucionalidade, e V. 
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Ex.ª está fazendo um parecer concorrente que 
tem, na verdade, como objetivo aprovar a 
matéria, mas trazer a supressão de dois artigos, 
é isso? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – É. Eu pedi vista. Na verdade, não são 
dois artigos, não, são dois parágrafos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Dois parágrafos. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – É. § 1.º e parágrafo único. Justamente 
a retirada desses dois parágrafos tornaria, até 
mesmo porque o próprio o deputado relatou 
dessa forma, traria a constitucionalidade do 
artigo. Então, ficaria dessa forma. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok.  
Concedo a palavra ao deputado Fabrício 

Gandini, que é o autor. 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Só 

explicar a intenção da matéria. Na realidade, a 
gente, para enfrentar qualquer problema, a 
gente precisa conhecê-lo, não é? Então, o que 
ocorre muitas das vezes é que a gente está 
discutindo, os municípios estão discutindo os 
seus problemas em relação à violência e, muitas 
vezes, não existem os dados. Os dados estão 
colocados em algum local, a população não tem 
informação se está crescendo, se está 
diminuindo, até para fazer seus movimentos, 
pedir intervenções. E o que a gente está 
pedindo é a transparência desses dados.  

O Governo do Rio de Janeiro já 
disponibiliza, deputado Freitas, todos os dados 
sobre violência, todos, todos os tipos de crime 
detalhadamente, e inclusive acidentes de 
trânsito. Até para que a gente possa ter um 
controle das pessoas, dos movimentos. E o 
Estado do Espírito Santo tem disponibilizado 
apenas o número de homicídios, e de forma 
bem geral, não diz onde. Os boletins são muito 
genéricos. 

O que a gente está pedindo é que o 
Estado disponibilize isso de forma ampla, ampla, 
e a gente tinha colocado como disponibilizar. 
Isso a Procuradoria entendeu que seria 
inconstitucional, que a gente está ferindo a 

atribuição do Estado. O deputado Coronel 
Quintino fez o quê? Ele retirou esses artigos e só 
colocou a obrigação de fazer a divulgação dos 
dados. Continuar a divulgação dos dados. A 
forma que o Estado vai divulgar, ele vai definir, 
só que seria importante para que todas as 
pessoas vejam como é que está a evolução do 
crime ou a diminuição, a gente ter essas 
informações.  

Isso serve para o planejamento dos 
municípios, e geralmente essas informações são 
muito, muito, mas muito difíceis de acessá-las. 
Então, essa a intenção do projeto. E eu peço aos 
deputados, se puderem acompanhar, já que foi 
sanada a inconstitucionalidade, para 
acompanhar o voto do deputado Coronel 
Quintino. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, o parecer do relatório 
concorrente do deputado Coronel Quintino é 
pela rejeição do despacho denegatório, claro, 
com a exceção da supressão dos arts 1.º e 2.º ... 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Não, do § 1.º e do parágrafo único, do 
art. 2.º. São esses artigos que trazem.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Como vota a deputada Janete de Sá?  

  
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 

parecer do deputado Coronel Quintino.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Marcelo Santos?  
   

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Com 
o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Freitas?  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Vou acompanhar 

o relatório do deputado Coronel Quintino.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Gandini?  
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O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 
Também acompanho o parecer do relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então, aprovado por unanimidade.  
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Obrigado, deputado Freitas.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Acompanhei o 

voto do relator na íntegra, senhor presidente. 
(Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eu coloquei o relatório concorrente em 
apreciação e foi aprovado. (Pausa) 

Claro! Se o relatório concorrente, que 
contrapôs o relatório do deputado Rafael 
Favatto, foi vencido. (Pausa) 

Com certeza, automaticamente. O 
relatório do deputado Rafael Favatto cai, visto 
que foi aprovado o relatório concorrente, do 
deputado Coronel Quintino.  

Devolvo a palavra ao presidente.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Com as devidas 

correções.  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Mas, 

só para contribuir, o parecer é pela rejeição do 
despacho, não é isso?  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – O 

parecer é pela rejeição do despacho. É.  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – É isso 

aí. Ok.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Por 

conta das considerações apresentadas.  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Não, 

não. O parecer. Estou falando, ele veio pela 
manutenção.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – No primeiro 

relatório, não havia colhido votos. Houve um 
pedido de vista.  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Pediu 

vista e fez um relatório concorrente, e nós 
estamos aprovando... 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Em 
separado. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Exatamente, em separado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Com uma emenda.  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Ok. 

(Pausa) 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Não cabe emenda? (Pausa) 
Então, a emenda vai ser posterior, é isso? 
(Pausa) Ah, tá! Para análise técnica. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Ele só 

argumentou...  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – A correção dos 

dois parágrafos... (Pausa) 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Não, minha dúvida é porque vai a 
Plenário, agora.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Não, 

não. Ele não vai a Plenário, não.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Não, vai a Plenário. Sempre que a 
gente rejeita o despacho denegatório, ele vai a 
Plenário. Depois, ele volta para análise técnica, 
aí que vai caber a emenda.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Precisamos 

entender. Se estivermos aprovando da forma 
que aprovamos o relatório do deputado Coronel 
Quintino, o relatório dele suprime dois 
parágrafos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Isso. Só que ele vai ter que fazer 
isso posteriormente. Ele só não vai poder fazer 
agora.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – A 

avaliação é do... 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – É do texto original.  



Vitória-ES, terça-feira, 09 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 115 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – A 
análise nossa é do que passou pelo crivo da 
Mesa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – É. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Aí, 

estamos meramente rejeitando a manutenção 
do despacho ou não. E aí, sim, ele...  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – É. O que o Coronel Quintino está 
propondo é que ele tramite... 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Ele se 

antecipou. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – E, depois, a gente retira esses 
dois artigos que são dados pela 
inconstitucionalidade.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – É 

isso, também concordo.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok?  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Isso vai voltar para cá, não segue.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Estamos 

tentando dar legalidade e constitucionalidade 
ao projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Sim. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – O primeiro 

relatório era pela manutenção do despacho. O 
relatório do Coronel Quintino... 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Pela rejeição. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – É no sentido de 

dar constitucionalidade ao presente projeto. Se 
puder seguir, de acordo com o relatório dele, o 

projeto encontra constitucionalidade, e é o que 
foi entendido aqui.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Isso. 
Podemos prosseguir? (Pausa) 
Projeto de lei, de autoria do deputado 

Doutor Hércules, o relator é o deputado Freitas, 
que institui o Programa de Fomento ao Serviço 
de Radiodifusão Comunitária no Estado e dá 
outras providências. Foi um despacho 
denegatório.  

Passo a palavra o deputado Freitas. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – O Projeto de Lei 
n.º 108/2018, que tem como autor o 
excelentíssimo deputado Doutor Hércules, 
dispõe sobre o programa de fomento ao serviço 
de radiodifusão comunitária no estado e dá 
outras providências.  
 O projeto de lei impõe iniciativas e ações 
da administração pública, sem as quais o projeto 
de lei é inócuo, em nítida violação aos 
comandos constitucionais do princípio da 
reserva da administração do Poder Executivo, 
corolário do princípio da separação dos poderes 
e pilar do Estado Democrático de Direito.  
 A matéria disciplinada pela lei 
impugnada encontra-se no âmbito da atividade 
administrativa, cuja organização, 
funcionamento e direção superior cabe ao 
Chefe do Executivo, com o auxílio das 
secretarias de Governo. 

De fato, assiste razão ao excelentíssimo 
senhor presidente por entender pela 
inconstitucionalidade da presente proposição, 
por infringência ao art. 63, parágrafo único, 
incisos III e IV da Constituição Estadual, pois 
interfere na organização administrativa do 
Poder Executivo estadual.  

Nesse sentido, a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
é pela inconstitucionalidade e, 
consequentemente, pela manutenção do 
despacho denegatório do Projeto de Lei n.º 
108/2018, de autoria do excelentíssimo 
deputado Doutor Hércules da Silveira.  

É esse o relatório, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Coloco a matéria em discussão.  
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Não tendo quem queira discutir, vou 
passar a colher os votos. 

Deputado Coronel Quintino. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente, mais uma vez, o 
deputado Freitas elaborou um relatório 
excelente. Eu quero parabenizar e concordar 
com o relatório. Parabéns, viu, deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Vandinho Leite. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Muito obrigado, 

meu comandante. 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 

o relatório do relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputada Janete de Sá. Como 
vota a deputada Janete de Sá? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Depois desse relato, nada mais 
nos resta que acompanhar o relatório do 
deputado Freitas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Quem me convenceu foi o deputado Alexandre 
Quintino. Parecia um sal Eno na água de tão 
emocionado com o relatório do deputado.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Podia ser um 

Estomazil. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Eu 

voto com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Mantido o despacho 
denegatório.  

O Projeto de Lei n.º 161/2018, de autoria 
do deputado Hércules, cujo relator também é o 
deputado Freitas, determina a identificação dos 
veículos de propriedade, alugados ou cedidos, a 
qualquer título, aos poderes públicos. Com 
despacho denegatório da Mesa.  

Passo a palavra ao deputado Freitas. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Este também é 

do deputado Doutor Hércules, porém de 
entendimento um pouco mais complexo e aí eu 
vou depender de um tempo um pouquinho 
maior.  

O Projeto de Lei n.º 161/2018, do 
deputado Doutor Hércules da Silveira, tem por 
finalidade determinar a identificação dos 
veículos de propriedade, alugados ou cedidos, a 
qualquer título, aos poderes públicos.  

A matéria foi protocolada dia 19/06, lida 
no Expediente da sessão do dia 20/06. O 
excelentíssimo senhor presidente da Mesa 
Diretora proferiu despacho denegatório, com 
fulcro no art. 143, 3.º, do Regimento Interno da 
Casa, inadmitindo a tramitação da matéria por 
entender a priori existir infringência ao art. 63, 
parágrafo único, III e IV da Constituição 
Estadual. Em seguida, foi deferido o pedido de 
recurso à Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, nos termos do art. 
143, § único do Regimento Interno.  

A inconstitucionalidade formal orgânica 
decorre da inobservância da competência 
legislativa para a elaboração do ato. Faz-se 
necessário verificar aqui se a competência para 
a elaboração da norma é da União, do Estado ou 
do Município. Dentro do panorama de 
distribuição de competências, é regido pela 
Constituição de 1988, em especial com base no 
que determina o princípio federativo 
estabelecido expressamente em seus arts. 1.º e 
25, tem-se que a autonomia legislativa de cada 
ente federativo é assegurada nos termos de 
Carta da República desde que atendidos os seus 
preceitos e princípios.  

 A propositura em questão objetiva 
determinar no âmbito do estado do Espírito 
Santo a identificação dos veículos de 
propriedade, alugados ou cedidos, a qualquer 
título, aos poderes públicos.  

Sua finalidade é ampliar a transparência 
junto à sociedade, prestigiando-se o princípio da 
publicidade e possibilitando melhor fiscalização, 
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por parte dos cidadãos, ampliando a eficiência e 
economia na gestão pública.  

No caso em tela, a competência 
legislativa foi respeitada, pois atuou o Estado no 
uso de sua competência remanescente ou 
residual, nos termos do § 1.º do art. 25 da 
CRFB/1988: 

Assim, em face da capacidade de auto-
organização e autogoverno outorgada pela 
Constituição Federal aos Estados-Membros, 
tem-se que compete a esta Casa Legislativa, 
com a sanção do governador do Estado, dispor 
sobre a matéria em exame, nos termos do art. 
55, caput, da Constituição Estadual. 

Dito isso, fica evidente que pode o 
Estado do Espírito Santo exercer sua 
competência legislativa remanescente para 
tratar da matéria alvo do Projeto de Lei n.º 
161/2018, não havendo, portanto, que se falar 
em inconstitucionalidade por vício de 
competência, conforme art. 25, § 1.º da 
CRFB/1988.  

Superada a questão da competência 
legislativa, passa-se à análise da 
inconstitucionalidade formal propriamente dita, 
que decorre da inobservância do devido 
processo legislativo. Neste ponto, deve-se 
verificar se existe vício no procedimento de 
elaboração da norma, seja na fase de iniciativa, 
seja em fases posteriores. 

Analisando o aspecto da 
inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, da 
iniciativa para deflagrar o presente Projeto de 
Lei, tem-se que a Constituição Federal, assim, 
como a Constituição Estadual, asseguram a 
independência dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário respectivamente em seus 
art. 2.º e 17.º. Com efeito, nenhum dos Poderes 
pode interferir no funcionamento do outro sem 
estar amparado em regra constitucional sob 
pena de violação do princípio da separação dos 
Poderes. 

Com fulcro em tal princípio, a 
Constituição Federal, em algumas hipóteses, 
reserva a possibilidade de dar início ao processo 
legislativo a apenas algumas autoridades ou 
órgãos como forma de subordinar a eles a 
conveniência e a oportunidade da deflagração 
do debate legislativo em torno do assunto 
reservado.  

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em 
seu art. 61, e a CE/1989, em seu art. 63, 

parágrafo único, as disposições normativas cuja 
iniciativa é de competência privativa do Chefe 
do Executivo. Com efeito, as matérias 
relacionadas a funcionamento e as atribuições 
de órgãos do Poder Executivo devem estar 
inseridas em norma cuja iniciativa é reservada 
àquela autoridade. 

No caso em exame, a matéria não se 
encontra dentre aquelas cuja iniciativa é 
reservada. Assim, o presente Projeto de Lei não 
contém vício formal subjetivo, sendo de 
iniciativa de deputado, e versando sobre 
matéria que não é de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder. Portanto, apresentar-se-á 
plenamente possível que o Deputado Estadual 
proponente inicie o presente processo 
legislativo nos termos do disposto no art. 61 da 
CRFB/1988 e no art. 63 da CE/1989. 

Sendo assim, a Comissão de Constituição 
e Justiça, Serviço Público e Redação é pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do presente Projeto de 
Lei n.º 161/2018, do Ex.mo deputado Doutor 
Hércules da Silveira. 
 O nosso relatório contradiz o despacho 
denegatório da Mesa Diretora e é pela 
constitucionalidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Pela rejeição do despacho 
denegatório. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Isso. É o voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Eu coloco a matéria em 
discussão. (Pausa) 
 Só parabenizar o deputado, até porque é 
uma ação simples, de transparência. Identificar 
os veículos oficiais eu acho que é, mesmo que 
sejam locados, cedidos, acho que é justo, até 
para que a gente tenha uma utilização por parte 
de quem está fazendo a condução desses 
veículos ou para que a gente saiba que é um 
veículo oficial, para que a gente tenha esse zelo 
com quem está... 
 Então, concordo com V. Ex.ª. 
 Vou passar a colher os votos. 
 Mais algum deputado gostaria de 
discutir? Não? 
 Então, Coronel Quintino. 
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 O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 
Presidente, antes de colher os votos, eu só 
queria fazer um registro. Eu acho uma boa 
iniciativa do deputado Hércules, mas eu acho 
que nós temos que preservar a separação dos 
poderes. Cada poder institui a sua própria regra. 
Se nós estivéssemos legislando em relação ao 
Executivo, que nos compete a Constituição 
fiscalizá-lo, eu até concordaria, mas agora, neste 
caso, invadir a competência, por exemplo, do 
Poder Judiciário, do Ministério Público, que tem 
própria regra e tem como fiscal, por exemplo, o 
Tribunal de Contas, acho que estamos até 
invadindo. Para que não votemos uma matéria 
que, por mais que no mérito seja muito bacana, 
acho que o princípio da transparência em 
mostrar que um veículo, seja ele de propriedade 
do Governo ou locado, prestando serviço a ele, 
como que vou impor regra ao Poder Judiciário? 
Como vou impor regras ao Judiciário, Ministério 
Público? Como vou impor regra ao Tribunal de 
Contas e ao Ministério Público de Contas se não 
nos compete, inclusive, fiscalizar esses poderes?  

Então, acredito que a matéria é, no 
mérito, muito importante. Vale até como 
sugestão de encaminhar para os chefes desses 
poderes, mas não nos compete legalmente 
legislar sobre tal. 

Era o meu registro que eu gostaria de 
fazer. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Concordo com o deputado Marcelo. 
Acho que está no art. 143, também do 
Regimento Interno, que a gente não pode criar 
atribuição para outro poder. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –  A matéria está em discussão.  
Mais algum deputado gostaria?(Pausa) 
Vou colher os votos. Se a gente tiver 

maioria... Se não tiver, a gente vai precisar de 
um voto em contrário. 

Como vota o deputado Coronel 
Alexandre Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Muito embora eu também ache muito 
importante pela transparência, pela lisura do  
serviço público, eu sou pela denegação, 
realmente, pela inconstitucionalidade do 
projeto. 

Não acompanho o voto do relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Vandinho Leite. 
 
O SR.VANDINHO LEITE - (PSDB) – 

Mesmo com a dúvida jurídica que se coloca aqui 
neste momento, uma matéria até certo ponto, 
pelo tema, muito polêmica, concordo com o que 
o deputado Marcelo Santos coloca neste caso 
específico sobre atribuições para outros 
poderes. 

Então, vou votar também contra o 
relatório. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputada Janete de Sá.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Apesar 

de compreender também, mas acho que é 
importante essa matéria passar por aqui, 
mesmo que a gente não fiscalize, porque o fiscal 
de todos os poderes, dos servidores públicos é a 
população.  

Então, vou votar com o relator, sim. 
Acho que podemos, não estamos invadindo 
competência, estamos querendo que dê 
publicidade às placas que estão sendo pagas, 
que se identifiquem os carros, porque as placas 
estão sendo pagas pelo povo. Isso é o princípio 
da transparência e não vejo razão para a gente 
ser contrário. 

Vou votar junto com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Rafael Favatto. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) – Depois dessa efervescência dos 
debates, como  disse o deputado Marcelo 
Santos, acho que em relação especificamente a 
essa matéria, ela já vem com um despacho 
denegatório da Mesa, onde a própria 
Procuradoria, inicialmente, relatou pelo seu 
despacho denegatório, pelo arquivamento da 
matéria, na realidade. Aí foi recorrido à 
Comissão de Justiça.  O deputado Freitas tentou, 
acho que de toda maneira, ajudar a matéria do 
deputado Hércules. E é uma matéria muito 
bem-vinda até  para a população, como a 
deputada Janete disse, mas ela é, realmente, 
inconstitucional. 
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Então, voto contrário ao parecer do 
relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos.  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Seguindo a linha daquilo que eu me manifestei, 
até cumprimentando a deputada Janete, 
porque, realmente, é um tema, o povo é o fiscal. 
E na linha do que ela disse, colocar uma placa, aí 
que evidencia ainda mais a 
inconstitucionalidade da matéria. Eu obrigo um 
poder a colocar uma placa, sem colocar no 
orçamento aquele recurso para colocar a placa. 
Então, é a separação dos poderes. A matéria é 
muito importante. Votaria aqui favorável se ela 
fosse constitucional e legal, mas a Comissão de 
Constituição e Justiça tem um papel talvez... 

 
O SR.VANDINHO LEITE - (PSDB) – 

Importante que não estamos votando o mérito, 
deputado, estamos votando a 
constitucionalidade. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – O 

controle prévio de constitucionalidade. No 
mérito ela é a melhor. Eu, particularmente, 
votaria aqui antecipando o meu voto. E por 
escrito. Mas, infelizmente, o papel que temos na 
Comissão de Justiça, é o pior dos papéis das 
comissões, porque é aqui que dizemos se a 
matéria, independente do mérito, se é legal e 
constitucional.  E, neste caso, ela é 
descaradamente, inconstitucional. 
 Eu voto lamentando, mas voto contrário 
ao relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Vou acompanhar o voto do 
relator, deputado Freitas, discordando um 
pouco do deputado Marcelo Santos, assim 
respeitando, toda vênia, o deputado, mas o 
princípio da transparência é um princípio 
constitucional. 
 Acho que a gente não está impondo 
nenhuma atribuição, não entendo que há 
imposição de uma atribuição, até porque isso 
deveria ser feito de pronto, sem necessidade de 
se ter uma lei. Infelizmente, no nosso país, a 
gente vê o mau uso no serviço público, de 
diversas formas, e a gente precisa legislar sobre 

questões que deveriam ser feitas independente 
de lei. Por isso eu vou acompanhar o voto do 
deputado Freitas.  

Tendo em vista que nós temos o número 
insuficiente para aprovação da matéria, 
conforme foi relatada pelo deputado Freitas, 
nós vamos precisar de um voto em separado, aí 
eu vou sugerir que seja do deputado Marcelo 
Santos, e que os deputados possam 
acompanhá-lo, os que já manifestaram, e a 
gente tem a manutenção do despacho 
denegatório. Ok? 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Relato pela inconstitucionalidade da proposta 
do deputado Hércules, aliás, pela manutenção 
do despacho denegatório da Mesa, ou seja, 
estou acompanhando aquilo que a douta 
Procuradoria previamente se manifestou e volto 
a dizer no meu voto, o deputado Gandini fez 
uma fala muito importante, não se deveria ter 
lei e, se houvesse a necessidade de ter, ela 
deveria sair, por exemplo, do Judiciário, a 
iniciativa dele; do Ministério Público, idem; ou 
adotar uma decisão meramente por ato de 
resolução desses Poderes e não da iniciativa do 
parlamentar. 

Nós poderíamos alcançar aqui a nossa 
Casa, mas a Casa dos demais, é o princípio da 
separação dos Poderes. Então nós estamos 
impondo, inclusive, gastos. No mérito, a matéria 
é excepcional, todos nós aqui votaríamos, 
deputado Alexandre Quintino, deputado 
Vandinho, deputado Rafael Favatto, favoráveis 
ao relator; mas ela, infelizmente, é 
inconstitucional e por isso que é pela 
manutenção do despacho denegatório, senhor 
presidente, nesse projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Matéria em discussão. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu 

gostaria de fazer apenas uma consideração. 
Então se o Poder não quiser fazer, ele não faz e 
pronto. E o princípio da transparência? Então 
essa é uma preocupação que traz para a gente 
porque a matéria, no meu entendimento, versa 
sobre o princípio da transparência, que é um 
direito legal e constitucional de cada cidadão, 
sim, é um direito do cidadão.  
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Agora, o Poder não quer fazer e pronto. 
A população não tem como fazer e ela vai ficar 
refém disso. Então a gente tem que ver de que 
maneira podemos corrigir esse comportamento 
que ainda existe em alguns Poderes, inclusive 
não cumprir a lei. 

Tem uma lei neste estado que toda a 
vigilância policial, toda a guarda policial na 
vigilância, na segurança de promotores, de 
juízes, de desembargadores, tem que estar 
fardada e eles continuam tudo à paisana. 

Há uma lei no estado. Está todo mundo à 
paisana, tem militar que podei estar na rua 
trazendo segurança, conferindo segurança à 
população, está levando filho de determinados 
entes públicos, à escola, ao médico. 

Se a gente for fazer essas denúncias aqui, 
ficaria até um clima ruim porque parece que a 
gente está querendo contrapor com o outro 
Poder, mas eu sei de diversos casos de policial 
militar à paisana que leva a filha de seu fulano, 
que é promotor, ou a mulher que é juíza, não 
cabe aqui o nome, ao médico, à escola, e tudo 
com carro oficial. 

Então essas coisas a gente precisa ver 
como resolvemos, porque realmente é muito 
complicado.  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Tem 

que denunciar. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Tem 
que aproveitar agora.  

  
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Mas se 

você denuncia, ah, está criando problema com o 
outro Poder. 

Pede às pessoas para denunciar, todo 
mundo neste país tem medo de polícia, de juiz. 
Então sabem e acabam não falando, não citam o 
nome, mas a gente sabe que existe isso e a 
população, infelizmente, paga essa mordomia, 
que ela não tem. 

Então, eu volto a dizer: se nós não 
podemos versar aqui pela transparência, é 
muito complicado. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Infelizmente essa situação é 
grave. Se sabe, tem denunciar. 
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Tem 
que denunciar. Eu não sei. Se souber, denuncio. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Eu também denuncio, porque tem 
que... 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Já 

mandamos por escrito para o órgão competente 
que é a Corregedoria. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – A lei 

que a senhora... 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Já 

mandamos por escrito para órgãos 
competentes, que é a Corregedoria e que é 
capaz de ver isso. No entanto a coisa não anda. 
E vocês sabem que é assim. Eu não estou 
falando nenhuma novidade aqui. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Deputada Janete, a lei... 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Se souber, tem que denunciar. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Cadê a 

lei que instituiu que o policial civil ou militar que 
faz a segurança tem que andar fardado? É uma 
lei, passou aqui. Eu votei essa lei, você votou, 
Freitas. Nós votamos. Não, estão tudo à 
paisana.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Essa 

lei que obriga o policial, no caso militar, porque 
o civil, ele é civil...  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Mas tem 

os uniformizados também civis, alguns. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Mas é 

por opção. Essa lei nasceu na Assembleia ou ela 
veio do Executivo? Que obriga o policial a andar 
fardado? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Essa lei 

veio do Executivo, Marcelo. Essa lei está aqui. 
Ela passou. Ela veio do Executivo, ela passou, é 
uma lei no estado. 
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O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – É 
uma lei importante para que nós possamos... 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Da 

época do ex-governador. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Isso. 

Para que nós possamos ter essa informação da 
chegada da lei, consultar aqui através da 
Procuradoria se houve algum questionamento 
dela de constitucionalidade. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – É uma lei 

que existe.  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Não, 

checar se teve alguma... Às vezes teve uma 
Adin, uma ação direta por algum motivo, 
porque o papel policial é diferente do nosso. E 
se ela não tiver, que esta comissão oficie aos 
demais poderes para que seja cumprida essa lei. 
Porque, se ela estiver em pleno vigor, aí eles 
estão incorrendo em crime.  

Inclusive, dessa denúncia que foi 
encaminhada à Corregedoria, que a senhora 
também encaminhe para cá para que a 
comissão possa encaminhar ao presidente do 
Tribunal de Justiça, pedindo que sejam tomadas 
as medidas cabíveis. E ao procurador chefe do 
Ministério Público, da mesma forma.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Mas, se 

nós não fiscalizamos eles, como é que eu vou 
cobrar dele aquilo que ele não tem obrigação de 
me dizer? Nós não fiscalizamos o Poder 
Judiciário. Se nós não fiscalizamos, como é que 
eu vou cobrar do presidente do Tribunal de 
Justiça aquilo que ele pode: Não, minha filha, eu 
não estou submetido... 

  
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Está 

aí, é a lei.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Não é?  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Então, a lei é mais ou menos isso.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – A lei é para todos, se ela tem 
Adin ou não, se ela está em vigor... 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Se ela 
foi julgada já, já está em vigor, não tem jeito.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ela pode ter sido julgada. Mesmo 
que tenha Adin, está em vigor. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Está em 

vigor. Se tem Adin, eu desconheço. A lei está em 
vigor. Foi uma lei que o ex-governador trouxe 
para cá, que trata dessa questão. O senhor é 
bem vigilante, você se lembra da legislação aqui, 
que passou aqui pela Casa.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Acho 

que ela teve uma alteração na hora de 
apresentar. Teve emenda, alguma coisa assim.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Mais algum deputado gostaria de 
discutir? 

Não tendo, eu vou passar a colher os 
votos novamente, agora com o relatório do 
deputado Marcelo Santos.  

Deputado Coronel Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Depois de tudo isso, favorável ao voto 
do deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Vandinho Leite?   
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Vou 

seguir o relatório do deputado Marcelo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto?  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho o relatório do 
deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Freitas?   
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Depois de toda 

essa fundamentação para reconhecer que 
existia constitucionalidade, boa técnica, eu 
preciso votar contra o voto do deputado 
Marcelo Santos.  
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O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputada Janete de Sá?  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Também 

vou seguir a minha votação anterior. Eu ainda 
não estou convencida de que a gente não 
poderia legislar sobre essa questão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Também vou acompanhar o voto 
anterior, pela rejeição. No entanto, foi aprovado 
o despacho denegatório da Mesa, que, inclusive, 
deputado Marcelo Santos, só para tirar uma 
dúvida, eu não sei se a Procuradoria avalia 
despacho denegatório. É só a Mesa, então, 
assim, não há uma análise da Procuradoria. Isso 
é importante porque às vezes a gente está 
discutindo aqui e a gente fica baseando como se 
o despacho denegatório fosse da Procuradoria. 
Não é. É da Mesa.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Mas, 

posso fazer uma intervençãozinha pequena? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – É um 
servidor que é técnico.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – A 

Mesa pode pedir o apoio da Procuradoria. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – É, só que não vem no... 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Mas não 

veio. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Não vem em nenhum... Não vem 
justificativa, não vem relatório, não vem nada.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Normalmente... 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – A gente simplesmente tem aqui 
escrito: despacho denegatório.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Isso, 

que é controle prévio.  

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Isso.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – É um 

servidor que nem da área jurídica é. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – É um controle exageradamente 
prévio, mas tudo bem, a gente entende, o 
funcionamento de cada casa é de uma forma. 
Esta é aqui, né? A gente tem vários controles.  

Projeto de lei de autoria do deputado 
Euclério Sampaio, relator o deputado Marcelo 
Santos, que estabelece desconto sobre o valor 
da tarifa mínima mensal do serviço de água e 
esgoto por dia de falta de fornecimento de água 
no estado do Espírito Santo. O relatório vai ser 
dado pelo deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Bom, 

V. Ex.ª já leu a ementa para mim, economizou 
meu relatório.        Projeto de Lei n.º 223, de 
autoria do deputado Euclério Sampaio, 
conforme ementa já lida pelo nosso presidente.  

Como se observa, senhor presidente, 
senhoras e senhores deputados, a Constituição 
Federal gabaritou o sistema federativo brasileiro 
de forma que cada ente federado passe a ter, 
em regra, o seu próprio campo de competência 
administrativa e legislativa e, nesse 
norteamento constitucional, a disciplina desse 
serviço proposta pelo deputado pertence 
privativamente à União Federal. 

Somente lei federal pode disciplinar 
qualquer circunstante prestação de serviço 
público referente à água e somente os contratos 
público-municipais podem tratar sobre a forma 
de cobrança da tarifa, salvo hipótese de região 
metropolitana.  

Sendo assim, meu parecer é pela 
inconstitucionalidade. É assim que relato, 
senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Vou passar a matéria à discussão. 
Algum deputado gostaria de discutir? (Pausa)  

Deputada Janete de Sá, como vota? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Acompanho o relator. 
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O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Vandinho Leite? 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Acompanho o relatório do relator, deputado 
Marcelo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Coronel Quintino?  
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Acompanho o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Rafael Favatto? 
 

   O SR. DR RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Freitas? 
  

O SR. FREITAS – (PSB) – Sigo o 
entendimento do eminente relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Também vou acompanhar. 
Mantida a inconstitucionalidade do 

projeto.  
Passamos ao Projeto de Lei n.º 32/2019, 

de autoria do deputado Marcos Garcia.  
O relator é o deputado Marcelo Santos. 

Passo a matéria para ele relatar. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – O 

autor determina, na sua ementa, alimentação 
diferenciada a crianças e adolescentes 
portadores de intolerância à lactose na merenda 
escolar em instituições da rede de ensino 
estadual. 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, do ponto de vista da juridicidade é 
necessário averiguar se o projeto de lei está em 
sintonia com o ordenamento jurídico e com as 
decisões dos tribunais superiores, o que fizemos 
na análise. 

Verifica-se que o projeto está em 
perfeita sintonia com os preceitos da Lei n.º 
11947, já abordados aqui anteriormente, e na 
Resolução n.º 26, de 17 de junho de 2013, do 
Ministério da Educação. 

Sendo assim, o meu parecer é pela sua 
constitucionalidade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – O projeto teve um despacho 
denegatório. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Isso. 

Um despacho denegatório, me perdoe. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Então é pela rejeição do despacho 
denegatório? 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Pela 

rejeição do despacho denegatório. Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – É o Projeto de Lei n.º 32, do 
deputado Marcos Garcia. 

Matéria em discussão. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Coronel Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Vou 

acompanhar o relatório do relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu 

também vou acompanhar. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Rafael Favatto? 
     

O SR. DR RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Freitas? 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – É muito mais 

simples acompanhar o relator. A iniciativa 
também é fantástica. Mas eu penso que a 
Secretaria Estadual de Educação, Municipal de 
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Educação identifica cada aluno e a dependência, 
a necessidade individual de cada aluno e vai dar 
o tratamento diferenciado, porque o projeto é 
inconstitucional.  

Então eu mantenho meu 
posicionamento pela inconstitucionalidade e 
pelo despacho denegatório. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Então vota contrário ao relato. 
Eu vou acompanhar o voto do relator, 

ok? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Então foi rejeitado o despacho 
denegatório e o projeto volta a tramitar. 

Projeto n.º 37/2019, da deputada Janete 
de Sá. O relator é o deputado Marcelo Santos. 
Cria o Programa Florescer no âmbito do Estado 
do Espírito Santo. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Senhor presidente, com a aquiescência do 
plenário da Comissão de Justiça, eu pediria a V. 
Ex.ª dilação de prazo por mais uma sessão 
ordinária da Comissão de Justiça para que eu 
possa, no meu entendimento com a autora, 
fazer as modificações necessárias para adequá-
lo às normas regimentais e da Constituição. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. Concedido o prazo. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Obrigada, deputado Marcelo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Projeto de Lei n.º 52/2019, de 
autoria do deputado Sergio Majeski. A relatora é 
a deputada Janete de Sá. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Eu 

tenho mais uma matéria aqui. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –Tem uma ordem aqui. É para o 
senhor ficar mais um pouquinho no plenário. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 
Janete, deputada, posso relatar, com a 
aquiescência do presidente? É o último! 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Sim, não 

tem problema, não. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – É a 

Resolução n.º 04/2019. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deixe-me verificar aqui. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Não é 

por relator? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Não. Ele 

mudou. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – É pelo número do projeto. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – É a 

Resolução n.º 04/2019. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. Então vamos lá. Projeto de 
Resolução n.º 04/2019, página 15, deputado 
Sergio Majeski, relator Marcelo Santos. Altera a 
Resolução n.º 1.905 de 11/02/1998, reduzindo o 
número de assessores por gabinete.  

Deputado Marcelo Santos.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Pela 
inconstitucionalidade, senhor presidente. 
Desculpa, pela manutenção do despacho 
denegatório. É competência exclusiva da Mesa 
Diretora.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Matéria em discussão. 
(Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Coronel Quintino? 
  
 O SR. ALEXANDRE QUINTINO – (PSL) – 
Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Como vota o deputado Vandinho 
Leite?  
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 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 
o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Como vota o deputado Dr. Rafael 
Favatto?  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o despacho 
denegatório.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Como vota a deputada Janete de 
Sá? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Acompanho o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Como vota o deputado Freitas? 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Acompanho o 
entendimento do relator.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Vou também acompanhar o 
entendimento do relator, tendo em vista que a 
atribuição aqui é exclusiva e privativa da Mesa.  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Deputado Gandini, neste momento tem mais 
projetos, mas eu vou me ausentar, até porque 
pretendo falar na sessão de hoje e o horário é 
14h45. Então, gostaria de pedir licença aos 
demais colegas.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Posso 
relatar, deputado? 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Projeto de Lei n.º 52/2019, de 
autoria do deputado Sergio Majeski, que institui 
o Dia Estadual do Movimento Pestalozziano. 

Deputada Janete de Sá para relatar a 
matéria. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Obrigada, Deputado! 

No que se refere ao Projeto de Lei n.º 
52/2019, do deputado Sergio Majeski, que como 
V. Ex.ª disse, institui o Dia Estadual do 
Movimento Pestalozziano, o procurador de piso 
manifestou-se pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e esse entendimento foi 
acolhido pelo procurador-geral. Nos propomos à 
implantação do Dia Estadual do Movimento 
Pestalozziano no estado do Espírito Santo a ser 
comemorado no dia 31 de agosto. A escolha da 
referida data visa integrar-se à Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência.  

Em minha análise, entendo que a 
Procuradoria desta Casa deve ser acompanhada 
ao reconhecer a constitucionalidade do projeto 
n.º 52/2019. Por isso, relator pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Matéria em discussão. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Coronel Quintino? 
  
 O SR. ALEXANDRE QUINTINO – (PSL) – 
Com o relatório. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) –Deputado Dr. Rafael Favatto?  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Freitas? 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Acompanho a 
relatora.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) –Deputado Marcelo Santos?  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 
Acompanho. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Acompanho também o voto da 
relatora. Então, a matéria foi dada pela 
constitucionalidade e aprovação.  
 Projeto de Lei n.º 67/2019, do deputado 
Enivaldo dos Anjos, que propõe a retirada de 
postes, alinhamento e a retirada de fios em 
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desuso e desordenados existentes em postes de 
energia elétrica e dá outras providências. O 
relator é o deputado Rafael Favatto. 
 

O SR. ALEXANDRE QUINTINO – (PSL) – 
Senhor presidente, pela ordem! Eu também 
gostaria de fazer uso da tribuna. Eu gostaria de 
me retirar com a aquiescência de V. Ex.ª. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Também 
preciso sair, deputado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Vamos então encerrar a 
sessão, não temos quorum.  

Não tem problema não, gente! A gente 
continua na próxima semana, se todo mundo 
chegar no horário.  

Então, eu agradeço a todos e encerro a 
presente sessão. Agradeço a todos os 
deputados presentes.  

 
(Encerra-se a reunião às 

14h33min) 
 

 
QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE COOPERATIVISMO, REALIZADA 
EM 02 DE JULHO DE 2019. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) – Bom dia a todos e a todas, a 
todos os que se fazem presentes. Bom dia, 
também, aos nossos telespectadores da TV Ales. 
Estamos ao vivo para todo o estado do Espírito 
Santo. 
 Invocando a proteção de Deus, quero 
declarar abertos os trabalhos da nossa Comissão 
Permanente do Cooperativismo, aqui na nossa 
Assembleia Legislativa. 
 Antes, porém, quero convidar os 
senhores para ficarmos de pé, para que 
possamos fazer a leitura de um versículo da 
Bíblia. (Pausa) 
  
  (O senhor deputado Pr. Marcos 
Mansur lê Salmos, 23:1) 
 
 Obrigado. Podem assentar-se.  

 Quero dizer à nossa secretária que a 
gente vai, no momento oportuno - estamos 
aguardando a chegada de mais um deputado, 
que já está a caminho -, mas a gente vai estar 
fazendo a leitura da ata no momento oportuno. 
Vou solicitar para fazemos a leitura depois, mas 
solicito que proceda, então, à leitura do 
expediente, neste momento, para a gente 
ganhar tempo. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: Correspondências 
recebidas, proposições recebidas, proposições 
distribuídas aos senhores deputados, 
proposições sobrestadas e proposições baixadas 
de pauta não houve no período.  
 Ordem do dia: discutir o tema 
Coopgraneis: nossa história, desafios, 
conquistas e perspectivas.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) – Ok.  

Quero, com muita satisfação, então, 
agradecer antecipadamente aos amigos, às 
pessoas que estão aqui conosco nos 
prestigiando e fazendo com que a nossa reunião 
desta comissão, hoje, se torne bastante eficaz, 
bastante importante.  
 E quero, desde já, apresentar e 
agradecer a presença do presidente da 
Cooperativa de Transporte de Cargas do Estado 
do Espírito Santo, a Coopgraneis, senhor 
Rodrigo da Silva Madeira, desde já agradecendo. 
Ele vai ser o palestrante nesta manhã. Vai trazer 
para a gente um tema muito interessante que a 
gente vai estar colocando daqui a pouco. 
 Quero agradecer ao David Duarte 
Ribeiro, que é o nosso assessor de relações 
institucionais da OCB e é membro nato já da 
nossa comissão. Não pode faltar.  

Senhor José Alaor Braga, que é 
conselheiro fiscal da Coopgraneis. Seja bem-
vindo também, acompanhando nosso 
presidente.  

Também o senhor Carlos Alberto Vieira, 
Carlinho. - Não é, Carlinho? - Nosso grande 
irmão Carlinho, presidente da Coope Serrana, 
Cooperativa de Transporte Sul Serrana, que já 
fez aqui uma brilhante explanação da Coope 
Serrana, e a gente tem também essa alegria de 
tê-lo também aqui com a gente.  
 O Victor Fernando da Silva, presidente da 
Cooptaxi, Cooperativa de Transporte de 
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Passageiros e Cargas e Lotação de Máquinas e 
Veículos. Seja bem-vindo, Victor! É uma alegria 
receber aqui também esta cooperativa. 
 O senhor Cristiano Agne, diretor 
financeiro da Cooptaxi. Seja bem-vindo também 
com a gente aqui.  

O senhor Maurício Sarderberg, grande 
amigo. Também Maurício, que é o nosso 
representante da Cooperativa de Transporte da 
Região Sul do estado do Espírito Santo, a 
Coopersules. Seja mais do que bem-vindo.  
 E o Wagner Jordain, que é também o 
nosso vice-presidente da Coopersules. Uma 
alegria grande recebê-lo aqui.  

E também o presidente da Coopersules, 
nosso grande amigo Xará, o Carlinho também, 
Carlos Magno Silva, presente aqui nos 
prestigiando nesta manhã muito alvissareira, 
aqui com a nossa reunião. 
 Acabou de chegar, também, o nosso 
membro efetivo da comissão, o deputado 
Hudson Leal, presente aqui, com a gente. Que 
eu vou aproveitar, antes de a gente ouvir a 
nossa palestra, nesta manhã, eu gostaria de 
ouvir a leitura da ata, de forma sintética, bem 
resumida, para que a gente possa aproveitar ao 
máximo o nosso palestrante aqui, hoje. (Pausa) 

 
(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da quarta reunião 
ordinária, realizada em 04 de 
junho de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR - PSDB) – Muito bem.  
Como vota o deputado Hudson Leal, em 

relação à ata? 
 
O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Voto 

como lida.  
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR - PSDB) – Eu também acompanho V. 
Ex.ª.  

Declaramos a ata lida e aprovada.  
E agora, sim, eu gostaria de convidar 

nosso presidente, o senhor Rodrigo Silva 
Madeira, presidente da Cooperativa de 
Transporte de Cargas, da Coopgraneis, para 
estar conosco, aqui, para discutir sobre o tema: 
Coopgraneis: nossa história, desafios, 
conquistas e perspectivas.  

Vai ser uma alegria podermos ouvi-lo 
neste momento, senhor Rodrigo Madeira.  

 
O SR. RODRIGO DA SILVA MADEIRA – 

Bom dia a todos. Bom-dia! Queria agradecer, 
primeiramente, a Deus, pela oportunidade de 
estar aqui. Agradecer ao nosso presidente da 
Comissão de Cooperativismo, Pr. Marcos 
Mansur, muito obrigado. Deputado doutor 
Hudson, muito obrigado pela oportunidade. 
Agradecer à OCB, que tem dado tanto apoio ao 
cooperativismo, na presença, especialmente, 
aqui, do senhor David Ribeiro Duarte. Agradeço 
o grande empenho que ele tem feito, aí, pelo 
cooperativismo. Nosso amigo, também. Meu 
conselheiro fiscal, Braga. José Alaor Braga. E 
todos os presentes, aqui. Nosso amigo 
Carlinhos, da Serrana. Muito agradecido pela 
presença.  

Eu vou contar um pouco da história, 
aqui, da Coopgraneis Transportes. 

Meu nome é Rodrigo da Silva Madeira. 
Eu estou presidente da Coopgraneis, 
Cooperativa de Transportes de Cargas do Estado 
do Espírito Santo, faço parte, também, do 
Conselho de Administração da OCB, juntamente 
com o David, na OCB. E vou contar um pouco da 
história, aqui, da Coopgraneis.  

A Coopgraneis, Cooperativa de Cargas do 
Estado do Espírito Santo, atua no ramo de 
transporte de cargas gerais e locação de 
equipamentos, sendo uma cooperativa criada 
em 1992. Então, estamos há vinte e sete anos 
no mercado de transporte de cargas e locação 
de equipamentos.  

Seus duzentos e sessenta e oito 
cooperados ativos, hoje ativos são duzentos e 
sessenta e oito cooperados, eles dispõem de 
equipamentos adequados aos serviços que 
prestam. Então a Coopgraneis atua no 
transporte de cargas e de locação de 
equipamentos e os nossos equipamentos são os 
mais adequados para a prestação de serviços 
aos nossos clientes. 
 Vou falar um pouco da nossa área de 
atuação. Transporte de cargas a graneis, 
resíduos industriais e domiciliares, minérios de 
ferro, escórias de alto forno, pedras para 
enrocamento, ferro-gusa e locação de diversos 
equipamentos como basculantes, 
poliguindastes, autovácuos, caminhão pipa, 
caminhão munck, caminhão cabine 
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suplementar, comboio lubrificante, caminhões 
pranchas, caminhonetes 4x4, compactadores, 
empilhadeiras, retroescavadeiras e outros. É 
grande, é diversificada a gama de equipamentos 
que a Coopgraneis disponibiliza para estar 
atuando no mercado hoje. 
 A visão da Coopgraneis é proporcionar 
aos cooperados condições de atuarem no 
mercado, possibilitando um fluxo de serviços 
contínuos, apoiado por uma infraestrutura que 
melhore suas condições de trabalho e atuando a 
sua competitividade através da confiança 
inspirada aos clientes.  

A nossa missão é atuar com 
competitividade no ramo de transportes de 
cargas, oferecendo serviços de qualidade, 
utilizando equipamentos compatíveis com os 
serviços a serem prestados por uma equipe de 
cooperados capacitados e motivados para 
atender os requisitos dos clientes. 
 Os nossos principais clientes. Vou falar 
um pouco dos nossos clientes. A gente tem um 
contrato grande com a nossa empresa que é a 
AcelorMittal Tubarão, que a gente faz 
transportes diversos de materiais na área 
interna e na área externa.  

A gente movimenta aproximadamente 
cento e sessenta mil toneladas de materiais por 
mês. No ano de 2018, a gente transportou 
aproximadamente um milhão e oitocentas mil 
toneladas de material para a AcelorMittal, que é 
o transporte de materiais externos, atendendo 
todo o estado do Espírito Santo. Inclusive a 
gente participa fazendo transporte de materiais 
para atender um projeto social muito 
importante da AcelorMittal, que se chama 
projeto Novos Caminhos, que é um projeto que 
atende diversas prefeituras do estado do 
Espírito Santo. Já atendemos, com esse 
material, que é o Revsol, mais de quarenta 
municípios do estado do Espírito Santo. 
 A gente tem um contrato de 
movimentação com carretas Silos, que é um 
transporte de cal interno, silo pressurizado, que 
também atua dentro da área da AcelorMittal. 
 Outras empresas em que a gente atua é 
a Companhia Siderúrgica do Espírito Santo, com 
transporte de ferro-gusa, gusa irregular, sucata. 
A GRI, Gerenciamento de Resíduos Industriais, é 
uma empresa parceira da Coopgraneis. Há mais 
de quinze anos que a gente atua com essa 
empresa. Temos equipamentos locados com 

essa empresa no Brasil todo. São diversos 
equipamentos em São Paulo, Minas Gerais, 
Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, diversos 
estados do Brasil têm equipamentos da 
Coopgraneis locados. 
 Unibras Comércio de Importação e 
Exportação a gente faz transporte de minério 
com carretas basculante. Também estamos 
atuando, fazendo transporte de minérios da 
Vale e para a AcelorMittal também de minérios. 
E gestão ambiental de empresa do Pará, que a 
gente tem bastante equipamento no Pará, 
locado. 
 Outras empresas: Coleta ambiental, 
Samarco. Acabamos de fechar mais um contrato 
também com a Samarco. Esperamos em breve a 
Samarco retornar as atividades. Estamos com 
um contrato novo com a Samarco. E várias 
outras empresas: Marca Ambiental, Vitória 
Ambiental, Grupo Ambipar. Esse último 
consórcio é o consórcio Alumini/ICSK. É uma 
experiência nova que a Coopgraneis atuou, que 
é uma empresa multinacional que constrói 
linhas de transmissão. 
 Essa empresa foi uma empresa em que a 
Coopgraneis fez uma mobilização muito grande 
e muito rápida de sessenta e quatro 
equipamentos. Então a gente vê, através disso, 
a força do cooperativismo, a força que a 
Coopgraneis tem e que as cooperativas têm de 
fazer uma mobilização tão grande em tão pouco 
tempo. 
 Então, para ficar claro aqui que o projeto 
de cooperativa tem um poder muito forte: a 
união dos cooperados. A gente conseguiu 
mobilizar sessenta e quatro equipamentos em 
menos de trinta dias lá para o Mato Grosso, que 
a gente ficou dois anos lá construindo uma linha 
de transmissão de energia elétrica.  
 A Coopgraneis é uma empresa 
certificada como fornecedor do Prodfor, a gente 
prima pela qualidade do nosso serviço, então a 
gente busca estar se qualificando e se 
empenhando, para melhor atender o nosso 
cliente a cada dia. 

Também é uma empresa que nós 
certificados pela ISO 9001, então a gente se 
empenha bastante com isso, de prestar serviços 
com qualidade, seguindo os padrões da ISO. 

Ano passado, o IEL apresentou o anuário 
das maiores e melhores empresas do estado do 
Espírito Santo em 2018. Todo ano a gente 
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participa do anuário do IEL e no ano passado a 
gente foi classificado. A Coopgraneis ficou na 
colocação cento e quarenta e seis. Então, para 
vocês verem a força do cooperativismo, das 
cooperativas. Nós somos a 164.ª maior empresa 
do estado do Espírito Santo. Isso abrangendo 
todos os ramos de atividade. Então a gente tem 
uma colocação boa nesse sentido, da potência 
que é a cooperativa e acreditamos que no 
próximo anuário nossa colocação vai subir ainda 
mais. 

E também o IEL classifica, além das 
maiores empresas, as melhores empresas. 
Então, ano passado a gente teve a honra, a 
Coopgraneis, de ser classificada como a melhor 
transportadora do estado do Espírito Santo. O 
IEL publicou o anuário com essa notícia tão 
importante para a cooperativa. 

Aqui são nossas principais licenças de 
transporte. Porque esse ramo, transporte, a 
gente tem que estar preparado e qualificado. 
Ele demanda muita documentação importante 
para a gente estar efetuando o transporte. São 
licenças de transporte rodoviário de produtos 
não perigosos, incluindo lama abrasiva; coleta e 
transporte rodoviário de resíduos urbanos, 
sólidos urbanos, classe IIB; transporte a granel, 
produtos perigosos. Essas licenças são todas do 
Iema. Transporte rodoviário de resíduos sólidos 
perigosos classe I e de produtos perigosos, 
botijões de GLP; coleta e transporte rodoviário 
de resíduos sólidos urbanos; coleta e transporte 
de resíduos perigosos e a autorização de 
funcionamento da Anvisa, que é uma licença 
muito importante, dificílima. Muito difícil 
conseguir essa licença da Anvisa, e a 
Coopgraneis também está qualificada nesse 
âmbito.  

Ali um pouco da nossa estrutura da 
Coopgraneis. A entrada da nossa cooperativa; o 
nosso prédio da nossa sede, são seiscentos 
metros quadrados do prédio administrativo; a 
nossa área hoje é de vinte mil metros 
quadrados, uma área própria. Ali é o nosso pátio 
com os veículos; um posto de abastecimento 
dentro da cooperativa. Nós temos capacidade 
de dois tanques de quinze mil litros para 
abastecimento de óleo diesel para os 
cooperados. A gente tem o nosso próprio 
caminhão que busca o óleo diesel nas 
distribuidoras. Com isso, a gente consegue um 
preço melhor do óleo diesel, trazendo, com isso, 

uma vantagem para o nosso cooperado, que a 
gente consegue um óleo no valor mais acessível. 
A gente movimenta, aproximadamente, 
setecentos mil litros de óleo diesel, por mês, 
para atender os nossos cooperados.  
 

(São exibidos slides durante a 
fala) 

 
 Ali, uma nova área que a gente comprou 
na parte de trás da cooperativa, de mais oito mil 
metros quadrados. Então, essa é a estrutura 
física da Coopgraneis. Uma estrutura bem 
preparada, com vestiário para os cooperados, 
copa, cozinha, sala dos motoristas com ar-
condicionado, toda estrutura para atender, da 
melhor forma possível, o nosso cooperado. 
Vigilância vinte e quatro horas.  
 Ali, alguns equipamentos de algumas 
obras que a gente já atendeu. Esse é o 
caminhão basculante reforçado para transporte 
de rocha. Essas são nossas carretas basculantes. 
Onde a gente faz a nossa maior movimentação 
de volumes de materiais são com os 
equipamentos carreta basculante.  
 Esses são caminhões poliguindastes que 
a gente atende, nesses contratos no Brasil. 
Caminhões munks, guindaltos, caminhão 
hidrojato combinado, inclusive, a gente está 
fazendo a intercooperação com a Serrana, que é 
a cooperativa que o Carlinhos preside. Então, a 
gente está até atendendo o Carlinhos com 
equipamento desse. Muito importante a 
intercooperação. A gente fazer negócio entre as 
cooperativas. 
 Empilhadeiras também são 
equipamentos que a gente tem, 
retroescavadeiras, caminhão auto vácuo, 
caminhões pipas para atendimentos em áreas 
industriais, roll on, roll off, compactadores de 
lixo. A gente tem contratos também que atende 
lixos urbanos. Essas são as carretas silos do 
transporte de cal pressurizado, que a gente faz 
dentro da ArcelorMittal. 

Caminhões tanque e caminhonetes de 
apoio 4x4. Essas caminhonetes são veículos de 
apoio operacionais que a gente usou no Mato 
Grosso para atender essa obra da linha de 
transmissão lá do consórcio da multinacional. 
Esses caminhões são caminhões hidrovácuos 
carreta também, para fazer coleta de resíduos 
da Cesan e outros contratos que a gente atende.  
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 Então, essa foi uma breve apresentação 
da Coopgraneis. Um desafio, a gente estar 
atuando no mercado e, a cada dia, a gente vem 
aprimorando nossos processos, investindo em 
sistemas e nos qualificando.  
 Eu queria deixar aberto para perguntas. 
Estamos à disposição. 
 Muito obrigado a todos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Ok. Obrigado, nosso 
presidente Rodrigo Silva. 
 A gente fica muito feliz em ver uma 
apresentação como essa, de uma cooperativa 
ainda jovem. Vinte e sete anos, uma cooperativa 
jovem, mas causando um impacto positivo e um 
tremendo orgulho para nós, capixabas. E esse 
orgulho aumenta, ainda, na medida que é uma 
empresa cooperativa. Uma empresa dentro das 
cento e quarenta e seis mais importantes do 
estado do Espírito Santo. Uma cooperativa, a 
maior, ou melhor, foi considerada no ano 
passado na área do transporte, aqui dentro do 
estado. 
 Então, para nós, nos enche de vaidade, 
de orgulho. É por isso que a gente fez questão 
que vocês estivessem aqui, mostrando esse 
trabalho, mostrando a pujança. E, acima de 
tudo, mostrando que o cooperativismo é isso aí. 
Isso só mostra a força que o cooperativismo 
tem, os valores que o cooperativismo tem, os 
princípios pelos quais nós nos pautamos para 
fazermos cooperativismo.  

E mostrando que cooperativismo é muito 
bacana, com transparência, gerando a renda 
para os seus cooperados. É um trabalho 
bastante consistente. E aquilo que a gente 
sempre tem dito aqui, o Brasil ainda não 
descobriu a força do cooperativismo e a 
importância que o cooperativismo tem. Eu 
acredito que quando a gente descobrir, quando 
o Brasil descobrir e levar a sério o 
cooperativismo, até politicamente, o Brasil 
entender que o cooperativismo é uma alavanca 
propulsora de desenvolvimento, passando por 
cima de interesses de empresas e interesses de 
politicagem, que a gente sabe que amarra o 
Brasil. Quando a gente conseguir sair das mãos 
e das amarras dessas empresas e dessas forças 
que nos prendem economicamente, desses 
compromissos, não é? E entendermos que 

cooperativismo é o caminho, nós vamos ter 
desenvolvimento de verdade no Brasil. 

Muito obrigado pela sua explanação. 
Quero liberar a palavra para o nosso deputado, 
o deputado Hudson Leal, depois liberar para o 
deputado Xambinho e quero abrir também, 
depois, para alguns amigos que estão aqui. Você 
fica a vontade para poder fazer a inferências. 

 
O SR. RODRIGO DA SILVA MADEIRA – 

Senhor presidente, só queria pedir a sua licença. 
Só gostaria de fazer um convite aqui, a todos. 
Queria dizer que a Coopgraneis, ela está de 
portas abertas aos interessados que queiram 
nos conhecer. Eu me coloco a disposição para 
vocês fazerem uma visita para Coopgraneis. E a 
gente apresenta o nosso modelo de negócio, 
apresenta a nossa estrutura, como nós 
funcionamos, toda a nossa estrutura. Coloco-me 
à disposição para os senhores que queiram ir lá 
nos visitar. 

Citar aqui, muito importante o trabalho 
que a gente tem desempenhado aqui junto com 
a OCB, que são os intercâmbios, senhor 
presidente, intercâmbios entre as cooperativas. 
A gente tem feito muitas visitas em outras 
cooperativas para a gente acompanhar os 
processos, os modelos de negócios, não só aqui 
no estado do Espírito Santo, a gente tem feito 
intercâmbios no Brasil e, inclusive, 
internacionais. Já fizemos alguns intercâmbios 
fora do país.  

Então, as portas estão abertas e se os 
senhores quiserem nos visitar, vai ser uma 
honra recebê-los. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – O presidente, acho que 
pode devolver o microfone, e ele pode se sentar 
e se houver alguma pergunta, ele responde de 
lá. Fique à vontade. Obrigado, ouviu?  

Deputado Hudson Leal. 
 
O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Bom dia a 

todos. Cumprimentar o presidente da comissão, 
o deputado Pr. Marcos Mansur e o colega 
Alexandre Xambinho. Parabenizar a 
apresentação. 

A gente não tinha noção do tamanho da 
cooperativa. Sou também de uma cooperativa 
que está fazendo vinte e sete anos, não é David? 
A nossa Coopanest. Mas de prestação de 
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serviços médicos. Vocês também têm vinte e 
sete anos, nós começamos juntos e não sabia da 
grandiosidade. 

Já ouvi falar da Coopgraneis, mas vocês 
prestam serviços. Eu só gostaria de fazer 
algumas perguntas, por exemplo, vocês prestam 
serviços ao estado também, quando é 
necessário. Vocês já tiveram alguma dificuldade 
de prestar serviço para estado, para participar 
de licitação com prefeituras? Essa é uma 
pergunta. 

Essa operacionalização da Coopgraneis 
de transportes como que funciona? Por 
exemplo, nós médicos, nós vamos juntando, 
tem algumas qualificações técnicas e nós 
juntamos a prestação de serviço. 

Os cooperados, eles têm o seu 
caminhão, as suas máquinas? Como que 
funciona? Só para eu entender. Mais questão de 
entender o funcionamento da cooperativa. Em 
relação à dificuldade de contratação com o 
serviço público, porque nós tivemos muita 
dificuldade, apesar de ser uma coisa legal. Nós 
já fomos muito na OCB, não é David? Perturbar, 
entrar, assim, de ter algumas licitações 
colocando impedimento de participação de 
cooperativas médicas. Gostaria que o senhor 
falasse sobre isso, se já teve alguma dificuldade. 

  
O SR. RODRIGO DA SILVA MADEIRA – 

Doutor Hudson, a gente verifica, mesmo, que 
várias cooperativas têm dificuldades em alguns 
pontos aí das licitações públicas. Mas a 
Coopgraneis, assim, a gente não está atuando 
com o poder público atualmente. A gente atua 
com empresas privadas. 

Mas a gente conhece as dificuldades das 
cooperativas, como faço parte do conselho de 
administração da OCB, e faço parte, fiz parte do 
conselho consultivo do ramo de transportes. 
Esse é um assunto que é muito discutido e que a 
gente enxerga essa dificuldade, realmente.  

Agora, a questão de operacionalização 
da nossa cooperativa, vou explicar cono 
funciona. A gente tem um quadro de 
cooperados grande e a gente atua na 
administração de diversos contratos. Então, a 
gente recebe as demandas dos nossos clientes 
de um tipo específico de equipamentos. E, aí, a 
gente tem os nossos canais de comunicação 
dentro da nossa cooperativa. Então, quando eu 
fecho um contrato em que, por exemplo, eu vou 

precisar de cinquenta caminhões específicos, 
cinquenta equipamentos, eu divulgo para o meu 
corpo de cooperados quem tem o interesse de 
fazer investimento nesses equipamentos. E, aí, a 
gente rapidamente mobiliza os equipamentos 
de acordo com a demanda do nosso cliente. 
Então, lá, a gente não tem dificuldade nenhuma 
com relação a isso, cooperado se une, e a gente 
tem um poder de mobilização muito grande. 
Então, depois do contrato assinado, a gente dá a 
contrapartida para cooperado, e ele faz o 
investimento, ele compra o equipamento 
necessário para atender o cliente. 
 
 O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Qual é a 
taxa de administração hoje de vocês? 
 
 O SR. RODRIGO DA SILVA MADEIRA – A 
nossa taxa de administração tem uma variação 
de projeto para projeto, porque têm projetos 
que demandam mais estrutura de encarregados, 
técnicos de segurança, carros de apoio 
operacional, e têm projetos que não precisam 
de um investimento muito grande para o 
atendimento do projeto. Mas variam as nossas 
taxas de administração de oito a doze por cento, 
quinze por cento ,dependendo do projeto. 
 
 O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Dentro da 
taxa de mercado, não é? 
 Só mais uma curiosidade, pela 
complexidade de serviços que vocês fazem, qual 
o faturamento bruto anual de vocês? 
 
 O SR. RODRIGO DA SILVA MADEIRA – 
Nosso faturamento bruto 2018 foi de setenta e 
dois milhões. 
 
 O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Obrigado, 
Rodrigo. 
 Colocando mais uma vez, Pr. Marcos 
Mansur, nós, aqui no Espírito Santo, somos os 
únicos que temos a Comissão de 
Cooperativismo efetiva. Ainda bem que vocês 
não precisam prestar serviço ao Estado, mas nós 
temos vários ramos em que às vezes é 
necessário.  
 Até a data de hoje, mesmo tendo lei no 
estado do Espírito Santo permitindo que 
cooperativa possa prestar serviço, porque país 
de primeiro mundo que tem um índice de 
desenvolvimento alto, Alemanha, às vezes tem 
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na base da economia o cooperativismo mais de 
cinquenta por cento da economia, o Brasil deve 
chegar a três, a quatro por cento do produto 
interno bruto. Então, nós estamos 
engatinhando. Então, se coloca muita 
dificuldade, porque o cooperativismo é uma 
alavanca para o Brasil. Não se despertou.  
 Então, aqui, é mais em termo 
educacional de a gente motivar, fazer novas 
cooperativas, mas eu acho que nós aqui, a 
Assembleia Legislativa no estado do Espírito 
Santo, nós precisamos avançar muito em 
relação ao que eles fazem.  
 Existe um hospital na Serra chamado 
Jayme dos Santos Neves, que é uma OS. Eles lá 
falaram que não atendem cooperativa. Você 
pode ter qualquer empresa, acabou de fazer 
hoje, eles não aceitam cooperativa. Então, 
sendo uma cessão do estado do Espírito Santo, 
aquilo ali é um hospital do estado. Então, nós 
temos dentro do estado do Espírito Santo 
dificuldade. Vocês não têm, mas eu tenho 
certeza, David está aqui, que outros ramos do 
cooperativismo têm dificuldade.  
 Então, nós temos que quebrar essa 
amarra para a gente ter o desenvolvimento, nós 
precisamos de um Legislativo forte que cobre.  
 A todos que estão nos assistindo que 
participam de cooperativismo, não é o caso de 
vocês que não prestam esse serviço para os 
entes públicos, que façam essa denúncia aqui na 
Comissão de Cooperativismo, não é, Mansur, 
Xambinho? Que a gente vai cobrar para que não 
aconteça isso, está certo? 
 Obrigado e parabéns pelo crescimento. 
Eu não posso nem falar que eu fico com 
vergonha de falar o nosso faturamento 
comparado com a sua. 
  
 O SR. RODRIGO DA SILVA MADEIRA – 
Isso, eu que agradeço. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Muito bem. 
 Deputado Xambinho, também com a 
palavra neste momento. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– Bom dia a todos, cumprimentar o nosso 
presidente, deputado Pr. Marcos Mansur, nosso 
amigo doutor Hudson Leal. 

 Fico muito feliz, Rodrigo, com a sua 
presença aqui, com a sua explanação, você 
falando sobre a Coopgraneis.  

A Coopgraneis, que eu conheço muito 
bem, tenho a alegria de conhecer a Coopgraneis 
quando era ali na BR-101, em Carapina, é uma 
cooperativa do município da Serra. Você 
alavancou a Coopgraneis. A gente sabe da sua 
administração à frente da Coopgraneis, o 
trabalho que você vem desenvolvendo à frente 
dessa cooperativa e que vem gerando 
oportunidade para o estado, mas 
principalmente para os serranos. 

A gente sabe, tem amigos que são 
cooperados da Coopgraneis, sabe o trabalho 
que vocês desenvolvem com cooperativismo no 
estado Espírito Santo. E, principalmente, 
atendendo a população da cidade da Serra. Fico 
muito feliz e vejo o desenvolvimento de um 
trabalho sério. 

A Coopgraneis, que foi ali para José de 
Anchieta II, para sua nova instalação, uma área 
maior, já comprou outra área, vem 
conquistando novos contratos aí, 
principalmente com  ArcelorMittal. A gente sabe 
o trabalho que vocês desenvolvem junto a 
ArcelorMittal, a responsabilidade social que 
vocês têm com o município de Serra. 

Fui contemplado com as perguntas do 
deputado Hudson Leal. A gente vê uma 
cooperativa faturar setenta e dois milhões 
anualmente, é um trabalho sério, um trabalho 
digno de respeito desta comissão.  

Mas eu queria saber: hoje qual o número 
de cooperados que nós temos diretamente 
ativo na Coopgraneis? Eu não sei se você 
apresentou na sua apresentação, porque, 
infelizmente, cheguei atrasado, estava em 
reunião também.  

 
O SR. RODRIGO DA SILVA MADEIRA – 

Hoje ativos tem, em média, duzentos e sessenta 
e cinco cooperados, duzentos sessenta e dois. A 
gente tem um quadro de cooperados que está 
inativo, que não estão trabalhando no 
momento. O número total de cooperados chega 
a quinhentos cooperados, mas ativos, que estão 
trabalhando hoje, a média é de duzentos e 
sessenta.  

 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 

– Duzentos e sessenta e cinco famílias que 
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vivem do cooperativismo.  Acredito eu que boa 
parte são moradores da cidade da Serra 
também, não é, Rodrigo? 

Parabéns pelo trabalho de vocês. Nós 
estamos aqui sempre falando com David, David 
que gosta de uma festa junina, Pr. Marcos 
Mansur. Encontrei com ele lá na festa de Mata 
da Serra, na comunidade da Igreja Católica.  

Parabéns. Que Deus continue 
abençoando seu trabalho e manda um abraço 
também para o amigo Sérgio lá da cooperativa, 
que é o contador lá, a gente sempre está em 
contato.  

Essa comissão está à disposição não só 
da Coopgraneis, mas de todas as cooperativas 
do nosso estado que desenvolvem esse trabalho 
da distribuição de renda, que é, principalmente, 
o trabalho das cooperativas do estado Espírito 
Santo. Parabéns! 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Isso, duzentos e sessenta 
diretos, fora o impacto indireto que isso causa. 
Muito importante a gente ter esses dados aí. 

Também eu quero estar ouvindo, dando 
a palavra ao José Alaor que é o conselheiro 
fiscal, representante da Coopgraneis, para que 
ele possa fazer também uma saudação aqui, em 
nome do Conselho Municipal.  

 
O SR. JOSÉ ALAOR BRAGA – Queria dar 

uma contribuição aqui dos desafios que ainda a 
cooperativa tem. A cooperativa foi muito feliz 
quando ela resolveu fazer um investimento,  
deixar de ser amador e ir para o mercado 
mesmo.  Já que o mercado é bastante 
competitivo, então, a cooperativa se estruturou, 
mas ela se espelhou nas melhores empresas 
para criar os processos dela. Isso aí levou 
quatro, cinco anos nesses processos. 

No desafio o importante não é ter... 
Quer dizer, é prazeroso, é gratificante você ter 
as certificações, ter os processos estruturados. 
Mas o mais difícil disso, do desafio, é manter 
isso e continuar caminhando, investindo em 
tecnologia, porque as empresas da iniciativa 
privada onde a cooperativa atua, cobram muito 
mais do que o serviço público. É muito mais 
exigente nessa parte de processo. E não é só a 
parte de processo. O processo é parte do 
negócio, ele influencia lá, impacta no valor final 
do serviço.  

Então esse ainda é um grande desafio da 
cooperativa, da Coopgraneis, é se manter 
atualizada, continuar buscando novas 
certificações, para se manter atualizada e 
continuar capacitando. Isso é um investimento 
que a Coopgraneis faz muito grande no seu 
quadro de cooperados e no seu quadro de 
funcionários, inclusive, nos gestores dela. A 
cooperativa investe muito em treinamento. 
Então esse é o desafio grande que ela tem ainda 
pela frente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Muito bem colocado pelo 
José Alaor. 

  Eu também quero passar a palavra para 
o nosso conselheiro aqui, o David, que é o nosso 
assessor e já disse que é membro nato da nossa 
comissão.  

 
O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO –  Bom 
dia a todos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB)  – Bom dia, David. 
 
O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO –

 Deputado Marcos Mansur, presidente da nossa 
Comissão Permanente do Cooperativismo, 
doutor Hudson Leal, Alexandre Xambinho, nós 
gostamos de Festa Junina, né?  

Mas, assim, um parabéns muito especial 
a Coopgraneis em nome do Sistema OCB- 
Espírito Santo, Rodrigo Braga, que está aqui 
como conselheiro fiscal, por todo trabalho que a 
cooperativa vem realizando ao longo dos anos. 
Eu tenho oportunidade de acompanhar todo 
esse processo, há sete anos que eu estou no 
sistema. Desde a minha entrada que eu tenho 
um acompanhamento muito próximo à 
cooperativa, uma relação muito próxima pelo 
sistema e uma relação pessoal também com 
alguns dos seus dirigentes e gestores. O Braga 
foi gerente da cooperativa até um ano e meio 
atrás, aproximadamente. Não é, Braga? Um ano 
atrás. Mas é uma pessoa que está na 
cooperativa há muitos anos.  

E, assim, claro que parabenizar também 
o trabalho desenvolvido pelas demais 
cooperativas que aqui estão presentes: a 
Coopersules, aqui representada pelo presidente 
Carlos Magno, diretor-financeiro Maurício e o 
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vice-presidente senhor Wagner; a Serrana, pelo 
Carlinho; e a Cooptaxi pelo Vitor e pelo 
Cristiano, que estão aqui presentes. Então, é 
importante a gente estar destacando isso.   

Doutor Hudson traz uma questão que 
para nós é vital. As cooperativas, nós temos 
plena convicção que quando as cooperativas 
resolverem investir, como vocês fizeram, 
encarar o mercado como ele de fato é e sair 
muito dessa questão do processo público, 
apesar de que nós temos que defender sempre 
que esse mercado precisa ser trabalhado e 
desenvolvido. E as cooperativas, tanto o 
Legislativo como o Executivo - e aqui a gente 
não está falando só do executivo estadual, 
estamos falando do executivo municipal 
também - têm que entender de uma vez por 
todas que o sistema cooperativista não quer 
privilégios, quer direito de igualdade. É isso!  

E aí, Doutor Hudson, tem uma questão 
que é importante. Dia quatro do mês passado a 
gente falou aqui sobre a importância do 
cooperativismo de transporte no 
desenvolvimento do sistema educacional 
capixaba, numa reunião aqui da Comissão 
Permanente do Cooperativismo. Não foi, 
presidente Marcos Mansur?  

Nós temos muitos desafios e alguns 
encaminhamentos que surgiram aqui, porque a 
realidade que as cooperativas, e aqui nós temos 
a Cooptaxi, que não atua mais, mas nós temos 
duas cooperativas que atuam num número 
grande de municípios com transporte escolar. 
Se juntar os municípios que atuam mais os 
municípios que a Serrana atua, se não me 
engano dão quinze ou dezesseis municípios no 
estado Espírito Santo. São as cooperativas que 
atuam em maior número de municípios aqui, de 
transporte escolar rural.  

Então, nós temos questões que são 
inerentes às cooperativas que atuam no 
transporte escolar, que são também inerentes 
às especialidades médicas, que são inerentes às 
cooperativas que atuam hoje com a questão do 
PNAE, Programa Nacional de Alimentação 
Escolar. Nesse caso específico, nem tanto por 
parte do Governo do Estado, mas mais por parte 
das prefeituras. Então, assim, nós, quando eu 
falo nós, falo assim, que a Comissão do 
Cooperativismo tem desafio muito grande.  

Esse é o desafio do Sistema 
Cooperativista, a gente conta muito com apoio 

de vocês. E é claro que é uma batalha que a 
gente não vai vencer e a gente não vai conseguir 
avançar de maneira isolada, apenas três 
deputados. Mas a gente tem que buscar outros 
para estarem juntos nessa frente e é esse 
trabalho que a gente tem buscado fazer aqui 
dentro, doutor Hudson, da Assembleia 
Legislativa e a gente vai dar continuidade 
porque essa trincheira precisa ser maior, ela 
precisa ser engrossada.  

Temos que estruturar projetos de lei 
aqui, que de fato possam gerar para o 
cooperativismo os benefícios que para eles são 
necessários; projetos de lei que não só os 
órgãos do Governo do Estado venham a 
respeitar, mas também as prefeituras 
municipais. A gente precisa tratar isso com 
muito carinho.  

Acho que a gente precisa avançar nessa 
frente. E como é de conhecimento de vocês, a 
gente está à disposição. O Sistema OCB está à 
disposição tanto do ponto de vista técnico, 
quando eu falo aí é da capacidade técnica, 
profissional, jurídica, contábil, tributário, para 
que a gente possa estar estruturando e 
avançando nessas frentes, visando o avanço e o 
desenvolvimento do cooperativismo, sempre. 
Esse é o nosso trabalho.  

Então, assim, doutor Hudson, temos 
muitos desafios, sim. Temos muitos desafios, a 
luta não vai acabar tão cedo e aí nós temos mais 
questões que estão sendo colocados como, por 
exemplo, o avanço tecnológico. Nós vivemos aí 
a uma nova era e as cooperativas precisam 
acompanhar isso também. Então, como é que a 
gente acompanha? Mas isso é um dever de casa 
que a gente precisa fazer; aí a gente já parte 
para o campo da gestão, da governança das 
cooperativas. 
 Enfim, a gente está junto, doutor 
Hudson. Eu acho que a gente tem que levantar 
essas principais questões. A gente tem até 
pautado aí algumas discussões, inclusive em 
relação às especialidades médicas, em conjunto 
com a comissão de Saúde aqui da Assembleia 
Legislativa. Isso está pautado, não é, deputado 
Marcos Mansur? Está na programação. A gente 
só deu uma segurada, mas a gente vai avançar 
nessa temática também. 
 Eu acho que a gente precisa sentar para 
poder alinhar algumas ações que são urgentes; 
urgentes e necessárias. Por exemplo, no dia 4 
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nós ficamos aqui com o encaminhamento de 
sentar e estruturar um momento com a 
Amunes. Nós precisamos avançar nesse 
trabalho. E aí a gente precisa muito da Comissão 
de Cooperativismo para fazer isso, a gente 
precisa muito dos senhores para fazer isso. E 
por aí vai. 
 Acho que a gente tem que buscar essa 
conscientização por parte dos prefeitos, porque 
nós temos muitos problemas acontecendo nos 
municípios. Com o Governo do Estado, a gente 
vai trabalhando, a gente tem desenvolvido 
importantes ações, mas a gente precisa avançar 
do ponto de vista de atualizar, inclusive, a lei 
estadual, para que a gente deixe de apagar 
tanto incêndio e passe, de fato, a ter algo 
estruturado, que nos dê a segurança necessária 
para que a gente avance cada vez mais o 
cooperativismo no nosso estado. 
 Mas é isso aí. Vamos avançar. Estamos 
juntos. E a luta é essa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) – Muito obrigado, David.  
 A gente tem aqui três presidentes de três 
cooperativas, também, e a gente faz questão, 
até por conta da natureza da nossa comissão e 
da parceria que nós temos com cada um de 
vocês; e aí a importância que vocês têm. 
 Eu quero ouvir o Carlinhos, que é o 
Carlos Alberto, presidente da nossa Coope 
Serrana, Cooperativa de Transporte Sul Serrana 
Capixaba, para fazer a sua saudação aqui 
também. 
 
 O SR. CARLOS ALBERTO VIEIRA – Bom 
dia a todos; bom dia ainda. Quero saudar o 
presidente desta comissão, que tenho o orgulho 
e a satisfação de chamar de meu amigo, o 
deputado Marcos Mansur. Quero também estar 
saudando o deputado doutor Hudson Leal e o 
deputado Xambinho. Quero estar 
parabenizando e também falando sobre o 
Rodrigo Madeira, presidente da Coopgraneis; 
David Ribeiro, nosso representante da 
cooperativa; e estar saudando, também, todas 
as lideranças cooperativas que aqui se 
encontram. 
 O Xambinho falou ali, é muito claro, acho 
que o Rodrigo posicionou muito a Coopgraneis 
com um crescimento e com uma gestão muito 
sadia, Rodrigo. Quero te parabenizar por isso, 

que traz desenvolvimento econômico para o 
estado, para os cooperados, para a sociedade e, 
o mais importante de tudo, a distribuição de 
renda.  

Muitas vezes, fala-se de setenta e 
poucos milhões, que a cooperativa ganha muito 
dinheiro, mas, sim, é distribuído tudo, e, no 
final, tem a prestação de conta ainda que é 
rateada, igualitariamente, para os cooperados 
que participam ali, ativos.  

Acho que não tem preço isto – num 
momento em que a gente passa de tanto 
desafio, de desemprego dentro estado, inclusive 
no Brasil também, não é só em nosso estado –, 
ter uma empresa que está fazendo um 
diferencial muito grande. 
 Isso aí que o doutor Hudson Leal falou é 
muito gritante, doutor. A gente pede socorro. 
Graças a Deus, Rodrigo e a Coopgraneis não 
passam por esse problema, mas para nós, que 
lidamos com o setor público, está muito 
complicado.  

Muitas vezes, é direcionada a licitação 
para micro e pequenas empresas também, e a 
cooperativa não pode participar. Às vezes, o 
cara tem que ir lá abrir um meio para participar, 
mas a cooperativa não pode participar. Talvez, 
se ele participasse com uma cooperativa, o 
ganho chegaria melhor para eles, porque eu 
consigo passar para os meus cooperados um 
combustível cinquenta centavos mais barato do 
que no posto local. Eu consigo passar os 
insumos e, às vezes, ele vai ter que morrer nisso 
tudo, mais encargo, contador, e, no final, acaba 
saindo mais caro para ele e não dando tanta 
segurança para a sociedade, como precisa como 
cooperativa. É lamentável essa situação, mas 
tenho certeza de que com o dinamismo e o 
trabalho de nós todos juntos, inclusive com esta 
comissão, e quero só agradecer a esta comissão, 
a gente poderá fazer um diferencial muito 
grande em favor e para posicionar, cada vez 
mais, o cooperativismo no nosso mercado. É 
muito pujante o trabalho do cooperativismo no 
estado e acho que a gente pode melhorar muito 
isso.  
 Essas são as minhas simples palavras. 

Deixo aqui uma boa-tarde a todos. 
Estamos juntos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) – Muito obrigado, Carlinhos.  
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 Também quero ouvir o Carlos Magno, 
nosso presidente da Coopersules, sede em 
Alegre. 

O Carlinhos, a sede é em Cachoeiro, e o 
Carlos Magno, Coopersules. Coope Serrana, no 
Sul, em Cachoeiro, e a Coopersules, em Alegre, 
não é? 

Vamos lá, Carlos Magno, a sua saudação 
também. 
 
 O SR. CARLOS MAGNO DA SILVA – 
Primeiramente, bom-dia a todos. 

Gostaria de parabenizar e agradecer, na 
pessoa do nosso presidente da Comissão de 
Cooperativismo Marcos Mansur, a todos os 
demais deputados que fazem parte desta 
comissão.  

A gente tem que, na verdade, 
engrandecer essa parceria que vocês estão 
demonstrando com as cooperativas do Espírito 
Santo. Dar os parabéns ao nosso amigo Rodrigo, 
presidente da Coopgraneis. A gente está vindo 
aí com uma caminhada recente como diretor-
presidente da Coopersules, e esse intercâmbio 
que citou agora há pouco em sua apresentação, 
nós estivemos na cooperativa deles 
participando dessa visita de intercâmbio e isso 
nos ajudou bastante. Eles estão com a 
cooperativa há mais tempo no mercado do que 
a nossa. Estão com uma organização buscando 
esse mercado e um passo até à frente do nossa 
um pouco, e nesse intercâmbio a gente busca 
trazer essas vantagens, esses benefícios em que 
as outras cooperativas já estão mais à frente, 
trazendo para dentro da nossa cooperativa. 
 Também gostaria de agradecer à OCB na 
pessoa do David, um guerreiro nessa questão 
das cooperativas que atuam diretamente com o 
mercado, com o Estado, com o contrato com 
prefeituras... A gente sabe da dificuldade que a 
gente enfrenta e o David é um guerreiro nessa 
luta com a gente. Como o Carlinhos colocou 
aqui, a Serrana atua com o transporte escolar, 
hoje, em vários municípios, e a Coopersules 
também, no momento, é o carro-chefe lá da 
nossa atividade, o transporte escolar. E a gente 
enfrenta muito essas dificuldades aí nas 
licitações. Como o Carlinhos colocou, alguns 
editais são direcionados, mas com a ajuda da 
OCB e com esta Comissão de Cooperativismo 
aqui, as coisas já começaram a clarear, 

começaram a dar uma mudada, e a gente está aí 
na luta.  

Estamos aí no mercado há quase quinze 
anos. Hoje, a Coopersules atua em sete 
municípios dentro do estado do Espírito Santo. 
A gente atende quase vinte mil alunos, crianças 
na rede estadual e municipal. Na verdade, esse 
intercâmbio que acabei de citar foi um divisor 
de águas lá para a gente. A partir desse 
momento, começamos a ter uma nova visão e 
nos espelhamos nas cooperativas maiores do 
Espírito Santo para fortalecer o cooperativismo.  

Essas são as minhas palavras. No mais, é 
deixar um agradecimento a todos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR - PSDB) – Muito obrigado, Carlos 
Magno.  

Também quero ouvir o presidente da 
Coopataxi, nosso amigo Cristiano Agne, para 
fazer também... 

Desculpa, veio trocado aqui. Aliás, eu 
que troquei. Perdão.  

O Victor Fernando, da Coopataxi. Por 
favor, Victor. Desculpas, eu troquei. O Cristiano 
é diretor financeiro. Desculpas. 

 
O SR. CRISTIANO AGNE – Boa tarde a 

todos. Agradecer o espaço aqui cedido às 
cooperativas. Saudar os membros da Mesa, o 
deputado Marcos Mansur, o deputado 
Alexandre Xambinho e o deputado Hudson Leal. 
O deputado Hudson Leal já é parceiro da 
Coopataxi há algum tempo.  Aproveitar aqui 
para agradecer, mais uma vez, ao deputado 
Hudson, que certa vez ajudou um cooperado 
nosso que estava internado ali no Hospital 
Evangélico, arrumou um neurologista para ele, 
foi de grande importância. Já está se 
recuperando, então, foi de grande importância, 
estava numa situação bem complicada, então 
aproveitar esse espaço para agradecer também. 
Parabenizar aqui o Rodrigo, da Coopgraneis; o 
Braga, pelo trabalho desenvolvido, que nos dá 
muito orgulho de ser cooperativista. Agradecer 
à OCB por todos os serviços prestados, tudo que 
tem feito pelo cooperativismo, aqui na figura do 
David.  

Aproveitar, já que todo mundo falou, 
acho importante a gente aproveitar essa bola 
levantada pelo deputado Hudson Leal a respeito 
desse problema que muitas vezes temos com o 
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poder público. Somos uma cooperativa sediada 
no município de Vila Velha e somos impedidos 
de prestar serviço de transporte escolar para o 
município de Vila Velha, por exemplo. E a gente 
não entende, porque o serviço de cooperativas 
tende, pela característica, a ser até mais barato, 
muitas vezes, e de maior qualidade, uma vez 
que você tem ali prestando o serviço o dono da 
cooperativa. Imagina uma empresa onde você 
tem na ponta, como prestador de serviço, o 
dono. Esse serviço tende a ser de maior 
qualidade. Então, não há justificativa para se 
impedir o cooperativismo de trabalhar.  
 Então, agradecer, mais uma vez, este 
espaço. Muito obrigado! Isso é importantíssimo 
para todos nós aqui. Um abraço! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Muito obrigado, Victor! 
 Vamos caminhando para o final e os 
meus pares estão, também, desejosos de fazer 
uma replicazinha. Quero, desde já, ir 
agradecendo a cada um de vocês que estão 
presentes e que fizeram a reunião acontecer de 
maneira tão brilhante como aconteceu.  

Também, o nosso presidente Madeira, 
que está querendo fazer mais uma fala, uma 
complementação, e está com a oportunidade. 
Depois, o deputado Hudson Leal; depois o 
Xambinho; e a gente vai fazer as considerações 
finais.  
 
 O SR. RODRIGO DA SILVA MADEIRA – 
Queria agradecer aqui e citar, também, que 
todo o conselho de administração da 
Coopgraneis está aqui presente neste momento. 
Aqui atrás, na pessoa do Delman Barros, nosso 
diretor financeiro; Thiago Gaspar, nosso diretor 
administrativo; e Warley Andrade, nosso diretor 
comercial. Devo muito a eles, também, o apoio.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Ninguém trabalha sozinho, 
né. 
 
 O SR. RODRIGO DA SILVA MADEIRA – 
Exatamente. Porque toda a equipe está 
empenhada e dedicada para o crescimento da 
Coopgraneis.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Muito bem colocado, 
presidente! 
 Deputado Hudson Leal.  
 
 O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Em 
relação ao David, à fala dele. Por exemplo, nós 
cooperativistas... Qualquer um tem a opção de 
ser cooperativista. Qualquer um tem. Temos 
várias formas de organização: limitada, S.A, 
empreendedor individual... Só que o ramo que é 
muito mais econômico é a cooperativa. Você 
não tenha nem dúvida disso. E acho que eles 
dividem em três setores. O primeiro setor, o 
Governo - teoricamente é falado isso -; o 
segundo setor, as empresas, que dão lucro - e 
não estamos classificados nisso -; e colocam a 
gente no terceiro setor. Mas não acredito que 
estejamos no terceiro setor. E teria que se falar 
do quarto setor, porque no terceiro setor são as 
organizações sociais, criadas por Fernando 
Henrique, e que o Lula foi e se aproveitou muito 
bem, fez essas organizações sociais aí com 
finalidades escusas. Eles definem o que se vai 
fazer no ano. Nós, não. Como alguém bem disse, 
na Assembleia você pode ter prejuízo e pode ter 
lucro. Então, acho que não somos classificados 
em nenhum desses. Se alguém classifica... É 
opinião pessoal minha: somos diferenciados em 
relação a isso. Podemos ter distribuição de lucro 
no final do ano, mas podemos ter prejuízo, ter 
que dividir. Quantas cooperativas aí... Tem 
colegas aí de cooperativa médica de São Paulo 
que pagam até hoje. É feito o rateio e você paga 
o prejuízo. Então, somos classificados de forma 
diferente. E todo mundo tem opção.  

Não são todas as cooperativas que dão 
certo. A OCB está sempre ali para auxiliar. Eu já 
participei de cooperativa que não deu certo, 
como a cooperativa de pesca de Vila Velha. E 
não ficou no rateio, mas terminamos a pessoa 
jurídica. E as outras estão bem. Eu participo de 
cooperativa de crédito e duas cooperativas de 
saúde.  
 Somos diferenciados. E os países... Eu sei 
porque aqui todos vocês, para vocês é muito 
fácil isso, mas pessoas têm que entender que 
país que tem um índice de desenvolvimento 
grande, a base é cooperativismo. Pode ser em 
crédito, construção. 
 Participei muito, fui também 
representante do ramo de saúde no 
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cooperativismo. Fui ativamente participando. E 
agora aqui, Carlinhos, quando você fala, nós 
aqui, a Assembleia, pedimos a todos que tragam 
esse problema. A prefeitura que colocar... Isso 
não pode. Existe. Se não poderia fazer 
cooperativa. Então, vocês tragam que a gente 
vem aqui, nós usamos isso, isso aqui vai para 
todos os municípios. Nós cobramos o prefeito. 
Traga para Mansur, para mim ou para o 
Xambinho, que a gente fala o nome do prefeito 
aqui e cobra. Não pode fazer isso. Não pode, 
tem que se dar condições de igualdade. 
 E é uma pena, Victor, minha Vila Velha, 
minha cidade, a gente sabe que é muito barato. 
Dá um alô para o Max, que é uma pessoa do 
bem. Talvez ele não saiba disso. O prefeito tem 
boa intenção, mas a gente não sabe qual o 
interesse atrás das pessoas. Estão colocando 
outras empresas para prestarem o serviço que 
não sejam cooperativas.  
 Então, faça isso por escrito, que nós 
vamos cobrar do prefeito, vamos ver qual foi 
esse processo que não deixou vocês 
participarem. A gente sabe que é muito mais 
barato. É muito mais barato! Então, faça por 
ofício. Não é, não, deputado Marcos Mansur? A 
gente vai cobrar do prefeito, porque a gente vai 
querer ver, a gente pode cobrar do prefeito por 
que vocês não puderam participar. 
 Então, todos aqui temos que fazer isso, 
que a comissão permanente que tem aqui no 
Espírito Santo, que vai para... A OCB, através da 
OCB nacional, que peça aos outros estados que 
façam comissão permanente, que tem muita 
demanda. Está certo?  
 Obrigado. Devolvo a palavra para o 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Muito bem, deputado 
Hudson Leal. 
 Também o deputado Xambinho quer 
fazer as suas considerações finais, e a gente vai 
estar encerrando em seguida. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– Obrigado, senhor presidente. 
 Ouvi atentamente a fala do deputado 
Hudson Leal e também do amigo Carlinhos e do 
Victor.  
 Esta comissão é justamente para buscar 
o entendimento e buscar solucionar os 

problemas das cooperativas. Nós ouvimos a fala 
do amigo David também falando sobre essa 
questão de a gente mobilizar a Amunes.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – É isso aí. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– Estamos aqui buscando um consenso, uma 
reunião junto à Amunes até mesmo para a 
gente botar os prefeitos. Botar os prefeitos 
numa reunião junto com a comissão, junto com 
vocês para a gente buscar esse entendimento, 
porque alguns prefeitos também, como o 
Hudson falou, nem sabem desse tipo de serviço 
oferecido pelas cooperativas.  
 Nós queremos chegar a um 
entendimento para que vocês possam participar 
igualitariamente, como as empresas também 
participam dos processos licitatórios dos 
municípios. Nós vamos buscar esse 
entendimento através da comissão. Tenho 
certeza de que esse movimento vai dar certo, e 
vocês vão poder participar tranquilamente dos 
processos dentro dos municípios capixabas. Está 
bom? 
 Muito feliz em participar, presidente, 
desta comissão. Feliz com a presença do amigo 
Rodrigo. Que Deus abençoe a Coopgraneis, e 
que vocês continuem gerando oportunidade 
para os capixabas e, principalmente, para os 
cooperados de vocês. Parabéns!   
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Quero também agradecer, 
de maneira muito especial, a presença de cada 
um de vocês, de coração mesmo, 
principalmente do nosso presidente, que 
brilhantemente palestrou aqui, o Rodrigo, o 
Madeira, sobre a história, sobre as conquistas e 
os desafios da Coopgraneis. 
 Muito obrigado a cada um de vocês por 
todo o Conselho e a diretoria presente, aqui, da 
Coopgraneis e também dos amigos das demais 
cooperativas representando algumas outras 
cooperativas de transporte aqui presentes. 
Muito obrigado pela nossa equipe, por todo o 
quadro de colaboradores, que fizeram com que 
a gente tivesse essa brilhante reunião da nossa 
comissão. 
 Nada mais havendo a tratar, quero 
declarar encerrados os nossos trabalhos e 
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convidar os senhores membros para a próxima, 
que será à hora regimental, dia 16 de julho, aqui 
neste Plenário Judith Leão. 
 Ah, rapaz e é verdade. O Xambinho, o 
deputado Xambinho está me fazendo lembrar 
aqui. Quero convidar os senhores e as senhoras, 
segunda-feira que vem, nós temos uma sessão 
solene, especial, em homenagem, em 
comemoração ao cooperativismo em nível 
internacional.  Esta semana agora é a Semana do 
Cooperativismo. Nesta primeira semana de 
julho, nós fazemos a comemoração da Semana 
Internacional do Cooperativismo e na segunda-
feira que vem a gente faz uma sessão solene 
aqui no Plenário Dirceu Cardoso, a partir das 
19h, convidando a todos os senhores e senhoras 
para esta reunião, que será especial, será uma 
sessão solene em comemoração ao 
cooperativismo. 
 Então, viva o cooperativismo! Uma boa 
tarde para cada um dos senhores e das 
senhoras. 
 
  (Encerra-se a reunião às 
12h11min) 
 

 
SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 
NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
AGRICULTURA, DE SILVICULTURA, DE 
AQUICULTURA E PESCA, DE ABASTECIMENTO E 
REFORMA AGRÁRIA, REALIZADA EM 02 DE 
JULHO DE 2019. 
 
  
            A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Havendo quorum legal, declaro abertos 
os trabalhos da Comissão de Agricultura, 
Aquicultura, Silvicultura, Pesca e Reforma 
Agrária da Assembleia Legislativa. 

Nós não vamos estar lendo a ata da 
sessão anterior. As correspondências recebidas 
e despachadas, sobrestadas, não existem para o 
momento.  

Vamos entrar diretamente na Ordem do 
Dia, até para dar celeridade aos nossos 
trabalhos, agradecendo de antemão a presença 
de todos que vieram para essa discussão de 
hoje, apresentação que vai ser feita pelo Centro 
Tecnológico do Café, Cetcaf, que vai apresentar 

o trabalho realizado pela entidade, visando ao 
apoio do setor cafeeiro do Espírito Santo. 

Vamos estar chamando para tomar 
assento junto conosco à Mesa o pessoal da área 
do café que junto com o Cetcaf se encontra 
nesta reunião, que é o Jorge Nicchio, presidente 
do Centro do Comércio de Café de Vitória e vice-
presidente do Cetcaf, e Marcio Candido Ferreira, 
vice-presidente do Centro do Comércio de Café 
de Vitória e diretor-superintendente da Tristão, 
por gentileza.  
 
  (Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados)  
 

Nós temos também, antes de passar 
para a palestra, que deliberar a participação da 
superintendente do Banco do Brasil no Espírito 
Santo, Ana Paula Matos da Costa, e sua equipe – 
Ana Paula está aqui, obrigada pela presença, 
Ana Paula – na reunião da Comissão de 
Agricultura na próxima terça-feira, dia 9 de 
julho, às 10h, para apresentar o Plano Safra aqui 
na Assembleia, na Comissão de Agricultura.  

Nós estivemos na apresentação no 
Banco do Brasil. Eu, na época, fiz esse convite a 
Ana Paula para que eles viessem fazer essa 
apresentação na Comissão de Agricultura para 
que a gente pudesse dar mais dimensão e 
publicidade ao Plano Safra, que é muito 
importante o conhecimento dos produtores 
para poderem fazer uso desse plano fantástico 
que vem com um bilhão e quatrocentos para o 
Espírito Santo. Teve um aumento para nós 
substancial, mas a gente quer mais. E para que o 
produtor tome esses empréstimos, ele precisa 
estar sabendo, conhecendo e correndo atrás em 
tempo hábil.  

Então, por isso, é muito importante, é 
necessária a presença do Banco do Brasil, da 
Ana Paula e da sua equipe, aqui conosco para 
fazer essa apresentação que chega em todo o 
estado do Espírito Santo através da nossa TV 
Assembleia.  

Os deputados que concordam, por favor, 
se manifestem. (Pausa) 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Aprovado, senhora presidente.  
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Deputado Emílio?  
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O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Aprovado.  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Deputado Adilson?  
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Concordo, senhora presidente.   
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Deputado Marcos?  
Bom dia!  
Aprovado?  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Aprovado, sim. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Deputado Freitas?  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Aprovado o 

requerimento, senhora presidente.  
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Obrigada, meninos.  
Então está deliberado.  
Ana Paula, prepara aí a turma para fazer 

bonito como fizeram lá no Banco do Brasil.  
Bom, vamos ter agora a exposição feita 

pela diretoria do Centro Tecnológico do Café, 
Cetcaf, sobre o trabalho realizado pela entidade. 
Antes, porém, eu quero apresentar os números 
que hoje têm sido divulgados inclusive em nível 
de nossa mídia, tanto jornalística, impressa, 
como televisiva.   

Obrigada, Marcelo. Marcelo está aqui 
conosco, ele que é nosso colega deputado, foi 
secretário e veio nos prestigiar. Obrigada pela 
presença.  

Os números do café conilon no Espírito 
Santo em 2019: duzentos e sessenta e um mil e 
quinhentos hectares, a maior área plantada no 
Brasil. Produtividade de 32,2 sacas de café por 
hectare, a maior do Brasil. Mas precisamos 
melhorar essa média. Temos ainda muitas 
lavouras com produtividade baixa. Isso nós 
sabemos, mas tem sido feito um trabalho nesse 
sentido. Mas o importante é que a gente tem a 
maior área plantada de café conilon no Brasil e a 
maior em produtividade. É só a gente acertar o 
passo que todo mundo vai andar nesse 

caminho. Nossa expectativa é de isso crescer 
muito mais.  

Estimativa de produção em 2019 de 9,5 
milhões de sacas. Equivale a setenta e dois por 
cento do total nacional, que é de 13,92 milhões. 
Oitenta e uma mil famílias envolvidas 
diretamente na produção nós temos no estado 
Espírito Santo. O café conilon é cultivado em 
sessenta e três municípios dos setenta e oito 
municípios que nós temos. Ou seja, basicamente 
o Espírito Santo todo produz café conilon, 
exceto algumas áreas que são muitas elevadas e 
por conta da temperatura e do solo não é 
possível cultivar o café.  

Trezentas mil pessoas têm renda direta 
ou indiretamente proveniente do café. 

Com o anunciado acordo de livre 
comércio entre o Mercosul e a União Europeia – 
sabemos que o referido acordo ainda precisa ser 
aprovado no Legislativo unificado da União 
Europeia e nos Legislativos dos países que 
compõem o Mercosul – o nosso café conilon 
terá um grande ganho, pois o café solúvel que 
atualmente é taxado em nove por cento está no 
primeiro grupo de produtos que terão imposto 
zerado para entrar no bloco dos vinte e oito 
países europeus, abrindo as portas para nosso 
principal produto, que é o café conilon.  

Do total de quarenta e dois bilhões de 
dólares em produtos exportados para a União 
Europeia em 2018, o Espírito Santo participou 
com apenas 1,5 bilhão.  

Em resumo, temos muito a crescer, 
ainda, e pensar em produtividade e, 
principalmente, em qualidade dos nossos 
produtos, pois trata-se de um mercado 
gigantesco, mas exigente. É exatamente esse o 
trabalho do Centro Tecnológico do Café, que 
vem fazendo, ao longo de muitos anos, e que 
será apresentado para os deputados da 
comissão, convidados, público que nos assiste e 
os presentes, todos pela TV Assembleia. 
 Com a palavra o superintendente do 
Cetcaf, engenheiro agrônomo Frederico Daher.   
 Enquanto o Frederico se dirige para o 
púlpito, eu gostaria de agradecer a presença da 
Ana Paula, superintendente estadual do Banco 
do Brasil, obrigada Ana Paula; de Milton Luiz de 
Abreu Júnior, gerente de Mercado do nosso 
Banco do Brasil, um menino fantástico, novinho, 
mas mandando ver; Cleide Mônica Angeli, 
coordenadora da Federação de Agricultura, 
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obrigada Cleide; Júlio Rocha, nosso querido 
presidente da Federação de Agricultura, da 
Faes; Bruno Campos, gerente comercial da Cibra 
Fertilizantes, obrigada; Ernesto Moreira, 
assistente administrativo do Cetcaf, obrigada, 
Ernesto; Marcos Moulin Teixeira, engenheiro 
agrônomo do Cetcaf, obrigada Marcos; 
Weslânia Freitas Duarte, produtora rural de 
Linhares, obrigada, querida; Eduardo de Souza, 
da área de Informática do Cetcaf, obrigada; 
Douglas Peruchi, produtor rural de Linhares – o 
povo de Linhares veio, que bom –; Leomar, 
secretário de Política Agrária da Fetaes, 
obrigada, Leomar; Frederico de Almeida Daher, 
que é o nosso palestrante, superintendente do 
Cetcaf.  

Por gentileza, com a palavra. 
 
 O SR. FREDERICO DE ALMEIDA DAHER – 
Um bom dia a todos. É uma satisfação enorme 
voltar a esta Casa de Leis, atendendo a um 
chamado, a um convite da Comissão de 
Agricultura desta Assembleia Legislativa, que 
tantos e tão importantes serviços tem prestado 
ao homem do campo, ao homem rural, através 
desta comissão.  

Saúdo a sua presidente, Janete de Sá, 
nossa amiga, com quem estamos sempre 
presentes, com quem sempre estamos juntos, 
discutindo os interesses do meio rural capixaba. 

 Saudamos os demais deputados da 
Comissão de Agricultura. De forma muito 
especial, saudando o deputado Freitas, 
deputado lá da minha terra, São Mateus; 
saudando o presidente do Centro do Comércio 
de Café de Vitória, Jorge Nicchio, também vice-
presidente do Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico do Café, o Cetcaf; saudando o 
Marcio Candido Ferreira, vice-presidente do 
Centro de Comércio de Café de Vitória e diretor 
superintendente da Tristão, que é uma das 
empresas fundadoras desta entidade Centro 
Tecnológico do Café; saúdo os meus 
companheiros do Cetcaf, capitaneados aqui pelo 
Ernesto Pachito, essa figura que, já numa idade 
bastante avançada, tem relevantes serviços 
prestados à agricultura do estado do Espírito 
Santo, desde lá de trás, muito lá atrás. Não 
estou chamando você de velho, Pachito, mas é 
preciso que se reporte a isso. Você é uma figura 
importantíssima para a história do agronegócio 
no estado do Espírito Santo. Você deu uma 

contribuição enorme e nós temos uma honra 
imensa, Pachito, de ter você conosco, até hoje, 
juntos, unidos.  

Saúdo o Marcos Moulin Teixeira, meu 
companheiro, assessor técnico do Cetcaf, de 
luta por esse interior afora. São quatro mil 
quilômetros por mês neste estado do Espírito 
Santo. Saúdo o Eduardo Pachito, nosso 
companheiro do escritório; a Sabrina; saúdo, 
com muita ênfase, o nosso querido Luiz Antônio 
Polese, ex-presidente do Cetcaf e ex-presidente 
também do Centro do Comércio de Café de 
Vitória; saúdo o Júlio Rocha, meu amigo, meu 
companheiro lá da antiga Acares, que eu nunca 
fui do Sistema de Extensão Rural do Estado, mas 
sempre trabalhamos juntos. Nós temos um 
carinho enorme por você, Júlio, você é muito 
bem-vindo a estar aqui. Eu saúdo, com muita 
ênfase, o pessoal de Baixo Quartel, que aqui 
está representado pelo Douglas Peruchi e a sua 
esposa Weslânia, por esses companheiros 
extraordinários. O Marcelo Coelho, ex-deputado 
estadual, ex-secretário de várias gestões. Saúdo 
o meu companheiro Zé Roberto, que é assessor 
da Assembleia aqui na Comissão de Agricultura, 
que vem prestando um serviço extraordinário 
ao setor rural do estado do Espírito Santo, 
possibilitando a esta comissão fazer o trabalho 
brilhante que ela vem fazendo. Então, Zé 
Roberto, nós agradecemos muito a você por 
isso. 
 Enfim, saudando a todos, nós 
gostaríamos de dizer da satisfação, deputada 
Janete, presidente desta comissão, de estar 
aqui, de poder falar dessa entidade da qual nós 
temos imenso orgulho. Eu quero, incialmente, 
justificar a ausência do nosso presidente, o 
Bento Venturim, que também é presidente do 
Sicoob e, como tal, tem uma tarefa gigante a 
realizar, e me ligou pesaroso por não poder 
estará aqui, mas manda um abraço a todos 
vocês agradecendo a oportunidade que o Cetcaf 
está tendo de aqui apresentar a sua vida, a sua 
história, o seu trabalho em favor da cafeicultura 
do Espírito Santo. 
 Então, eu gostaria de dizer que o Cetcaf 
é uma entidade privada, é importante ser 
ressaltado isso, é uma entidade privada sem fins 
lucrativos ou econômicos, que trabalha há vinte 
e cinco anos em favor da cafeicultora do Espírito 
Santo. O nosso trabalho é um trabalho de 
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ligação, de união de forças de todos os 
segmentos.  

Quando o Cetcaf foi criado lá atrás, há 
vinte e cinco anos, havia uma dicotomia, uma 
distância muito grande entre o setor produtivo 
e o setor de exportação e o setor industrial. Era 
uma luta ferrenha e, naquela época, o 
secretário, de então, de Agricultura, o Luiz Paulo 
Vellozo Lucas, teve a ideia de criar uma entidade 
privada que pudesse reunir todos os segmentos 
do setor café em si e poder ajudar o setor café, 
já que naquela época o café era trabalhado pelo 
IBC, que ainda existia. E nós criamos, com o 
apoio decisivo do Centro do Comércio de Café 
de Vitória, que abriu as portas para nós, que é 
um grande mantenedor do Cetcaf, para que nós 
pudéssemos fazer o trabalho que fazemos, 
executar as tarefas que eu vou mostrar para 
vocês que executamos, e que nós estamos aí 
nessa luta em favor de uma cafeicultura cada 
vez mais forte. 
 Inicialmente, eu gostaria de dizer que o 
Cetcaf tem o objetivo de promover o 
desenvolvimento tecnológico na cafeicultura no 
estado, visando à melhoria da qualidade e da 
produtividade do café, em busca de melhor 
remuneração para a atividade, bem como 
melhorar as condições sociais das pessoas 
envolvidas no sistema. Os meios que nós temos 
para o alcance, o nosso estatuto social nos 
permite firmar acordos, convênios, contratos de 
cooperação técnica, financeira com entidades e 
instituições públicas ou privadas, tais como 
empresas, empresários e técnicos responsáveis, 
envolvendo universidades, centros de 
pesquisas, institutos tecnológicos, entidades de 
formação profissional, Governo Federal, 
estaduais e municipais, interessados no 
desenvolvimento da cafeicultura brasileira. 
 Nós temos como forma de atuação a 
capacitação de recursos humanos, esse é o 
nosso maior foco, senhores deputados, esse é o 
nosso maior foco, a capacitação dos nossos 
cafeicultores para que eles pudessem sair 
daquela condição de produtores de cafés rio 
zona, cafés de baixa qualidade. O Espírito Santo 
sempre sofreu um estigma enorme com relação 
a isso. Nós viemos trabalhando.  Isso não é um 
mérito apenas do Cetcaf. O Cetcaf reuniu a 
todos e, juntos, vamos trabalhando no sentido 
de capacitar os nossos cafeicultores. Nós temos, 
também, trabalho na área de desenvolvimento 

e adaptação e difusão de tecnologias, que eu 
vou mostrar logo à frente, aprimoramento 
gerencial e mercadológico do cafeicultor.  

Vejam bem os senhores, o Cetcaf é uma 
entidade que oitenta por cento da sua atividade 
é voltada para o produtor de café e ela é 
mantida, basicamente, pelo Centro do Comércio 
de Café de Vitória, que é uma entidade que 
exporta café, que compra café. Isso, num 
primeiro momento, presidente Jorge, lá atrás 
causou um certo desconforto. Como que esse 
pessoal vai nos ajudar se eles nos exploram? Na 
verdade, nós fomos trabalhando o produtor, 
mostrando que nós precisamos ser parceiros, 
que nós precisamos estar juntos, que juntos nós 
somos mais fortes, que o Centro do Comércio 
de Café de Vitória não é formador de preço de 
café, ele é apenas um repassador do produto 
que o produtor produz lá com tanto sacrifício no 
interior. Assim, aos poucos, com muita luta, com 
muito empenho e procurando gerar 
credibilidade junto à massa de produtores, hoje 
o Centro do Comércio de Café de Vitória é uma 
referência para eles. Estamos juntos, todos 
unidos.  
 Outra forma de atuação é a interação e 
fortalecimento das instituições de ensino, 
pesquisa e serviços técnicos. Hoje, nós temos 
uma parceria muito importante com o sistema 
Ifes. O Ifes de Venda Nova, o Ifes de Alegre, o 
Ifes de Montanha, agora. Nós estamos juntos 
num trabalho de valorização da bebida do café, 
descobrimento dessas qualidades organoléticas 
da bebida do café no Espírito Santo. Eu vou 
mostrar a grande conquista que nós tivemos 
com relação ao conilon, que era tido como um 
café de bebida neutra, que era tido um café 
para enchimento com o arábica, e hoje nós 
estamos produzindo conilon de altíssima 
qualidade, ganhando concursos nacionais e 
internacionais com grande ênfase.  

Fazemos uma integração dos agentes 
econômicos do setor com vistas à otimização, 
racionalização das atividades da cafeicultura, 
melhoria e adequação de máquinas, 
equipamentos, insumos e serviços. Vamos 
mostrar esse trabalho aqui, que na época foi 
capitaneado pelo nosso companheiro Marcos 
Moulin. O Marcos tem uma parcela importante 
nesse processo, nessa adaptação dos 
equipamentos para poder descascar o conilon, 
para mostrar ao produtor, inclusive com o 
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estudo que foi feito por ele na Universidade 
Federal do Espírito Santo, de quanto nós 
estamos perdendo em peso por colher café 
verde, por colher café e secar rapidamente, 
secar em altas temperaturas. E o produtor, 
naquela época, nos dizia: não vale a pena fazer 
qualidade porque na hora de vender o produto 
o preço é o mesmo. Então, nós partimos pela 
vertente da pesquisa e descobrimos coisas 
absolutamente impensáveis. O que o Espírito 
Santo perde, o que o cafeicultor perde, hoje, em 
peso, por colher café fora de hora. São números 
assustadores que daria para financiar a 
atividade tranquilamente com essas perdas. 
Muitos já acordaram, muitos já tomaram 
conhecimento disso e estão fazendo o melhor, 
estão se dando bem.  
 Realização de estudos e que contribuam 
para o conhecimento das dificuldades e 
potencialidades da cafeicultura. Cetcaf está em 
permanente contato com todos os agentes do 
mundo do café, mostrando as nossas 
potencialidades e a nossa capacidade de 
atender o mercado de café, seja em nível 
interno no Espírito Santo, seja em nível interno 
internacionalmente falando, e seja em nível 
interno brasileiro. Hoje, o Espírito Santo é o 
segundo maior produtor de café. A deputada 
Janete citou aqui números bastante robustos da 
cafeicultura de conilon, mas a cafeicultura de 
arábica, que ficou restrita às montanhas do 
Espírito Santo e às montanhas do Norte, lá em 
Mantenópolis e Alto Rio Novo, é, também, uma 
cafeicultura de ponta, deputada.  
 Nós estamos hoje, hoje, nos de 2018, 
2019, o Espírito Santo é campeão nacional de 
qualidade de arábica e de conilon. (Palmas) 

 Esse é um dado que nos orgulha muito, 
e vocês da Comissão de Agricultura da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo são parceiros dessa conquista, e nós 
queremos, aqui também, render a vocês essas 
homenagens, porque é conquista do produtor, 
mas é trabalho de todos nós, inclusive de vocês. 

Prosseguindo, nós vamos mostrar o 
tamanho da safra que a deputada Janete 
mostrou. Lá em 1982, o Espírito Santo produzia 
apenas três milhões, trezentos e noventa mil 
sacas de café. Observem, deputados, nós 
produzíamos em 1992, três milhões, trezentos e 
noventa mil sacas de café, somando arábica e 
conilon, e passados esses anos todos, nós 

estamos, hoje, produzindo, com os números da 
Conab, doze milhões, treze milhões de sacas de 
café. 
 Portanto é um avanço extraordinário na 
tecnologia, nas pesquisas vindas através do 
Incaper, que nós procuramos difundir, apoiar, 
estarmos juntos. O Incaper é um grande 
parceiro, é um grande parceiro do Cetcaf, é um 
grande parceiro da agricultura e, especialmente, 
da cafeicultura do estado do Espírito Santo, e 
isso nos mostra o quanto nós avançamos e 
quanto isso tem sido importante. Outros 
números que chegam a ser chocantes são esses 
aí. 
 Nos últimos vinte anos, nós aumentamos 
a nossa produção em quinhentos e dezesseis 
por cento. Quinhentos e dezesseis por cento na 
área do conilon e em trezentos e quarenta e 
sete por cento na área do arábica, somando um 
total aí de quatrocentos e dez mil hectares de 
café. É um avanço significativo.  
 O café tem essa virtude de democratizar 
a renda. Nada contra as outras atividades, mas o 
café democratiza a renda. Onde entra o café, 
entra o bem-estar social, porque todos 
participam de suas riquezas, todos participam 
de seus resultados, deputado Freitas, e o café, 
por isso, faz do Espírito Santo um oásis de bem-
estar no meio rural, enquanto, em alguns 
lugares do Brasil, nós temos pobreza absoluta 
nesse interior. 
 Os números citados pela deputada 
Janete de Sá aí estão. Temos trezentos e trinta 
mil pessoas envolvidas, hoje, na cafeicultura do 
Espírito Santo. Temos oitenta e duas mil 
propriedades envolvidas com café, número de 
propriedades do Espírito Santo, oitenta e duas 
mil, e temos quase sessenta mil propriedades 
envolvidas com café. Então, é uma atividade 
vital para os destinos do meio rural capixaba, 
financiando, inclusive, as outras atividades 
rurais. 
 O Cetcaf, logo no seu início, primeira 
ação que tomou foi gerar esse mapa com 
financiamento, na época do Geres nós lançamos 
esse mapa de zoneamento agroecológico para a 
cultura do café no Espírito Santo, mostrando as 
zonas propícias ao café conilon, as zonas 
propícias para o café arábica, mostrando para 
todos nós e para os cafeicultores do Espírito 
Santo quais as zonas mais propícias para o 
arábica, quais as zonas mais propícias para o 
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conilon e onde nós deveríamos mais investir. 
Esse mapa é uma referência. Hoje, em todos os 
escritórios do Incaper pelo Espírito Santo afora, 
esse mapa está exposto. No nosso escritório e 
em muitas sedes de associações interior afora, e 
em muitas secretarias municipais de Agricultura, 
esse mapa está presente, e nós temos muito 
orgulho dele. 
 Outro assunto muito polêmico que, no 
momento em que nós lançamos a ideia, gerou 
muita dificuldade, foi esta questão, senhores 
deputados, da bebida para o café conilon. O 
café conilon era considerado um café de 
qualidade inferior. Era considerado um café que 
era usado para enchimento nas misturas com o 
arábica, porque era a bebida neutra, não 
alterava a bebida o sabor do café arábica. E 
diminuía, para a indústria, o custo de produção. 
Porque o café conilon era mais barato.  

Aí nós, no nosso trabalho de campo, 
presidente Júlio, fomos verificando que a coisa 
não era bem assim, que o café arábica tinha 
nuâncias de sabores extraordinários, que o café 
arábica tinha qualidades organoléticas 
fantásticas e começamos a trabalhar. E 
lançamos o desafio de fazer um padrão de 
bebida para o café conilon.  

Isso, lá em 2004. Tem bastante tempo 
isso: quinze anos. E, à época, fomos duramente 
criticados: Vocês estão inventando moda! 
Conilon é bebida neutra!  

Nós, com o apoio do próprio Centro do 
Comércio de Café de Vitória – pasmem os 
senhores – contratamos um pesquisador do 
Ministério da Agricultura, vindo de Brasília, que 
ficou conosco aqui. Trouxemos café, presidente 
Jorge, do Acre, de Rondônia, no Norte de Mato 
Grosso, do Sul da Bahia, do Espírito Santo. Essas 
amostras estão conosco até hoje. E lançamos, 
àquela época, um padrão de bebida para o café 
conilon.  

Eu quero, aqui, louvar o trabalho do 
Marcos Moulin Teixeira nessa iniciativa, porque 
foi penoso juntar essas amostras todas, levar 
isso para São Paulo, estudar isso e lançar esse 
padrão de bebida de sabor suave, médio, 
intenso e gosto estranho.  

Hoje, nós evoluímos de tal forma na 
bebida do café, tanto o arábica quanto o 
conilon, que nós não temos mais esse padrão, já 
está superado. Hoje, nós estamos trabalhando 
numa escala sensorial, em que nós temos cafés 

conilons, aí, se rivalizando com os melhores 
cafés arábicas do Brasil. Nós temos conilons, aí, 
dando oitenta e cinco pontos. Conilons dando 
noventa e dois pontos e as pessoas ficam 
perguntando: Mas isso é conilon, mesmo? Isso é 
arábica? E não é, é café conilon. O produtor 
ainda não internalizou essa realidade, em 
plenitude, deputada Janete. Mas a coisa avança 
e nós estamos caminhando muito seriamente 
para nos tornarmos um celeiro de cafés conilons 
especialíssimos, com o apoio, inclusive, da 
indústria: da indústria capixaba e da indústria 
brasileira.  

Junto com a indústria, nós lançamos esse 
padrão.  

Nós tivemos uma reunião no Incafé de 
Guarapari, em 2006! Vejam os senhores quanto 
tempo tem isso! Em 2006, nós apresentamos 
aos torrefadores de café de todo o Brasil – havia 
lá mais de oitocentos torrefadores de café do 
Brasil – o resultado desse estudo da bebida do 
café conilon. Foi uma surpresa geral! Eles não 
acreditaram nisso. Eles ficaram, realmente, com 
a chancela da Abic – Associação Brasileira da 
Indústria de Café, eles viram que nós não 
estávamos inventando nada, que nós não 
estávamos falando absolutamente nada que 
não fosse verdadeiro, que não fosse real. E, aí, 
as coisas começaram a caminhar.  

O Cetcaf também participou do 
lançamento e da edição deste extraordinário 
livro O Café Conilon, que, hoje, já está editado 
em língua inglesa: Conilon Coffee. Então, é um 
trabalho do qual nós nos orgulhamos, também, 
de ter feito.  

Nós fazemos, deputada Janete, cursos, 
práticas de cafeicultura sustentável em todo o 
Espírito Santo. Eu vou, rapidamente, mostrar, 
para não lhes tomar tanto tempo, a quantidade 
de produtores que participam conosco desses 
movimentos, cursos práticos de cafeicultura 
sustentável, realizados em vários municípios 
durante o ano. Temos produtores participando 
do debate, estudando conosco, verificando em 
campo, in loco, a necessidade de mudar, de 
transformar o processo produtivo e as coisas 
foram caminhando e vamos em frente. 
 Fizemos, com o apoio dos nossos 
parceiros que vou mostrar logo à frente, 
noventa e seis cursos em quarenta e oito 
municípios, em cujo mapa está localizado. Para 
cada curso desses, o Cetcaf teve o cuidado de 
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lançar uma apostila, porque o produtor 
participa do curso conosco. É um curso de 
dezesseis horas e ele leva para casa uma 
apostila com todo arcabouço da discussão que 
foi feita em salas de aula e no campo.  
 Pedimos a eles que não guardem a 
apostila, porque ela é muito bonita, em cima do 
armário deixando que a poeira tome conta. É 
para ler, é para estudar. A gente sente muito 
orgulho de voltar a esses produtores e ver a 
apostila toda riscada, toda tomada nota. Então a 
gente está vendo realmente que está se 
tornando uma referência importante para o 
cafeicultor em todo o Espírito Santo. 
 Fazemos treinamentos Café com 
Sustentabilidade, Colheita e Pós-Colheita em 
todos os municípios do Espírito Santo e agora, 
logo após a colheita, vamos recomeçar os 
treinamentos de nutrição e manejo da lavoura 
cafeeira. 
 
  (É feita a apresentação de slides)  
 
 Aí estão exemplos de alguns municípios. 
Fazemos encontros dentro de igrejas, na 
varanda da casa do produtor, uma varanda 
maior, no campo ou nas cooperativas. Enfim, 
onde há espaço, há possibilidade do diálogo, de 
conversa, estamos juntos.  

Já fizemos cento e quarenta e cinco 
treinamentos em sessenta e três municípios do 
estado do Espírito Santo. Portanto, por essa 
pintura verde que vocês veem, já cobrimos 
praticamente todo o território espírito-
santense, mas não cobrimos todos os 
cafeicultores do estado. Então a gente continua 
nessa luta, continua nesse trabalho, 
participando com eles, discutindo com eles para 
que a gente possa realmente ter uma 
cafeicultura cada vez mais forte e produtiva. 
 Nesses cursos, distribuímos uma apostila 
com treinamento Café com Sustentabilidade, 
Colheita e Pós-Colheita. Todos os resultados das 
pesquisas feitas pelo Marcos Moulin Teixeira, 
engenheiro Agrônomo e nosso companheiro de 
luta estão nessa apostila. O produtor recebe 
essa apostila, leva para casa e a gente fala 
sempre com eles: faça conta, some, divide, 
multiplique para que vocês vejam o quanto 
estão perdendo por estar colhendo café verde. 
 Fazemos simpósios estaduais. Esses 
simpósios estaduais têm sido extraordinários. 

Desses vinte e cinco anos do Cetcaf já fizemos 
onze simpósios estaduais, porque ele acontece a 
cada dois anos aqui em Vitória. Este ano, de 24 
a 26 de setembro, estaremos fazendo o 12.º 
Simpósio Estadual de Café, no Centro do 
Comércio de Café de Vitória.  

Aqui, já antecipo o convite a toda a 
Comissão de Agricultura da Assembleia 
Legislativa, a todos os senhores deputados e a 
todos vocês que nos dão a honra e o prestígio 
da presença, para estarem conosco no Centro 
do Comércio de Café de Vitória, de 24 a 26 de 
setembro, onde estamos com uma agenda 
extensa de grandes e profundas discussões. 
 Relatamos, nessas fotos, as realidades 
dos nossos amigos que nos visitam: o secretário 
Nacional de Agricultura, na época; o doutor Luiz 
Rafes, que infelizmente já faleceu; eu e o 
Marcos; abaixo o Sérgio, ainda novinho, o Sérgio 
Tristão, que foi presidente do Centro do 
Comércio de Café de Vitória, que é o presidente 
do Grupo Tristão e que é um sócio do Cetcaf, 
um aliado nosso de todas as horas, junto com o 
presidente da Melitta, na época, e o nosso 
querido Dário Martinelli, que infelizmente já 
partiu para a parte espiritual, mas deixou um 
legado de vida em favor da cafeicultura.  

Nesse simpósio, nós já trouxemos figuras 
internacionais, de proa, na área da bebida do 
conilon. Aquela senhora ali é a Suleni Nuraiame, 
lá da Índia, de Mumbai na Índia. Nós a 
trouxemos aqui para mostrar aos nossos 
produtores que é possível, sim, fazer conilon de 
qualidade, que é possível, sim, partir para a 
cafeicultura de conilon de alto nível, de alto 
padrão tecnológico.  

Continuando, nós aí mostramos o nosso 
simpósio estadual, na época o governador Paulo 
Hartung, vocês podem ver lá a nossa área de 
feira completamente tomada pelos produtores.  

Mais à frente, temos outras imagens que 
nos mostram a presença do presidente do 
Centro do Comércio do Café do Rio de Janeiro, a 
presença das nossas autoridades.  

Está sentadinho ali o atual governador 
Renato Casagrande. Eu queria registrar aqui que 
essa pesquisa que nós fizemos com o padrão de 
bebida do café conilon foi um trabalho feito 
pelo Renato, quando senador, que nos arrumou 
o recurso, colocou na Fapes e esse recurso foi 
disponibilizado para que nós pudéssemos fazer 
esses estudos.  
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Então, a gente vai unindo forças em 
favor de uma cafeicultura de ponta e aí, nos 
vinte anos do Cetcaf, a revista do Centro do 
Comércio de Café do Rio de Janeiro, na sua capa 
principal, colocou a figura do nosso atual 
governador, então governador na época, Renato 
Casagrande; o Jair Coser, que é uma figura 
enigmática, histórica, uma figura extraordinária, 
que é parceiro nosso do Cetcaf; mais o nosso 
querido Dário, na primeira capa da revista do 
café, na época, que foi um momento 
extraordinário. Isso, quando fizemos vinte anos.  

Agora, já fizemos vinte e cinco anos. 
Tivemos aqui uma solenidade belíssima, onde 
toda a diretoria do Cetcaf foi agraciada com a 
Comenda Dário Martinelli. Foi um momento 
importante, inclusive o nosso presidente do 
Centro do Comércio de Café de Vitória e vice-
presidente do Cetcaf também foi agraciado com 
a Comenda Dário Martinelli e nós ficamos muito 
felizes com isso.  

Realizamos simpósios regionais por todo 
o Espírito Santo. É um trabalho hercúleo, um 
trabalho de peso, que vai agregando ao 
produtor, colocando o produtor nas discussões, 
tirando o produtor de dentro da porteira, para 
que ele possa sair da sua propriedade e ir ao 
encontro dos desafios que estão no mercado, 
que estão na vida cotidiana. 

Temos também os Simpósios Sul 
Capixabas de Café Conilon, que nós sabemos, 
hoje, que o conilon adentrou ao Sul do estado, 
começa a subir as montanhas também. E nós 
estamos focados nessa cafeicultura do conilon 
no Sul, porque ainda é uma cafeicultura de 
conilon de menor produtividade do que a 
cafeicultura de conilon do Norte e nós estamos 
trabalhando firmemente com eles, para que eles 
se igualem aos nossos irmãos cafeicultores do 
Norte do estado. 

E aí, estavam os auditórios para os quais 
passamos, sempre juntando muitos produtores 
e muitos parceiros.  

Nós realizamos também, ao longo desses 
vinte e cinco anos, encontros de produtores, 
encontros importantes que vão permitir a 
discussão dos processos, das dificuldades, 
enfim, juntando forças para que agente possa 
realmente ter uma agenda positiva, uníssona, 
com todos aqueles que vivem da cafeicultura e 
sofrem nesse dia a dia do campo. 

E aí, nós fizemos esse estudo das Urces, 
unidades de referência de café especiais 
conilon, porque, já que nós descobrimos que o 
conilon tinha bebidas excepcionais, nós 
partimos para um estudo para descascar o 
conilon e fazer o conilon cereja descascado.  

E aí, com os recursos, da época, 
angariados pelo nosso senador Renato 
Casagrande, hoje governador do estado, nós 
constituímos três unidades de pesquisa, uma no 
Sul do estado, em Mimoso; outra em Aracruz, 
no Guaraná; e outra lá em Vila Valério. Daí 
resultaram os dados que saíram da pesquisa do 
Marcos e hoje baliza todas as nossas ações para 
nos tornarmos também produtores de café 
Conilon cereja descascado, com um resultado 
extraordinário.  
 Aí estão as Urces, um trabalho 
extraordinário. Aí é a Urce de Mimoso do Sul, 
até hoje funcionando muito bem, esse pessoal 
mudou de vida.  

Partimos para um projeto alternativo 
para o pequeno produtor, porque muita gente 
dizia: Não, esse negócio de descascar café é 
para produtor grande, é para produtor de 
grande potencial financeiro. Nós, então, fizemos 
um estudo junto com a Fimag e junto com a 
propriedade do Ozílio Partelli, com 
financiamento da Nicchio Sobrinho.  

Rendo aqui as minhas homenagens ao 
senhor Odilon Nicchio, um homem 
extraordinário, que infelizmente já nos deixou, 
está na pátria espiritual, mas um homem que 
entendia o nosso trabalho, compreendia o 
nosso empenho. E ele, praticamente sozinho, 
apoiou esse estudo, financiou esse estudo e nós 
fomos lá para a propriedade do Ozílio Partelli e 
fizemos uma coleta de dados com o pequeno 
produtor, mostrando que é possível o produtor, 
sim, sair desse negócio de secador de café, 
secando café com cinco, seis, oito horas. 

Secando café no terreiro coberto, há 
possibilidade, comprovadamente, de se fazer 
um café excepcional, e o pequeno produtor 
pode se inserir nessa atividade, sem nenhum 
problema. E, daí para frente, o produtor foi se 
instrumentalizando. Depois desse terreiro 
coberto já pronto, já estudado, veio o problema 
do aquecimento dentro do terreiro, o 
trabalhador não queria revolver o café com 
rodo, porque a temperatura interior nesses 
terreiros eram muito altas para ele, em torno de 
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cinquenta, sessenta graus. É difícil encontrar 
alguém que quisesse passar o rodo, então nós 
partimos para um estudo em que lançamos um 
equipamento para revolver o café 
automaticamente, com o apoio de uma 
empresa lá de Vargem Alta, e hoje esse 
equipamento está á disposição dos produtores. 
Você liga lá o equipamento e o deixa 
funcionando normalmente a cada quarenta e 
cinco, trinta minutos, de acordo com a sua 
regulagem. Ele vira o café, mistura o café, vai 
passando, o café vai secando, sem auxílio da 
força humana, num ambiente aparentemente 
inóspito, porque é muito quente.  
 Então, esses projetos foram realmente 
sucesso. Fizemos um estudo junto com a 
fundação BrazilFoundation, que é uma fundação 
com sede em Nova York, que financia vários 
projetos sociais em nível de Brasil. Nós nos 
credenciamos com o projeto, quatrocentos e 
tantos projetos em nível brasileiro foram 
colocados lá na fundação BrazilFoundation e 
vinte teriam que ser escolhidos. E para a alegria 
nossa, o Cetcaf foi escolhido. E nós, então, 
fomos trabalhar nessa região de Iúna, de Iconha, 
Rio Novo, que na época produzia o pior café 
Conilon do estado, café de muito baixa 
qualidade. Nós trabalhamos com esse pessoal 
durante dois anos, financiados pela 
BrazilFoundation, e conseguimos resultados 
extraordinários. Hoje, essa região é exemplo 
para o Sul do estado em termos de tecnologia.  

Aqui está presente o nosso presidente da 
Federação da Agricultura do estado do Espírito 
Santo, Júlio Rocha, nós temos uma parceria 
fantástica com o Senar à época, em 2015. O 
Senar tem um trabalho de Ater, de assistência 
técnica ao produtor rural no campo, e os 
técnicos e os profissionais que trabalham na 
Ater, no Senar, foram todos treinados pelo 
Centro de Desenvolvimento Tecnológico do 
Café, o Cetcaf. Treinados por mim e pelo 
Marcos. Isso nos orgulha muito, presidente 
Júlio. E nós, aqui, agradecemos essa parceria.  
 Outra coisa importante, já partindo para 
o final, como falei no início da minha fala, o 
Espírito Santo, hoje, de 2018 até novembro de 
2019, foi campeão nacional em qualidade de 
bebida, tanto de arábica, quanto de conilon. 
 Ali estão os jovens da família Venturim; 
ali, estão os produtores do Caparaó; aí está o 
pessoal da família Caser Venturim, o Bento, que 

é hoje o nosso presidente do Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico do Café, os seus 
filhos - Isaac, Giovanni e Lucas -, que estão 
fazendo um trabalho fantástico, extraordinário, 
com repercussões já em nível internacional que 
mostra que temos todas as potencialidades para 
sermos um produtor de qualidade, em termos 
de conilon, também. 
 Ali está uma foto da solenidade que 
houve aqui na Assembleia e que todos os 
membros do Cetcaf foram agraciados com a 
Comenda Dário Martinelli, fato que nos orgulha 
muito e que prestou uma homenagem 
inesquecível a esse homem fantástico, o Dário 
Martinelli. 
 Para terminar, mostraria a vocês a 
alegria dos pequenos produtores do interior. 
Olha só a alegria dessa mulher, a Josiane, lá em 
Afonso Cláudio, lá no alto da Serra da Liberdade. 

A outra foto, lá em Iúna, no alto do 
Caparaó, a mil e oitocentos metros de altitude, 
o produtor catando os grãozinhos verdes no 
meio do café maduro; produzindo o café de 
noventa e dois pontos e vendendo a preços 
inimagináveis. Quando a gente fala o quanto ele 
está vendendo uma saca de café dessas, muitos 
riem, mas a realidade é essa. As coisas estão 
caminhando e caminhando bem. 

Aí está o trabalho que esses produtores 
incansáveis têm feito. Essa foto linda aqui, da 
esquerda, é lá em Mantenópolis. Mantenópolis 
tem um microclima especialíssimo para a 
produção de café arábica de qualidade. E essa 
foto homenageia aqueles produtores do norte, 
que produzem arábica, ainda.  

E o Elizeu Huber, em Marechal Floriano, 
também é um produtor extraordinário, que está 
torrando o seu café e vendendo com 
especialidades, ganhando dinheiro e se 
potencializando para um progresso pessoal 
muito grande. 

O Cetcaf tem o seu site, que convidaria 
vocês a visitá-lo: cetcaf.com.br. E tem 
trabalhado muito bem, com grande empenho, 
pelo Eduardo Pachito. Esse trabalho está à 
disposição de vocês a qualquer momento e a 
qualquer hora. Editamos a cada mês um boletim 
que dá conta à sociedade dos trabalhos que 
realizamos a cada mês. Tem sempre um 
editorial do presidente e as nossas ações 
naquele mês. Há dez anos esse Cetcaf online é 
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editado e acho que com isso estamos dando 
transparências às ações que realizamos. 

Temos uma programação extensa para 
2019, que não vou entrar nela porque o tempo 
já está avançado, mas é uma programação que 
cumprimos, grande parte dela, antes da 
colheita, preparando os nossos cafeicultores 
para a colheita e pós-colheita, que é o grande 
problema, hoje, da cafeicultura do Espírito 
Santo.  

Temos verdadeiros jardins de café 
espalhados por esse Espírito Santo afora. Mas, 
na hora da colheita, o estrago está feito: colhe-
se café verde; colhe-se café e deixa-se 
fermentar; colhe-se o café e seca-se em altas 
temperaturas... Isso está mudando 
paulatinamente e o Espírito Santo vai se tornar, 
definitivamente, um estado de referência 
internacional em qualidade de café. 

Então, agradecemos aos nossos 
parceiros. 

E gostaria de mostrar logo à frente, para 
encerrar, que temos como parceiros... 

Não poderia deixar de mostrar isso! São 
sócios do Cetcaf: o Centro do Comércio de Café 
de Vitória, a Cooabriel, a Realcafé, a Tristão, a 
Unicafé, a Nicchio Sobrinho Café, a Cafenorte e 
a Fertilizantes Heringer, que agora está nos 
deixando por situações delicadas, mas estamos 
caminhando para ter a Cenibra conosco, 
também uma misturadora de fertilizantes. E 
vamos preencher esse quadro, no lugar da 
Fertilizantes Heringer, com outra empresa 
importante no processo de difusão tecnológica 
e de adoção de tecnologias pela cafeicultura. 
 Temos parceiros importantes. Hoje eu 
poderia dizer a esta Casa e aos senhores 
deputados que o Cetcaf não estaria fazendo o 
que faz se não fosse o apoio decidido do Sicoob, 
o apoio decidido do Centro do Comércio de Café 
de Vitória, o apoio indispensável do Cecafé, que 
é o Conselho dos Exportadores de Café do 
Brasil, e o apoio da OCB - Organizações das 
Cooperativas Brasileiras, seção do Espírito 
Santo. Esses são os nossos grandes parceiros no 
momento, tendo o apoio do Sindicafé, do Senar, 
do Sebrae, da Abic, do Bandes, do Incaper - que 
é um parceiro nosso de todas as horas, das 
cooperativas de café e, claro, das cooperativas 
das prefeituras municipais. As secretarias 
municipais da Agricultura têm nos ajudado 
sobremaneira, e somos muito gratos a eles.  

Portanto, com essa apresentação um 
pouco longa, e peço desculpas, mas são vinte e 
cinco anos de trabalho, gente, não é pouca 
coisa. Mas me sinto extremamente honrado por 
ser superintendente dessa instituição, sinto-me 
extremamente honrado e agradecido a Deus 
pela oportunidade de estar nessa função de 
superintendente do Centro do Comércio de 
Café, do Centro Tecnológico do Café, tendo o 
apoio desses companheiros extraordinários, 
como o Ernesto Pachito, o Márcio Mulan, o 
Eduardo Pachito e a Sabrina. Estamos realmente 
cônscios, convictos de estar fazendo o melhor 
ao nosso alcance em favor da cafeicultura do 
Espírito Santo. 

A todos vocês e aos nossos parceiros em 
especial os nossos agradecimentos e que Deus 
nos ampare a todos. 

Muito obrigado. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ - 
PMN) – Parabéns, Frederico, pelo belíssimo 
trabalho que - você mesmo colocou - fazem 
desde 1993, ajudando na melhoria de nosso 
café. 
 Quem bebe um café de qualidade, quem 
experimenta um café de qualidade sabe a 
diferença e não consegue mais beber um café 
de ruim qualidade. Então, é aquele negócio: 
quem não se qualifica não se estabelece. E é 
isso que a Cetcaf faz, buscando qualificar os 
nossos produtos, em especial o café conilon e o 
café arábica, para que, de fato, a gente possa 
ter qualidade, ganhar mercado e continuar se 
estabelecendo no mercado e buscando mais 
mercado. 
 Parabéns! 

Se o pessoal do café quiser fazer alguma 
intervenção... Tem o Jorge, tem o Márcio, e se 
quiserem fazer alguma complementação, 
fiquem à vontade. 
 
 O SR. JORGE NICCHIO - Bom dia a todos! 
Cumprimento em especial à nossa deputada 
Janete de Sá, presidente da Comissão de 
Agricultura, e também todos os deputados que 
fazem parte desta comissão. Cumprimentar 
meu parceiro, o vice-presidente do Centro do 
Comércio de Café, Marcio Candido Ferreira; o 
Júlio, presidente da Federação da Agricultura; o 
Luiz Polese, ex-presidente do Centro do 
Comércio de Café de Vitória. 
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 Queria dizer, presidente e deputada 
Janete, o Centro do Comércio de Café de Vitória 
é uma associação que representa os 
exportadores de café do Espírito Santo e foi 
fundada em 10 de abril de 1947, há setenta e 
dois anos. É certamente uma das associações 
mais antigas do estado do Espírito Santo. Somos 
fundadores do Cetcaf, há vinte e cinco anos, e 
parceiros até hoje. 

Eu queria cumprimentar aqui a você, 
Frederico. Não cumprimentar, parabenizar por 
esse trabalho fantástico que você, junto com a 
sua pequena em tamanho, mas grande equipe; 
Marcos Moulin, cumprimentá-lo também e, 
assim, aos demais componentes dessa grande 
equipe do Cetcaf. 

Não preciso dizer mais nada, os números 
que você colocou aí representam o que foi o 
incremento da produtividade e da qualidade do 
café, principalmente no Espírito Santo, conilon, 
principalmente nos últimos vinte anos. 

Mas quero dizer outra coisa, o Espírito 
Santo, se nós olharmos no mapa, ele é um 
pequeno estado da Federação brasileira, mas o 
Espírito Santo é gigante em café. Nós, se 
fôssemos um país, seríamos o segundo maior 
produtor de café conilon do mundo, 
perderíamos apenas para o Vietnã. Porém, quer 
dizer, o café é a segunda bebida mais consumida 
no mundo, a primeira é a água, a segunda é o 
café. Desse consumo mundial de café, sessenta 
por cento é de café arábica e quarenta por 
cento de conilon, isso no mundo. 

O crescimento dos últimos dez anos do 
consumo do conilon foi muito maior do que do 
arábica. Voltando a nossa produção aqui de 
conilon, no Espírito Santo, nós tivemos 
recentemente o anúncio do início de 
construção, de implementação de duas grandes 
fábricas de café solúvel em nosso estado. Isso 
quer dizer que a perspectiva para os nossos 
produtores – café conilon – é a matéria básica 
para o café solúvel. Então a perspectiva nossa 
para o conilon para os próximos anos é muito 
grande. Tivemos, agora, na sexta-feira, o 
anúncio do acordo com a Comunidade Europeia. 
Isso é fantástico porque o mercado estava 
restrito, com a taxação de nove por cento do 
café solúvel para a Europa. Em poucos anos essa 
taxação vai cair. 

Quero dizer, Frederico, além de te 
cumprimentar, o Espírito Santo, como o 

segundo maior produtor de café conilon, com 
cerca de dez milhões produzidos este ano, 
segundo a Conab, num futuro muito próximo, 
creio que um pouco mais que cinco, seis anos, 
estaremos produzindo quinze milhões de sacas 
de café. Em dez anos creio que poderemos 
chegar próximo a vinte milhões. 

O Vietnã está, praticamente, na sua 
capacidade máxima de produção. Então esse 
aumento de consumo de conilon nos próximos 
anos, sem dúvida se dará pelo Espírito Santo. 
Quero te  dizer isso porque você pode tirar o 
cavalinho da chuva, você vai ter muito trabalho 
pela frente ainda, nos próximos anos, para fazer 
com que a nossa cafeicultura continue a 
prosperar não só em quantidade, mas 
principalmente em qualidade. 

 Muito obrigado a todos. 
 
A SR. PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Marcio, gostaria de fazer uma 
intervenção? Por gentileza. 

 
O SR. MARCIO CANDIDO FERREIRA – 

Cumprimentar em primeiro lugar a presidente 
Janete de Sá, deputada, obrigado pelo convite; 
cumprimentar a todos os demais deputados e a 
todos aqui presentes. 

Para mim é um prazer muito grande falar 
de café, porque desde os meus quinze anos 
trabalho na mesma companhia, há quarenta e 
dois anos com café. Atuo muito na área 
comercial, na parte internacional e mercado 
interno. Tenho sido feliz em poder participar de 
algumas causas muito importantes para o 
Espírito Santo como, por exemplo, na época da 
defesa da não importação, ou pelo menos 
temporariamente, do conilon, do robusta para o 
Espírito Santo. Naquela oportunidade tive a 
felicidade de participar junto com o Júlio, com o 
governador em exercício, César Colnago, com 
senadores e deputado federal, em Brasília, 
numa reunião onde tive a oportunidade de ir 
representando o estado. Falar diretamente, 
tête-à-tête ali, com o ministro Blairo Maggi 
contestando os números da Conab e 
defendendo, embora sejamos uma indústria de 
café solúvel e que precisa demasiadamente da 
matéria-prima competitiva, entendia que não 
havia necessidade ou espaço de importar 
robusta para o Brasil. Fiquei muito feliz por 
poder participar naquele momento.   
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Desculpa eu ter abordado um pouco esse 
assunto, mas a minha felicidade aqui em 
cumprimentar o Frederico Daher, também o 
Bento Venturim, que não está, Marcos e toda 
equipe do Cetcaf.  

Só para colocar o nível que hoje é o 
Cetcaf, a nossa empresa, alguns aqui sabem, 
patrocina o que é considerado o principal 
concurso de qualidade de café do Espírito Santo 
com a maior indústria torrefadora de café do 
Japão, que se chama Ueshima Coffee Company.  

O Cetcaf atua na avaliação dos critérios 
de qualidade desse café arábica e nós, com 
certeza, iremos fazer também um concurso no 
futuro para conilon. No caso, uma coisa que me 
chamou muita atenção é que na nota que é 
dada, principalmente na sustentabilidade, se 
coloca sempre as certificações internacionais, 
como Rainforest e o Utz Kapeh. E nos primeiros 
momentos nós demos como diretriz que sendo 
o produtor certificado Utz Kapeh e Rainforest 
ele já era automaticamente considerado nota 
máxima.  

E para nossa surpresa e felicidade, o 
Cetcaf contestou essa proposição. Ele detectou 
em um trabalho que mesmo em fazendas 
certificadas Rainforest e Utz Kapeh, algumas 
vezes por descuido – uma coisa é você alcançar, 
outra coisa você se manter – elas não se 
mantinham no mesmo patamar, então, 
atribuímos ao Cetcaf uma responsabilidade 
maior do que a entidade internacionalmente 
conhecida Rainforest e Utz Kapeh.  

Nós só consideramos produtor com nota 
máxima se for validado pelo Cetcaf. Então isso, 
para mim, é um patamar que está muito além.  

O Espírito Santo está de parabéns em 
relação à produção de conilon.  

Quantidade. A safra da Conab está aí. A 
gente sempre sabe que a safra no final é sempre 
um pouco maior, graças a Deus.  

Principalmente na questão de qualidade 
eu considero o seguinte: o conilon tem, ainda, 
uma distância muito grande em relação ao 
preço que ele hoje recebe, e o arábica. 
Obviamente que ele é uma matéria-prima de 
custo menor, mas com a melhoria da qualidade 
hoje, comentou-se a perda de preço por colher 
café verde e não cuidar da qualidade.  

Então você tem desde esse momento 
que você perde o preço até o momento que 
você melhora a qualidade, e aí você tem um 

espaço muito grande para ganhar em preço, 
melhorando qualidade e trabalhando com 
cuidado.  

Hoje, existe uma preocupação, o Júlio 
tem me chamado para participar de algumas 
palestras com relação ao preço que o conilon 
está atingindo. Eu costumo dizer uma coisa: é 
difícil você ter sorte e ser feliz ao mesmo tempo.  

 Nós somos felizes por uma safra muito 
boa, somos felizes porque estamos voltando a 
ocupar espaço de mercado que o Espírito Santo, 
o Brasil e o Espírito Santo, principalmente, 
perderam. E agora com a questão dos nove por 
cento, porque não são nove por cento. São nove 
por cento sobre o café solúvel. O café solúvel 
representa preço final em torno de cento e 
cinquenta por cento ou mais da matéria-prima. 
Então, nove por cento sobre cento e cinquenta 
por cento, não são nove por cento sobre o preço 
do conilon.  

Então, temos que agradecer a Deus que 
é Senhor de todas as coisas e nos felicita com 
esta reunião.  

Obrigado e parabéns a todos vocês.  
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Quero agradecer a presença de 
Aureliano Nogueira, que é superintendente 
federal do Ministério da Agricultura no Espírito 
Santo.  Obrigada, querido.  Luiz Antônio Polese, 
que é cafeicultor autônomo de Colatina.  Cadê o 
Luiz? Está por aí ainda? Obrigada, Luiz. Priscila, 
que é engenheira-agrônoma do Banestes.  
Obrigada, Priscila.  Guido Seibert, agricultor 
autônomo de Vila Valério; não está aqui. Ozeias 
Glazer, agricultor autônomo de Vila Valério. É 
basicamente isso.  

O deputado Torino gostaria de fazer 
alguma intervenção?  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Olá, 

pessoal, bom dia! Bom dia a todos vocês! É uma 
satisfação.  

Agora são onze horas e vinte e cinco 
minutos.  

Quero parabenizar a Mesa, o deputado 
Freitas, que teve que se retirar com o Dr. Emílio 
Mameri e o Marcos Garcia, que é o vice-
presidente desta comissão, a presidente da 
comissão, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa 
com quem eu tenho prazer em estar aqui, nesta 
Casa de Leis, como deputado, que é a deputada 
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Janete de Sá; sou fã incondicional; o senhor 
Jorge Nicchio também, presidente do Centro de 
Comércio de Café de Vitória, Cetcaf; o senhor 
Márcio, vice-presidente do Cetcaf, diretor do 
grupo Tristão, e, claro, o palestrante, que fala 
muito bem, Frederico de Almeida Daher, 
superintendente do Cetcaf.  
 Eu queria, também, aproveitando o início 
da fala da deputada Janete, no início desta 
comissão aqui, para reforçar a abordagem da 
nossa presidente Janete de Sá, gostaria de dizer 
que, depois de mais de vinte anos de tratativas, 
a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, com a 
intermediação do ministro das Relações 
Exteriores, conseguiu fechar o acordo de livre 
comércio entre União Europeia e também o 
Mercosul, o que é muito bom para o Brasil. A 
notícia é muito importante, mas, para o estado 
do Espírito Santo, essa notícia é excelente. 
 Como Bolsonaro manifestou que o 
acordo prevê redução de alíquota de 
exportação do café solúvel, que hoje é de nove 
para zero, zero de tarifa na exportação do café 
solúvel, o Espírito Santo é responsável, hoje, por 
sessenta por cento da produção do café conilon 
no país, a cafeicultura capixaba em muito se 
beneficiará com esse superacordo, uma vez que 
o café conilon compõe a maior parte da base do 
café solúvel. É o nosso café conilon, graças a 
Deus, rompendo barreiras. 
 Eu queria, deputada Janete, presidente, 
chefe, pedir a V. Ex.ª, como o Banco do Brasil é 
um dos operadores do crédito do Plano Safra... 
Quero mandar um abraço especial aqui para o 
Miltinho Júnior, doutor Milton, e também para a 
bela Ana Paula. Satisfação em ter você aqui, Ana 
Paula. Na apresentação do Plano Safra, na 
próxima reunião, gostaria de sugerir que fosse 
convidado também o superintendente do 
Ministério da Agricultura em nosso estado, 
Mapa, o doutor Aureliano Nogueira da Costa, 
para que ele pudesse apresentar o Plano Safra 
para todo o segmento agropecuário, 
envolvendo o setor produtivo e todas as 
instituições operadoras do crédito rural no 
Espírito Santo. Plano Safra, com aporte do 
Governo Federal, e o recurso foi liberado, a 
gente não pode nunca esquecer, pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
 Bom dia e muito obrigado a todos. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ - 
PMN) – Obrigada, deputado Torino.  
 Alguém gostaria de fazer uma 
intervenção, dar uma contribuição? (Pausa) 
 Bom, não havendo mais nada a tratar, eu 
quero finalizar convidando todos para uma 
sessão solene, que vai acontecer agora, dia 10, 
às 14h, em decorrência do Dia Nacional do 
Agricultor. Nós vamos estar homenageando os 
precursores do café, os que estão à frente de 
algumas entidades importantes, que constroem 
essa história toda com a Comenda do Mérito 
Agrícola. 
 Comenda, gente, é uma forma que esta 
Casa tem, em homenagens, de estar ressaltando 
o trabalho glorioso, perseverante e grandioso 
dos setores. Nós temos, sim, que homenagear; 
temos, sim, que prestigiar aqueles que fazem a 
diferença. É um reconhecimento do povo de um 
estado. Por isso que nós instituímos, já há algum 
tempo, a comenda. É a primeira vez que ela vai 
ser concedida. 
 Foi uma luta, foi dificílimo escolher trinta 
integrantes, porque nós temos muita gente boa 
no café, na banana, no cacau, no mamão, em 
tudo que a gente produz, na ave, na 
suinocultura, na questão do gado leiteiro, tanto 
como o de corte.  

A gente fez um pente fino, mas a gente 
sabe que deixou muita gente boa de fora. 
Porém, essas homenagens serão feitas 
anualmente, e outros colegas importantes de 
nossa sociedade, outras pessoas determinantes 
em todo esse processo também serão 
homenageadas. Então, eu peço a compreensão, 
porque foram trinta nomes apenas.  

Temos alguns deles aqui. O Cetcaf vai ser 
homenageado, a Faes vai ser homenageada, a 
Fetaes – deixe-me ver se tem mais alguém aqui 
–, o Mapa vai ser homenageado, e a gente está 
se espremendo para ver como faz para poder 
trazer mais alguns membros de nossa sociedade 
importantíssimos nessa história, que foi contada 
aqui, parte dela, dos vinte e sete anos do Cetcaf. 
 Muito obrigada, Frederico, pela 
exposição valorosa que você faz aqui de 
conteúdo significativo e que traz muito 
aprendizado, tanto para nós da Comissão de 
Agricultura como também para todos os que 
estão nos assistindo neste momento. 
 Obrigada, Jorge Nicchio por trabalhar 
com o preciosismo, o Centro de Comércio do 
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Café, você que preside e trabalha com essa 
comercialização, você e o Márcio, que são 
determinantes para que o nosso produto saia, 
para que o nosso produto ganhe mercado e 
sempre procurando qualificar o nosso produto. 
Porque é verdade, gente, depois que você 
experimenta e degusta um bom café, você sente 
na hora quando o café não é bom. Não desce 
direito.  

Eu estive, outro dia, em uma repartição 
pública e, pelo amor de Deus, quero fazer aqui 
uma homenagem às mulheres com o pó de 
mulheres. Que café bom, gente! É propaganda 
gratuita. Que café bom! Vem, inclusive, com um 
coadorzinho. Eu fiquei tão enciumada com 
aquele coadorzinho que vem, que eu falei: Deixa 
ver se eu consigo reaproveitar. Lavei para botar 
os bons ali dentro, porque é fantástico. Ele se 
adapta à xícara e você faz o seu cafezinho na 
hora. Porque eu gosto do coador, eu gosto 
coador. Você faz na hora. Sabe? 
 A gente tem que louvar o que é bom. 
Não é verdade, gente? E as outras pessoas 
quando bebem uma coisa que é boa, elas 
reconhecem e continuam comprando. Elas 
preferem comprar um pouco mais caro, têm 
uma usura de desperdiçar o café. Lembra que a 
gente jogava muito café fora? Sobrava na 
garrafa térmica e jogava fora? Ave Maria, lá em 
casa é ouro, não se joga uma gota fora, porque 
a gente tem esse preciosismo de buscar o café 
de melhor qualidade para poder estar 
experimentando. 
 Parece-me que você gostaria de falar 
alguma coisa? 
 Por gentileza, ali no microfone. Tem um 
botãozinho em baixo. Tem que ligar.  
 
 O SR. DOUGLAS PERUCHI - Bom dia. Não 
estava no combinado, mas eu sou produtor e 
estou como presidente da Aprombaq, que é a 
Associação de Produtores e Moradores de Baixo 
Quartel, e antes quero cumprimentar a senhora, 
que estou conhecendo hoje. Eu conheci o 
Frederico há dois anos e quero falar... 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ - 
PMN) – Eu tenho um pezinho em Baixo Quartel, 
viu? 
 

O SR. DOUGLAS PERUCHI - É mesmo? 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ - 
PMN) – Tenho. Já fui lá. Tem o pessoal do mel 
lá. Tenho um pezinho lá. 
 

O SR. DOUGLAS PERUCHI – O Alcides 
Vergna. 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ - 
PMN) – Claro, querido. Já fui da família. 
 

O SR. DOUGLAS PERUCHI - É vizinho 
nosso. Que bom que a senhora já foi lá. Vá mais 
vezes, porque a presença faz toda diferença. Às 
vezes, estar presente a gente consegue sentir 
mais a temperatura do ambiente. Vá mais vezes, 
deputada. Fico feliz de a senhora já ter ido a 
Baixo Quartel. 
 Mas quero falar aqui, deputada, e 
cumprimentar todos nesta manhã, do efeito que 
tem sido a Cetcaf na comunidade de Baixo 
Quartel. O Frederico falando é muito bonito e 
fico feliz de ver a sinceridade e quanto o 
Frederico tem feito efeito, de fato, na vida de 
pessoas. Quando você fala de efeitos, deputada, 
eu quero falar voltado para pessoas.  

A gente ouve muito falar voltado para 
sucessão familiar. Eu venho de uma família onde 
café, você tem que vender o café e beber a 
escolha. E eu não gosto de café. Eu produzo o 
café e não gosto de café. Olha que coisa triste. 
Já o meu filho bebe por mim três vezes, porque 
ele começou a tomar café de qualidade, 
começou a beber um café diferente.  

Eu quero aqui só pontuar o quanto - vou 
falar do Frederico porque o conheci há dois 
anos e tenho mais contato com ele - Frederico, 
juntamente com Marcos, tem feito a diferença 
na comunidade de Baixo Quartel. Pessoas ali 
que não acreditavam nessa visão que o 
Frederico e o Cetcaf têm feito lá, e, hoje, 
trabalham a visão diferenciada.  

Eu quero aqui, em nome da comunidade 
de Baixo Quartel, Frederico, o senhor mais o 
Marcos, poder parabenizar vocês dentro desta 
Casa, o quanto vocês têm feito a diferença na 
vida das pessoas. Porque, às vezes, você lançar 
projeto e esse projeto não chegar à vida das 
pessoas, não tem efeito. E eles, de fato, têm 
feito a diferença na comunidade de Baixo 
Quartel. Têm feito diferença na minha vida, na 
da minha esposa, na vida de minha família e de 
muitas famílias em Baixo Quartel. 
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 Eu seco o café. Eu tive que me adequar 
ao tempo de secagem que o Frederico me 
ensinou. Olha que coisa triste. Eu seco o café 
para pessoas ao redor, porque a gente trabalha 
essa visão de secagem de café. E as pessoas, 
hoje, me cobram a qualidade que eu ensinei 
para eles, e vindo do Frederico, juntamente com 
a equipe dele.  

Então, a minha oração nesta manhã é 
para que Deus levante mais pessoas na visão do 
Frederico, na visão do Marcos, para poder 
atingir a vida das pessoas, porque orar achando 
que Deus vai vir do céu com sacos de café para 
o povo, não vai funcionar. A oração se estende e 
acontece quando Deus levanta pessoas do nível 
do Frederico e do nível do Marcos para poder 
atingir famílias, e que resultados positivos 
venham.  

Deus abençoe o Frederico. Deus abençoe 
o Marcos e que Deus abençoe a todos aqui 
nesta manhã.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Parabéns, meu querido! Olha que 
reconhecimento público, né. Como é seu nome? 
Douglas Peruchi. Você não gosta de café porque 
você só experimentou escolha. Aí é uma 
desgraça mesmo, porque escolha nem com 
açúcar é bom, é um veneno. E o café bom sem 
açúcar é uma maravilha, ele é um bálsamo, ele 
não amarga. Agora, o café com escolha, com 
palha, aquela coisa, é um veneno, meu filho. Por 
isso você não gosta. Mas, vai experimentando 
os bons que você está cultivando e você vai ver 
se você não vai gostar.  
 É o que o Cetcaf está fazendo. Ele 
compreendeu muito bem a frase: Quem não se 
qualifica não se estabelece. Tem que se 
qualificar para se estabelecer, tem que se 
qualificar para poder ganhar mercado, tem que 
produzir melhor, com maior quantidade, porém, 
com qualidade. Isso faz ganhar mercado, por 
isso que alguns outros países têm mercado, 
inclusive, aqui, por conta dessa questão de estar 
apurando cada vez mais o seu produto, 
melhorando cada vez mais para poder ter 
mercado. O mercado está muito exigente. As 
pessoas preferem pagar um pouquinho mais, 
mas ter um produto melhor. Ele está bem mais 
exigente e a gente tem que ir se adequando a 
essa exigência que é muito boa. Porque quem é 
exigente, quem conhece mais, cobra mais, e 

assim a sociedade vai melhorando. Não é 
verdade? 

Então, gente, agora eu quero finalizar 
agradecendo a presença de todos, a presença 
de nosso palestrante, de todos que aqui 
estiveram e já convidá-los para essa sessão 
solene que acontece dia 10, às 14h. Gostaria de 
ver todos vocês aqui, o Banco do Brasil, Sicoob, 
o pessoal da área do café, do mamão, da 
fruticultura, das hortaliças, de ovos, os 
granjeiros, o pessoal da carne de corte, leiteiro, 
todos aqui presentes porque vai ser uma 
belíssima solenidade em homenagem aos 
nossos produtores e a quem mexe com essa 
cadeia produtiva.  
 Muito obrigada e convido todos para a 
próxima reunião.  
 Eu queria chamá-los aqui para cima para 
a gente tirar uma foto para marcar esse 
momento do Cetcaf aqui na nossa Assembleia 
Legislativa.  
 Está encerrada a presente sessão.  
 
  (Encerra-se a reunião às 
11h37min) 
 

 
QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS, REALIZADA EM 02 DE 
JULHO DE 2019. 

 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – Havendo número legal, declaro 
abertos os trabalhos desta comissão e considero 
necessário que seja feita a leitura da ata. A TV 
Assembleia vai abrir junto com a leitura, e vocês 
aproveitam aí e faz um trabalho em movimento.    
 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da quarta reunião 
ordinária, realizada em 18 de 
junho de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Deputado Pazolini, com relação 
à ata? 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, boa tarde. 
Boa tarde aos servidores, a V. Ex.ª, deputado 
Adilson Espindula, ao público que nos assiste 
pela TV Assembleia.  

Nosso voto é pela aprovação da ata 
como lida, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Deputado Adilson Espindula? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Boa 

tarde, senhor presidente, boa tarde Pazolini e 
todos aqui presentes nesta nossa quinta reunião 
ordinária.  

Voto pela aprovação da ata como lida. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Também aprovo como lida. 
Tem leitura de expediente? Faça, por 

favor. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Ofício n.º 109/2019, do gabinete da 
deputada Iriny Lopes, justificando 
ausência na reunião desta comissão, 
realizada no dia 04 de junho de 2019. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Ciência. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
Ofício n.º 235/2019, do gabinete da 
excelentíssima senhora deputada Raquel 
Lessa, justificando ausência na reunião 
desta comissão, realizada no dia 18 de 
junho de 2019. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Ciência.  
Tem mais algum? 
 
A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSICA 

BARBOSA) - Não. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – A reunião de hoje foi feita para 
que fosse convidado o prefeito municipal de 
Itapemirim, que reclama que é acusado, mas 
não tem como se defender. Quando se cria para 

ele um local para ele se explicar, para ele 
prestar informação à opinião pública e ao seu 
município, ele se omite a comparecer, mesmo 
tendo sido convidado por correspondência, por 
telefone feito a ele e por telefone feito à 
secretária dele. Então, a gente começa a ficar 
com aquela posição: quem não quer se explicar 
é porque tem rabo para esconder. 

Convidamos também a senhora ou 
senhorita que, se não me falha a memória, o 
nome é Zilmara. Ela compareceu? (Pausa) 

Ela também não compareceu. Zilmara do 
Nascimento Calheiros, que foi também... 
Embora os vereadores prometeram trazer o 
endereço e não trouxeram, o que eu até achei 
que os vereadores estavam correndo da briga, 
mas nós descobrimos o endereço residencial e 
mandamos por AR e ela também não 
compareceu. 

Então, eu gostaria de sugerir aos 
senhores deputados Adilson Espindula e 
Pazolini, em face de não ter havido o 
comparecimento, se vocês concordam de ouvir 
os vereadores e a gente analisar aqui qual seria 
o caminho. 

Nós fizemos os ofícios, encaminhamos 
ao Tribunal de Contas? 
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSICA 
BARBOSA) – Não. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Porque foi decidido aqui na 
reunião, não foi, que a gente ia encaminhar as 
correspondências? Ou os vereadores não 
trouxeram? 
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSICA 
BARBOSA) – Os vereadores ficaram de fazer a 
juntada nos laudos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Pois é, mas não trouxeram até 
hoje ainda não? 
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSICA 
BARBOSA) – Eles trouxeram agora, deputado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Pois é, então, com base nesses 
documentos apresentados, foi o que nós 
solicitamos, em face de a gente não estar 
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podendo... O prefeito não se interessar em se 
explicar, eu ia ouvir os senhores deputados, se a 
gente encaminhava, formalizava pela comissão, 
encaminhando aos órgãos de fiscalização, 
pedindo as providências necessárias para o caso 
relatado.  

Eu quero até informar também que 
parece que alguém ligado ao prefeito já tenha 
dito que a comissão está dando aqui palanque 
para os vereadores. Eu quero dizer, para quem 
está com essa preocupação, o seguinte: as 
comissões, na Assembleia, quando recebem 
uma denúncia, é comum fazer apuração e ouvir 
as pessoas. E a gente tem feito isso aqui. 
Inclusive a Comissão de Cidadania recebe 
denúncia de presos, de ex-presos, recebe 
denúncia de pessoas comuns e a gente dá valor 
porque tem que dar valor a todos.  

Agora querer que não se dê atenção? E é 
o que nos foi procurado, seis vereadores. Aí é 
achar também que esta Casa tem que concordar 
com o que está acontecendo no município sem 
explicação, porque é a oportunidade que o 
prefeito tinha – se ele é sério – de chegar aqui e 
se explicar. Ele não tem que ficar se 
escondendo. De que ele está se escondendo? 
Ele tem que entender que ele é obrigado a 
prestar esclarecimento e numa câmara, de 
onze, seis vereadores... Além de significar a 
maioria, esta Casa não poderia de maneira 
nenhuma deixar de ouvir, deixar de intermediar 
até para dar oportunidade ao prefeito de se 
justificar, mas ele me parece que não está 
interessado nisso, acho que o instrumento mais 
fácil para ele usar é o da Justiça.  

Eu, em minha opinião, estou vendo a 
Justiça de Itapemirim se metendo demais nas 
Câmaras e nas administrações. Aliás, o Sul do 
estado está batendo o recorde de Justiça se 
meter na vida das administrações. Em Guarapari 
tem um juiz, um promotor, que não deixa a 
Câmara trabalhar. Aí eles além de negar as 
decisões feitas pela Câmara, ele vêm aqui para o 
Tribunal fazer lobby e ainda acha 
desembargador que tem coragem de manter 
decisão absurda de alguns juízes que é de 
impedir o Poder Legislativo de funcionar. Em 
Itapemirim está esse chove e não molha. Parece 
uma vergonha para o estado do Espírito Santo 
um município tão próspero, tão rico, metido 
sempre em confusão. Marataízes da mesma 
forma. Então, a gente precisa dar uma 

demonstração de que esse tipo de conluio entre 
autoridade, Executivo com o Judiciário está na 
hora de acabar.  

Passo a palavra para o Pazolini, se ele 
desejar fazer alguma sugestão ou a gente ouvir 
os vereadores já que eles se dignaram a 
comparecer e compareceram em número de 
dois, representando os outros quatro e V. Ex.ª 
sugerir o que a gente deve fazer.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Senhor presidente, eu constatei 
junto a assessoria, o AR em relação ao senhor 
prefeito teria voltado e ele não tem interesse 
em comparecer, parece que não aceitou, não 
acatou o convite. Se eu tiver equivocado pode 
me corrigir, por favor. Em relação à outra 
senhora, que seria a proprietária da clínica ou 
da empresa, parece que o AR ainda não voltou. 
Então, em relação ao prefeito, senhor 
presidente, parece que não há interesse, apesar 
de que V. Ex.ª trouxe bem o relato, com 
propriedade, que parece que ele sempre se 
manifesta no sentido de que não tem 
oportunidade de se defender ou de se 
manifestar, na verdade, e aqui seria o foro 
adequado.  

Com relação à outra senhora que foi 
citada, eu solicitaria que nós aguardássemos o 
retorno do AR para que tenhamos um 
documento comprobatório da recusa ou do não 
comparecimento. E vou acatar a sugestão de V. 
Ex.ª no sentido da manifestação da oitiva dos 
nobres vereadores.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Deputado Adilson.       
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Senhor presidente, boa tarde a todos os 
presentes mais uma vez, colega Pazolini. 
 Em relação a esta situação, senhor 
presidente, apenas como sugestão. Pelo que foi 
falado aqui na última reunião, o próprio 
Ministério Público do município tem todo o 
conhecimento dessas denúncias, foram lá 
protocoladas. E segundo os denunciantes, ainda 
não foi tomada ainda nenhuma providência.   

Eu queria ouvir a sugestão de V. Ex.ª, 
senhor presidente, em relação a esta situação 
do Ministério Público estadual lá no município, 
o que o senhor acha sobre isso? 
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O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) –  Pois é. De posse dos 
documentos que nós fizemos o pedido aqui, que 
chegou agora, a nossa intenção, eu vou até 
colocar em aprovação aqui, é a gente fazer um 
ofício encaminhando isso à Procuradoria de 
Justiça, levar em mãos lá. Vou entregar ao 
presidente do Tribunal de Justiça, em mãos 
também. E aí, com certeza vou convidar V. Ex.ª 
se quiser ir junto, para poder dizer que a cidade 
está dividida lá entre o que está acontecendo e 
entre a impossibilidade de se apurar.  

O Poder Judiciário local está cessando o 
direito da fiscalização, que é um negócio 
inédito, né. Quer dizer, até a denúncia de um 
vidro de remédio tem que ser apurada. Não 
existem as coisas sem apurar. Isso aí é uma fase 
que o Brasil está largando para trás, que não foi 
uma fase muito boa.  

Então a ideia é, com esses documentos 
aí, fazer este encaminhamento, tanto à 
Procuradoria de Justiça quanto ao Tribunal de 
Justiça.  

Na verdade, vou avaliar os documentos 
ali, e a gente estudar até a possibilidade de fazer 
até uma reclamação. Quer dizer, um 
encaminhamento com uma reclamação do que 
está ocorrendo lá e pedindo a inspeção de todos 
os dois, tanto o Tribunal de Justiça, através da 
Corregedoria, como da Procuradoria de Justiça, 
para fazer uma inspeção para saber se a atuação 
do promotor e do juiz lá está de acordo com a 
lei e de acordo com o respeito à representação 
popular, que é o mandato dos vereadores.  
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Eu 
também concordo com o Pazolini e voto 
favorável, como foi proposto por V. Ex.ª 
anteriormente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) –  Eu vou então passar a palavra 
para o presidente da Câmara e os dois 
vereadores. Mas antes, quero alertar à 
secretária para anotar aí, para mandar tirar 
cópia da reunião passada da TV Assembleia, de 
fazer um CD da reunião passada e desta 
semana, e encaminhar ao presidente da 
Câmara, porque aí, de repente lá tenha um meio 
de passar pelo menos para o prefeito ver. Não 
sei se ele vai ter tempo para ver isso, mas a 
gente manda um CD para ele e ele vai ter que 

ver que o trabalho aqui não é nada contra ele 
nem a favor de ninguém. O objetivo do trabalho 
é ele ter a oportunidade de explicar o que está 
acontecendo, já que as reclamações são 
protocoladas em vários órgãos, contra o ato 
administrativo dele.  

Então, concedo a palavra ao presidente, 
Rogério. 
 

O SR. ROGÉRIO DA SILVA ROCHA – 
Senhor presidente, deputados, funcionários 
desta Casa e você que nos acompanha. 

Senhor presidente, é lamentável um 
prefeito não comparecer, mas eu até entendo 
porque tudo que ele falar aqui vai ser usado 
contra ele mesmo. Então, este é o receio. Nós 
que o conhecemos, este é o receio: de ele vir 
aqui e acabar tendo prova contra ele mesmo.  

Senhor presidente, nós temos aqui um 
relatório, e encaminhei a V. Ex.ª esse relatório, 
de apenas uma semana que nós estivemos ali. 
Na verdade um dia nós estivemos ali dentro do 
consórcio para averiguar algumas situações e eu 
tenho aqui esse relatório.  

Queria encaminhar aqui ao nobre 
vereador João, que é o Secretário da Mesa 
nossa lá, para que esteja fazendo a leitura. E 
que V. Ex.as estivessem bem atentos. Em apenas 
um dia nós pegamos ali no consórcio e logo em 
seguida fomos impedidos de continuar os 
nossos trabalhos de fiscalização. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Pode fazer uma leitura 
dinâmica? Pode. 
 

O SR. JOÃO BECHARA NETTO – Sim. Boa 
tarde, presidente, delegado Pazolini, Adilson 
Espindula, deputado, os senhores e senhoras 
que nos assistem. 
 O relatório é composto aqui de dez 
páginas, mas vou ler, vou procurar sintetizar 
aquilo que é mais importante dentro do 
trabalho que estava sendo feito pela CPI do 
Consórcio lá em Itapemirim, que até então 
continua suspensa.   
 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS DA 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 157 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESPÍRITO SANTO. 

 
(...) 

E demais membros da douta comissão.  
 

Venho respeitosamente, relatar 
(...) fatos que ensejam a atuação 
(...) 

 
Da Câmara Municipal de Itapemirim  
 

com base no princípio da 
soberania popular na 
Constituição de 1988, apura os 
fatos dentro da Lei, conforme 
evidenciado abaixo: 
 

Todos os atos 
oficiais dos agentes 
públicos devem ser 
submetidos ao 
regime integral de 
publicidade. Todo 
cidadão tem o 
direito 
fundamental de 
saber a verdade e 
tomar 
conhecimento 
daquilo que foi 
feito em nome do 
povo, do qual ele, 
cidadão, é um dos 
componentes. 

 
Com o objetivo de verificar o 
cumprimento do princípio da 
transparência administrativa, (...) 

 
É que nos fizemos esse relatório breve, 

preliminar do, trabalho que vem sendo feito 
pela CPI do Consórcio. 
 

(...) 
 
Considerando o princípio da 
moralidade que estabelece 
diretrizes à administração 
pública, visando resguardar o 
interesse público, “exigindo que o 
agente público paute sua 

conduta por padrões éticos que 
têm por fim último alcançar a 
consecução do bem comum, 
independentemente da esfera de 
poder (...) 

 
Se é municipal, estadual ou federal. 

 
(...)  
 
Em decorrer de vários indícios de 
irregularidades, entre este e 
outros já apresentados a esta 
comissão. 
 

À CPI, nós temos aqui o seguinte: o 
vereador Rogério da Silva Rocha, presidente até 
então da CPI do Consórcio, fez um requerimento 
administrativo protocolado sob o n.º 
31.956/2018, em 05 de dezembro de 2018, 
solicitando várias informações ao prefeito 
municipal. 
 

(...) 
Considerando as informações 
extraídas via portal da 
transparência do Município, (...)  

 De Itapemirim  
 

(...) referentes aos pagamentos 
realizados a este consorcio, 
correspondente no exercício de 
2017 no montante de 4.200.00,00 
(quatro milhões e duzentos mil 
reais) e no exercício de 2018, o 
valor (...) R$ 6.100.000,00 (seis 
milhões e cem mil reais), (...) 

 
O vereador Rogério, através de 

requerimento administrativo solicitou a 
seguinte informação:  
 

(...)  
1- Cópia integral dos processos 
referentes ao consórcio 
intermunicipal de Saúde - 
Expandida Sul, com seus 
respectivos empenhos, processos 
de liquidação e pagamento. 
 
2- Cópia das prestações de contas 
com os respectivos documentos 
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fiscais, comprovante de 
contribuição previdenciário, entre 
outros recolhimentos 
individualizados por favorecidos e 
prestador de serviços, 
especificamente da população de 
Itapemirim – ES, Evidenciamos 
ainda que a prestação de contas 
deverá ser separadamente 
individualizada por cada repasse 
efetuado. 
 
3- Cópia dos encaminhamentos 
individualizados dos beneficiários 
pela prestação de serviços, 
juntamente com seus documentos 
pessoais e comprovantes de 
residência, por ordem de 
marcação de consultas e exames, 
Confrontando com as despesas 
apresentadas nas respectivas 
prestações de contas, conforme 
repasses efetuados. (...) 

 
O que acontece é que esse 

requerimento, feito em 5 de dezembro do ano 
passado, até hoje não foi respondido pelo 
excelentíssimo prefeito e nem conseguimos 
liminar nesse sentido, de conseguir esse direito 
de ter acesso à informação, mesmo adentrando 
com mandado de segurança. Que o juiz 
entende, acha prudente, primeiro ouvir 
autoridade coatora para depois decidir. Aí fica 
esse imbróglio. 

Pois bem,  
 

(...)  
Haja vista o descumprimento dos 
prazos por responsabilidades 
atribuídas ao chefe do Executivo 
(...) ao não atendimento (...)  

 
do referido requerimento, por conta de que  

 
prevalecendo tão somente a sua 
própria vontade, contrariando os 
princípios traçados pelo próprio 
órgão público. 
 
Foi providenciada solicitação via 
mandato judicial através do 
processo n.º 0001699-

85.2019.8.08.0026, que deveriam 
ser prestadas espontaneamente 
pela prefeitura, conforme 
determina a lei, não via judiciário. 
 
Por meio dos fatos acima 
mencionados, demonstram que o 
chefe do executivo viola o direito 
constitucional, impedindo que o 
Vereador exerça sua função de 
fiscalizar os atos do Poder 
Executivo. 
 
O procedimento demonstrou que 
a Prefeitura Municipal não possui 
qualquer transparência nos seus 
atos e muito menos serviço de 
informação ao cidadão, pois, Sem 
transparência não há dados. Sem 
dados não há informação. Sem 
informação não há fiscalização. 
Sem fiscalização não há 
democracia, pois, como destaca 
Noberto Bobbio1, “todas as 
operações dos governantes 
devem ser conhecidas pelo Povo 
Soberano”.  
 
Acrescente-se finalmente que, 
com sua atitude, o Prefeito já 
demonstrou que não possui 
nenhum respeito pelo regime 
político democrático estabelecido 
pela Constituição Federal. A única 
vontade a ser respeitada no 
Município é a Sua.  
 
Contudo em virtude de grandes 
indícios apresentados, em razão 
de práticas de atos ilegais da 
gestão, ilegítimo e 
antieconômico, das quais podem 
ter resultado de dano ao erário, 
todas perpetradas nos 
procedimentos administrativos 
através dos contratos de rateios 
através do Município de 
Itapemirim (...) 

 
E o Consórcio Público Região Expandida 

Sul.  
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Em 2017, o Contrato de Rateio n.º 
1/2017 repassou quatro milhões e duzentos mil 
– o município de Itapemirim ao consórcio. Em 
2018, o Contrato de Rateio n.º 1/2018 repassou 
seis milhões e teve o 1.º Termo Aditivo a esse 
Contrato de Rateio n.º 1/2018, que passou mais 
um milhão e duzentos, totalizando, aqui em 
2018, sete milhões e duzentos mil repassados 
ao consórcio. Em 2017 e 18, passando aqui na 
casa de onze milhões e quatrocentos mil reais. 

 
Em analise ao quadro 
demonstrativo acima, merece 
destaque a evolução dos 
montantes repassados pela 
prefeitura ao consórcio (...), entre 
os exercícios 2017 (...) e 2018 (...), 
período em que o prefeito Thiago 
Peçanha Lopes atuou como 
ordenador de despesas, valores 
estes que representam aumento 
de R$ 3.000.000,00 (três milhões 
de reais), correspondente a 71,5 
% de acréscimo, sem 
justificativas, estudos ou dados 
quantitativos e falta de planos 
operativos e plano de trabalho 
eficaz. O Plano Operativo é um 
instrumento no qual são 
apresentadas as ações, os 
serviços, as atividades, as metas 
quantitativas e qualitativas e os 
indicadores a serem pactuados 
entre gestores e prestadores de 
serviços da saúde. Representa, na 
prática, o modus operandi das 
diretrizes previstas no Termo de 
Referência para Contratação, 
prevista na Portaria n. 1.721/GM, 
de 21 de setembro de 2005. 

 
Observa-se que (...) em 2018, (...) 
Prefeitura Municipal de 
Itapemirim e o Consórcio (...), 
termo de contrato de Rateio n.º 
002/2018, assinado (...) 
28/12/2018, para a execução e 
prestação de serviços no decorrer 
do (...) de 2019, período este em 
que o (...)  

 
prefeito  

Thiago Peçanha não mais atuava 
como ordenador (...) 
 

do consórcio.  
 

O Presente Termo corresponde ao 
valor de (...)  

 
três milhões e meio de reais,  
 

bem inferior ao montante 
repassado nos anos de 2017 e 
2018, sendo que desse valor, até 
a presente data, fora repassado 
ao consórcio pela (...)  

 
prefeitura  
 

a quantia de R$ 1.896.429,14 
(hum milhão, oitocentos e 
noventa e seis mil, quatrocentos e 
vinte e nove reais e catorze 
centavos), restando ainda para o 
exercício,  

 
este, de 2019,  
 

um saldo de (...) 
 
aproximadamente um milhão e seiscentos, 
conforme o Portal da Transparência da 
prefeitura, 
 

(...) desta forma comprova-se o 
descontrole dos gastos com 
recursos públicos, através das 
divergências dos valores 
repassados, sem justificativas 
para a redução correspondendo a 
50% de decréscimos, não 
apresentando a realidade de 
quantitativos e custos sem 
confiabilidade, que por si só já 
indicam irregularidades graves, 
em flagrante afrontamento às 
regras do direito. 

 
Pode-se afirmar, com segurança, 
que os termos de rateio 
analisados, quando presentes, 
são absolutamente inadequados 
e insuficientes, para esclarecer e 
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detalhar o objeto, seu custo e 
sua execução, o que resulta na 
quase inutilidade das prestações 
de contas.  
 
Após buscas incansáveis,  

 
no Portal da Transparência – porque o Portal da 
Transparência do município é todo 
desatualizado, todo bagunçado –,  
 

com os objetivos de 
esclarecimento e justificativas 
plausíveis, referentes aos 
aumentos dos valores 
consideráveis, repassado ao 
consórcio intermunicipal (...) no 
exercício de 2018, em referência 
ao exercício de 2017, e em visita a 
Sede  

 
do consórcio,  
 

(...) portamos acessos aos 
relatórios financeiros (...) 

 
O vereador Rogério, junto com mais dois 

contadores da Câmera, foram à sede do 
consórcio, juntamente com um da prefeitura, 
estiveram na sede do Consórcio, pedindo 
informações. Em momento algum, o consórcio 
conseguiu comprovar, demonstrar nota fiscal de 
prestação de serviço, extrato bancário de 
pagamento ao prestador de serviço, muito pelo 
contrário, quando os contadores questionaram 
isso lá no Consórcio, a diretora executiva atual 
ficou até meio assustada, pediu para não fazer 
muita pergunta, porque nem tudo que está no 
papel eles compram, mas nem tudo é usado.  

Enfim, os contadores que lá estiveram 
saíram de lá com uma impressão muito ruim. E 
ela inclusive afirmou, a atual diretora executiva 
afirmou, pediu que, pelo amor de Deus, eles não 
comentassem com o prefeito Thiago que eles 
estiveram lá no Consórcio. Então, isso é muito 
estranho.  

Eles conseguiram ter acesso a alguns 
relatórios financeiros de prestação de contas 
encaminhados ao município, relatórios estes 
que não que não apresentam o mínimo de 
transparência nos gastos das despesas 
custeadas com recursos públicos. 

Nós temos alguns quadros de 
demonstrativo de atendimento de consulta e 
exame de 2017 e 2018. O que assusta, gente, é 
que a quantidade de exames realizados pelo 
consórcio no município de Itapemirim é quase 
que oito vezes a quantidade de habitantes que 
tem o município.  

 
Desta forma, de acordo com os 
dados apresentados acima, não 
conseguimos apurar os motivos e 
justificativas pelos quais o  

 
prefeito  
 

(...) efetuou repasse no exercício 
de 2018, superiores ao exercício 
de 2017, no montante de 
3.000.000 (Três milhões a mais), 
entretanto, conforme 
informações extraídas do 
relatório financeiro - na prestação 
de contas -, o mesmo apresenta 
um acréscimo tão somente na 
demanda de atendimento 
referente a consultas médicas.  
Apresentamos, ainda as 
informações dos Injustificáveis 
valores pagos em 2018, de 
aproximadamente quatro milhões 
e trezentos mil reais referente à 
realização de duzentos e vinte e 
quatro mil exames, superior aos 
valores pagos em 2017, de três 
milhões e duzentos mil, referente 
à realização de duzentos e vinte e 
dois e os exames, ocorrendo um 
acréscimo efetivamente pago de 
R$ 1.035.000, correspondendo a 
32,5% de aumento nos valores 
pagos a considerar um acréscimo 
de atendimento em percentual de 
menos de 1% das quantidades de 
exames realizados, sem que 
houvesse elevação nas 
quantidades de exames 
realizados entre os exercícios, 
desta forma podemos constatar 
irregularidades, configurando 
indícios de desvios de verbas 
públicas e grande prejuízo erário, 
causado por organização 
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criminosa, envolvendo agentes 
públicos.  
 É de grande relevância as 
informações do quadro acima.  
1 - As quantidades de 
atendimentos de consultas 
médicas realizadas apresentadas 
pelo consórcio, (...) de 2018, de 
68.240, representa o DOBRO do 
número de habitantes existentes 
no Município de Itapemirim, haja 
vista que o Município dispõe de 
dois hospitais de referência, que é 
o Hospital Materno-Infantil 
Menino Jesus e o Hospital 
Evangélico Litoral Sul, entre 
inúmeras unidades de saúde que 
atende através de diversos 
programas de saúde existente e 
custeados pelo próprio município.  
2. Quanto ao quantitativo 
específico de 224.013 exames 
realizados, subentende-se que 
todos os pacientes receberam 
atendimentos médicos num total 
de 68.240 foram submetidos a 
exames clínicos. Ou seja, os 
quantitativos de exames 
realizados correspondem a três 
vezes mais ao quantitativo de 
consultas e aproximadamente 
08(oito) vezes mais do número de 
habitantes do município. (...) 
 

Sem contar que o consórcio não 
consegue comprovar se realmente esse serviço 
foi feito município. Daí a gente fala que 
interfere na garantia dos direitos dos cidadãos.  

 
À vista disso, após acesso aos 
documentos entregues à 
comissão processante, solicitados 
através dos Ofícios n.ºs CPI 
006/2019 e 008/2019, cópia em 
anexo, no que se refere às 
solicitações de documentos que 
deveriam subsidiar as prestações 
de contas, informamos o 
seguinte:  
As prestações de contas não 
evidenciam um balanço financeiro 
com os dados de movimentações 

bancárias, apresentando-se as 
transações financeiras realizadas 
durante certo período 
compreendido onde deveria ser 
composto pelas entradas das 
receitas e as despesas detalhadas 
dos gastos, a serem comprovadas 
através de extratos bancários. 
  

Eles não conseguem comprovar isso 
através de extrato bancário: a prestação dos 
serviços.  

 
As prestações de contas não 
foram realizadas com base em 
uma documentação original 
comprovadas pelos documentos 
fiscais pagos aos favorecidos, em 
conformidade com o relatório 
apresentado; não identificamos 
nos extratos bancários os débitos 
referentes aos pagamentos 
realizados apresentados nos 
relatórios das prestações de 
contas, configurando omissão de 
dados das informações nas 
prestações de contas, não 
evidenciado de forma legítima e 
transparente as execuções das 
despesas.  
Não foram apresentadas nas 
prestações de contas estudos 
técnicos – prévios ou posteriores – 
comprovando a vantajosidade 
financeira ou técnica para a 
administração, de forma que não 
fica adequadamente justificado o 
desinteresse da prefeitura em 
fornecer diretamente os serviços, 
sem a possibilidade de 
comprovação da boa e correta 
aplicação dos recursos. Para os 
efeitos do art. 9.º da Lei 
8.080/1990, considera-se como 
órgão equivalente à secretaria de 
saúde aquele que, 
independentemente de sua 
nomenclatura, seja considerado 
como especializado na gestão das 
políticas de saúde no nível 
municipal.   



162 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 09 de julho de 2019 

 

Desta forma, ficam comprovados 
indícios de irregularidades quanto 
à suposta omissão do Prefeito 
Municipal em estar atuando com 
sua equipe técnica através de 
Comissão de Avaliação Periódica 
da Execução de Convênios 
(CAPEC), para acompanhamento 
e fiscalização dos mesmos.  
A prestação de contas 
apresentada não proporciona 
condições de avaliação de 
regularidade, eficiência e 
economicidade da execução do 
convênio e transparência da 
execução e impediu, ainda, a 
comprovação da boa e correta 
aplicação dos recursos públicos.  
A situação, por lógica, como 
exposto, é agravada com as 
prestações de contas 
apresentadas pelo convenente: 
com base os acréscimos dos 
valores pagos referente à 
prestação de serviços para 
realizações de exames do 
exercício de 2018, e aumento de 
repasse dos exercícios de 2017 
(...) sem que haja justificativas 
para tais aumentos das 
demandas de atendimento e falta 
de documentos comprobatórios 
das despesas.  
Portanto, as prestações de contas 
são importante instrumento para 
se comprovar o correto uso de 
dinheiro público, para se 
demonstrar que investimentos 
foram feitos, e evitar assim, a 
malversação do patrimônio. 
Contudo, por se tratar de dinheiro 
destinado à consecução e 
prestação de serviços que visam 
atender a coletividade, dentro dos 
limites previstos em lei, o gasto 
de verbas públicas deve ser 
parcimonioso dentro dos seus 
objetivos.  
 (...) 
O agente público ou a quem lhe 
for entregue qualquer valor/ 
quantia determinada, destinada à 

prestação de algum serviço, 
pesquisa ou obra etc., deve 
comprovar o correto gasto dos 
valores, em documento chamado 
Prestação de Contas, no qual se 
destina, exclusivamente a 
comprovar se o dinheiro foi gasto 
de acordo com o projeto 
apresentado, evitando-se 
desperdícios e desvios de toda 
ordem. Trata-se, inclusive, de 
obrigação direcionada ao chefe 
do Poder Executivo, na forma do 
art. 49 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar n.º 
101/2000)  
 
A conduta atribuída diz respeito à 
omissão no cumprimento de suas 
funções em relação aos termos de 
rateio firmados, omissiva no 
acompanhamento e na 
fiscalização de recursos 
repassados de forma genérica, 
que não é razoável sob o ponto de 
vista jurídico.  
 
Contudo, a ausência de prestação 
de contas relacionadas ao gasto 
de verbas públicas, leva o 
agente/gestor a incorrer em ato 
de improbidade administrativa, 
na forma do inciso VI do artigo 11 
da lei n.º 8.429/1992, passível das 
seguintes punições: perda da 
função pública, suspensão dos 
direitos políticos de três a cinco 
anos, pagamento de multa cível 
de até cem vezes o valor da 
remuneração percebida pelo 
agente e proibição de contratar 
com o poder público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de três anos.  
 
Contudo na qualidade de 
vereador, membros do Poder 
Legislativo, diante dos fatos 
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apresentados, ressaltamos a 
importância de dar continuidade 
aos trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (...) do 
Consórcio Público Região 
Expandida Sul para que sejam 
apurados os indícios de 
irregularidades apontados no 
relatório preliminar dos fatos 
supracitados. 
 

Desta forma, eu, vereador João Bechara, 
e o vereador Rogério da Silva Rocha, estamos 
representando aqui os demais vereadores 
Mariel Delfino Amaro, Joceir Cabral de Melo, 
Leonardo Fraga Arantes e Fabio dos Santos 
Pereira.  

Junto com este relatório, tem todos os 
anexos que fazem menção à CPI do Consórcio 
Público. Este é o relatório preliminar do que foi 
possível fazer até a paralisação, a suspensão da 
CPI.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Rogério, quer acrescentar 
alguma coisa? 

 
O SR. ROGÉRIO DA SILVA ROCHA – Sim, 

excelência. Eu queria fazer uma correção em 
relação à senhora Zilmara. A senhora Zilmara 
não foi secretária lá em Piúma. A senhora 
Zilmara foi funcionária também do consórcio e 
também prestava serviços ao consórcio. Vejam 
bem. A secretária, que também é de suma 
importância, vir a esta Casa, a esta comissão. Ela 
que faz parte, lá em Piúma, da conhecida como 
Máfia dos Mathias. Ela foi secretária de saúde. 
Tem três irmãos médicos. Ela é farmacêutica; os 
irmãos, médicos. Os três irmãos, os quais eram 
beneficiados e foi constatado isso. Beneficiados 
através do consórcio.  

Nós tínhamos ali em Itapemirim – o 
nobre vereador lembra – um laboratório Anibal 
Mathias. Também era beneficiado. Era instalado 
ali em Itapemirim. Tem um irmão pediatra. E 
foram direcionadas várias consultas a esse 
irmão também através do consórcio. E ela 
secretária. 

Quando estourou o escândalo do 
consórcio, a Nuroc chegou ali. Ela foi 
imediatamente afastada da função de secretária 
pela CPI instalada ali em Piúma. Então, por isso, 

senhor presidente, eu falo a V. Ex.ª. Ela é de 
suma importância. A CPI de Piúma também ser 
ouvida aqui nesta Casa e a senhora Ana Luiza 
Matias, que é a ex-secretária, secretária 
afastada, secretária, que também é efetiva em 
Piúma.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Qual é o endereço dela? 
 
O SR. ROGÉRIO DA SILVA ROCHA – Aí eu 

pego o endereço e passo ainda hoje. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Passa para a secretária. 
Tem mais alguma coisa que gostaria? 
 
O SR. JOÃO BECHARA NETTO – 

Rapidamente, presidente, nós também 
protocolamos aqui para a douta Comissão de 
Defesa da Cidadania e Direitos Humanos um 
ofício, encaminhando a V. Ex.ª cópia da 
representação que a Câmara Municipal de 
Itapemirim fez. Nós, seis vereadores, junto ao 
Tribunal de Contas, relacionada justamente ao 
assunto do Consórcio de Saúde de Itapemirim.  

Nós clamamos a V. Ex.ª que tome as 
providências cabíveis que o caso requer, para a 
preservação do erário público da dignidade do 
povo itapemiriense e da garantia dos direitos 
dos cidadãos, até porque esse processo, esse 
protocolo nosso se transformou num processo 
no Tribunal de Contas. O processo está pautado 
para a sessão de amanhã, às 10h, sob a relatoria 
do conselheiro Domingos Taufner. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Vou designar a doutora Jéssica 
para acompanhar essa sessão amanhã e trazer 
as informações do andamento juntamente com 
a numeração do processo, com tudo e até, se 
possível, extrair cópias. 
 Quem é o presidente do consórcio atual, 
hoje? 
 
 O SR. JOÃO BECHARA NETTO – O 
prefeito de Anchieta, Fabrício Petri. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Fabrício. 
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 A próxima reunião é quando? Nós temos 
a próxima terça-feira. Não tem nada pautado? 
Então, qual é a outra depois? 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSICA 
BARBOSA) – Dia 09 e dia 16, já temos pauta. Dia 
18, entra o recesso e vai até o dia 31. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Recesso? O que é isso? 
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSICA 
BARBOSA) – Recesso parlamentar. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Aquele trem que ninguém faz 
nada, né? Até parece que nós fazemos alguma 
coisa aqui, né? 
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSICA 
BARBOSA) – O retorno é dia 1.º de agosto. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Não tem jeito de marcar no 
recesso, não? Esse negócio de recesso é um 
negócio muito antigo. A Casa não vai funcionar, 
não? 
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSICA 
BARBOSA) – A Casa vai.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Então, nós podemos nos reunir 
nesse período aí. Qual é a última reunião que 
tem marcada? 
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSICA 
BARBOSA) – Marcada, dia 16. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – E a próxima é que dia? 
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSICA 
BARBOSA) – 23. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Que dá dentro desse negócio 
que você falou, né? 
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSICA 
BARBOSA) – Dá.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – E a outra qual é? 
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSICA 
BARBOSA) – Vamos marcar para o dia 06 de 
agosto? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Está longe demais. Trinta dias. É 
por isso que esses trem não andam no Brasil. 
Muito longe as coisas. 
 Terça-feira agora. O que é que tem na 
terça-feira próxima? Terça-feira próxima, o que 
tem? 
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSICA 
BARBOSA) – Conselho Nutricional. É um pedido 
de Iriny Lopes. O pessoal já está convidado. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – O dela não é amanhã à tarde? À 
noite? 
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSICA 
BARBOSA) – Tem também amanhã à noite. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Então, deixa marcada para a 
primeira semana de agosto. Depois, eu vou 
tentar ver se consigo mexer nisso, para poder 
ouvir, convidar o prefeito de Anchieta, como 
presidente do consórcio, para vir prestar 
esclarecimentos aqui com relação ao 
funcionamento do consórcio. 
 Isso feito, extrair cópias das duas 
sessões, da anterior e desta, da TV, e 
encaminhar para o ofício, assinado por mim, 
para o presidente da câmara. O CD com as 
imagens, com a sessão completa. E informar dos 
Correios por que ainda não voltou a AR da 
convocação da Zilmara, que teria sido hoje. 
 Nesse mesmo dia, oficiar também para 
Ana Luiza Mathias. Vai ser a primeira reunião 
que nós estamos marcando aí. 
 O despacho é para preparar os ofícios, 
encaminhando este expediente que nos foi 
entregue hoje, aqui, ao Tribunal de Contas, ao 
procurador de Justiça e ao Tribunal de Justiça, 
para eu assinar, se possível, na sexta-feira ou na 
quinta-feira, à tarde. 
 Tem mais alguma coisa que vocês 
gostariam de complementar? 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 165 

 

 Fique à vontade. 
 
 O SR. JOÃO BECHARA NETTO – Eu 
gostaria de complementar que na gestão do 
consórcio do prefeito Thiago como presidente, o 
Fabrício Petri era o vice e hoje o Fabrício é o 
presidente e teve uma atitude que eu achei 
muito bacana. Antes do Fabrício, a conta do 
consórcio CIM Expandida Sul era uma única 
conta que movimentava aproximadamente, no 
ano, trinta milhões de reais, segundo 
estimativas.  
 Depois que o Fabrício assumiu a 
presidência do consórcio, ele individualizou as 
contas de cada município. Eu achei isso muito 
bacana, porque eu acredito que ele viu o 
problema que deu lá no Nuroc, em Piúma, e ele, 
como presidente desse consórcio, não ia 
cometer uma gafe de deixar uma conta só, os 
sete municípios em uma conta só. Ele 
individualizou as contas como uma forma de ter 
uma... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – A gente vai pedir para trazer 
essas prestações de contas recentes. Aí ele tem 
como fornecer relatório do que aconteceu 
durante o exercício, principalmente neste ano e 
no ano passado. 
 Bom, nada mais havendo, nós vamos 
encerrar. Antes, porém, nós vamos convocar 
para a próxima, que é dia 09 de julho, às treze 
horas e trinta minutos, com a pauta que já foi 
designada. 
 Mas, amanhã, vai ter um audiência 
pública para debater a construção do Plano 
Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia e as 
perspectivas das políticas para a população 
LGBT no Espírito Santo , a realizar-se no dia 3 de 
julho, amanhã, às dezoito horas, no Plenário 
Dirceu Cardoso, tendo como proponente a 
excelentíssima senhora deputada Iriny Lopes. 

Convido todos os membros para 
comparecer. O José Carlos Rodrigues também 
está convidado, porque é assunto de interesse 
dele.  

Considerando o trabalho encerrado pelo 
dia de hoje, agradecemos.  

Fica designado um dos dois ali – sei que 
você vai me perguntar – para dar entrevista. 

 

(Encerra-se a reunião às 
14h19min 

 

 
TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE SEGURANÇA 
PÚBLICA DA SERRA, REALIZADA EM 03 DE 
JULHO DE 2019. 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) – Havendo número legal, 
declaro abertos os trabalhos da Comissão de 
Defesa, Inovação e Melhoria da Segurança 
Pública no Município da Serra.  

Solicito à Secretaria que proceda a 
leitura da ata da reunião anterior. 

 
(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da primeira 
reunião ordinária, realizada em 
29 de maio de 2019.) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) – Primeiramente, boa tarde 
a todos.  

Vamos liberar a votação da ata.  
Em discussão a aprovação da ata. 

(Pausa) 
Em votação.  
Como vota o deputado Capitão 

Assumção? (Pausa)  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Pela aprovação, senhor presidente, como lida.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) – Ok. Também voto pela 
aprovação.  

Ata aprovada como lida.  
Como não há Expediente, nós estamos 

aguardando a chegada do delegado titular da 
Delegacia Especializada em Homicídio e 
Proteção à Pessoa do município da Serra, 
delegado Sandi Mori, que já entrou em contato 
e já está a caminho. Nós vamos interromper a 
sessão, suspendê-la e com a chegada do 
delegado titular, reabriremos os trabalhos e 
daremos início à discussão do tema, que é muito 
importante para a cidade de Serra.  
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Muito obrigado.  
Algo a falar, deputado? (Pausa) 
Então, vamos suspender por enquanto e 

retomar os trabalhos em breve.  
 

(A sessão é suspensa à 14h18min 
e reaberta às 14h31min) 
 
Vamos reabrir os trabalhos e, 

infelizmente, encerrar. O nosso convidado, o 
delegado Sandi Mori, por um equívoco dele, 
acabou de ligar, foi para a Câmara da Serra, 
onde o plenário lá também é o mesmo nome do 
plenário da Assembleia Legislativa, o Judith Leão 
Castello. Acabou se enganando e como tanto eu 
como o deputado Capitão Assumção temos 
compromisso a partir das três horas vamos 
encerrar a comissão, mas convidando o 
delegado Rodrigo Sandi Mori para, na próxima 
reunião, estar presente aqui para a gente estar 
debatendo e falando sobre a segurança pública 
no município da Serra. 

Muito obrigado a todos e uma boa tarde. 
 
 (Encerra-se a reunião às 

14h32min) 
 

 

SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS, REALIZADA EM 03 DE 
JULHO DE 2019. 

 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 
– Boa noite. É com satisfação que o presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, deputado Erick Musso, o presidente da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, deputado Enivaldo dos Anjos, a 
proponente e vice-presidente da Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, 
deputada Iriny Lopes, os recebem aqui, no 
plenário Dirceu Cardoso desta Casa de Leis, para 
esta audiência pública com objetivo de debater 
o tema: Construção do Plano de Enfrentamento 
à LGBTfobia no estado do Espírito Santo. 
 Eu farei uma breve exposição sobre o 
funcionamento da nossa audiência pública. Nós 
teremos os convidados que serão aqui 
chamados à Mesa, convidados e convidadas. A 

eles serão repassados pelo tempo pré-
determinado a palavra e, posteriormente, nós 
abriremos para a intervenção do Plenário, com 
perguntas ou com proposições, o que 
considerar importante. 
 Depois de franqueada a palavra aos 
membros do plenário, nós teremos as 
observações dos convidados e convidadas e as 
suas considerações finais. Então, a nossa 
audiência pública funcionará dessa maneira. 
 Tenho certeza de que muitos e muitas 
ainda chegarão, como estão chegando, mas nós 
temos um horário aqui a cumprir. Então, por 
isso, nós vamos abrir neste momento. 
 Eu quero começar a fazer os convites 
para a composição da nossa Mesa.  

Convido o excelentíssimo senhor Fábio 
Veiga, presidente do Conselho Estadual LGBT, 
do Espírito Santo. Convido também para 
compor a Mesa, o excelentíssimo senhor Renan 
Cadais, gerente de Políticas de Diversidade 
Sexual e Gênero, representando a secretária de 
Direitos Humanos, Nara Borgo. O nosso 
convidado ainda não chegou; está chegando. 
Assim que ele chegar será chamado aqui à 
Mesa.  

Convido para compor a Mesa a nossa 
querida excelentíssima senhora Deborah Sabará, 
presidenta do Grupo Orgulho, Liberdade e 
Dignidade, Gold. Convido também para compor 
a mesa o excelentíssimo Bruno Toledo, 
secretário de Cidadania e Direito Humanos e 
Trabalho da Prefeitura de Vitória. Convido para 
compor a Mesa a excelentíssima Carolina Maria, 
representando o Coletivo Santa Sapataria. 
(Pausa) 

    
(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 
 
Antes de passar a palavra aos nossos 

queridos e queridas convidados e convidadas, 
eu gostaria de fazer algumas observações sobre 
o tema que nos traz aqui hoje. Terei que fazer 
daqui mesmo. Gostaria de fazer do púlpito, 
porém, não posso deixar a Mesa sem um 
deputado ou uma deputada. Então, como sou a 
única deputada presente, farei daqui mesmo. 

Em primeiro lugar quero reiterar os 
agradecimentos a todos e todas pela presença; 
e gostaria de dizer algumas palavras que eu 
acho bastante pertinentes aos dias que vivemos. 
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A sociedade, de uma maneira geral, e 
falando especificamente do momento que 
vivemos no Brasil, tem muita dificuldade em 
lidar com a diferença com corpos que não 
estejam sob o controle de uma lógica 
heteronormativa branca.  A mentalidade 
escravocrata da elite do nosso país, que foi o 
último das Américas a acabar com a escravidão 
de pessoas negras, sequestradas na África, 
estrutura até hoje o pensamento social do 
Brasil. A história, a memória, servem como 
alertas e horizonte de paradigmas a serem 
transpostos.  

Infelizmente, especialmente nos últimos 
anos, a ignorância e o obscurantismo saíram das 
catacumbas, dos cemitérios clandestinos, onde 
se enterraram tantos oponentes do regime 
militar, dos rios, mares e encostas, onde foram 
parar tantos desaparecidos da Ditadura e 
também da democracia. A aparente civilidade 
nada mais era do que uma espera raivosa e 
acumulada de vingança e, desde 2015, tem se 
traduzido nas palavras toscas disparadas nas 
redes sociais, na dificuldade cognitiva de leitura 
e compreensão dos argumentos racionais e dos 
acontecimentos. 

Mas o pior se expressa em números, em 
agressões, torturas e execuções, com trilha 
sonora do Hino Nacional ou algum canto 
religioso fundamentalista. A assunção da 
punição de corpos dissidentes deixa evidente 
que não há lugar seguro no mundo para quem 
deseja a liberdade e o convívio democrático e 
igualitário. 

A maioria das mulheres são vítimas de 
violência doméstica, estupros ou feminicídio 
dentro daquele lugar onde deveriam se sentir 
mais protegidas, que são as suas casas. Nas 
favelas, onde a redemocratização não chegou 
ainda, jovens negras e negros são mortos em 
números impressionantes pelas polícias ou 
presos e condenados, mantidos encarcerados 
sob acusações duvidosas.  

Nas ruas, LGBTIs vivem a repressão, que 
pode sair de qualquer lugar: de gestos 
armamentistas de gente de bem, da opressão à 
morte, segregação e encarceramento, que 
fazem parte de um mesmo e antigo repertório 
de planos de higienização, o mesmo que, no 
século passado, levou esses mesmos setores 
também para os manicômios, como querem 
retornar agora com as internações 

compulsórias, com a volta de tratamentos 
medievais, que nós achávamos já superados 
pela nossa intensa luta contra a maneira com 
que essas pessoas eram cuidadas, entre aspas. 
Então a luta antimanicomial está aí de novo 
vivendo tempos sombrios, que julgávamos 
superados. 

Porém, se nós já passamos por tudo isso 
– e eu, aqui, pulei um pedaço grande, não 
apenas por causa do tempo, mas pela dureza 
das questões aqui colocadas, todas elas 
verdadeiras, de segregação, de tortura, de 
violação, de fome, de sequestro, 
desaparecimento, morte. Então pulei essa parte, 
não só por causa do tempo, mas é porque 
também é verdade que, se tudo isso foi 
vivenciado por esses setores da população – 
LGBT, mulheres, negros, favelados, negras – é 
verdade também que a nossa história não é 
feita só de repressão. Ela é também escrita por 
corpos, negros, indígenas, de mulheres, gays, 
lésbicas, de transexuais, de bissexuais, de 
intergêneros, de gente a quem não foi deixada 
outra alternativa de vida a não ser a luta.  
 Nos últimos vinte e dois anos, LGBTIs 
alcançaram muitas vitórias, no Judiciário, 
especialmente, e abriram precedentes para 
forçar o Legislativo e a sociedade como um todo 
a respeitar a orientação sexual, a identidade de 
gênero e o respeito a esses corpos. Em 2005, no 
município de Catanduva, em São Paulo, foi feita 
a primeira adoção por um casal homossexual. 
Somente seis anos após, o STF reconheceu a 
união homoafetiva como uma entidade familiar. 
Significa que mesmo que o Congresso Nacional 
se recuse a transformar em lei um projeto, que 
tramita há quase uma década, de casamento de 
pessoas do mesmo sexo, o Judiciário garante 
efetivamente os direitos adquiridos. Em 2013, o 
Conselho Nacional de Justiça baixou a Resolução 
n.º 175 proibindo os cartórios de se recusarem a 
reconhecer os casamentos homossexuais.  

Desde 2016, o STJ reconheceu o uso do 
nome social em formulários e crachás por 
funcionários públicos federais, em inscrições do 
Enem e pelos conselhos, nos exames da OAB e 
do Conselho Federal de Medicina. Em maio de 
2017, o STJ decidiu que transexuais podem 
alterar o sexo na carteira de identidade, mesmo 
sem a cirurgia de mudança de sexo. É resultado 
da luta também a decisão do SUS para a 
realização da cirurgia de mudança de 
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redesignação sexual. Ela é feita de homem para 
mulher desde 2008 e de mulher para homem a 
partir de 2013.  

Neste mesmo ano, o Conselho Federal 
de Medicina autorizou a realização de 
fertilização in vitro para casais homoafetivos, 
incluídos no processo de reprodução assistida. 
Pressionada pelo julgamento de dois processos 
no STF de criminalização da transfobia e 
homofobia, a Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado decidiu colocar em votação e 
aprovou um projeto que prevê união entre 
pessoas do mesmo sexo, que é de 2011. Em 13 
de junho de 2019, o STF aprovou, por maioria, a 
criminalização da homofobia. Os ministros 
determinaram que a conduta passe a ser punida 
pela Lei de Racismo n.º 7.716/89, que hoje 
prevê crimes de discriminação ou preconceito 
por raça, cor, etnia e religião e procedência 
nacional.  

A história é repleta de dores e opressões, 
mas também de conquistas e avanços 
conseguidos através da nossa persistência, 
esperança, fé, coragem e muita luta. Portanto, 
dito isso, quero dizer que estou muito orgulhosa 
de estarmos realizando essa atividade neste 
momento em que este país passa por tantas, 
tantas demonstrações de intolerância, de 
desrespeito, de falta de fraternidade, de falta de 
amor, de falta de empatia; de não reconhecer a 
diversidade, de não respeitar a diversidade. 
Então, uma sociedade ditatorial, única, de 
exceção, que é tudo aquilo que nós lutamos a 
nossa vida toda para não ter de novo.  

E, desta vez, ela vem com uma força, 
vem com uma força diferente. Não se trata mais 
de economia ou geopolítica, mas o momento 
que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo 
se trata de querer nivelar e igualar as pessoas, 
desconhecendo que a igualdade está 
exatamente em reconhecer, em respeitar as 
diferenças.  

Então, eu, com estas palavras, quero 
reafirmar aqui nossos compromissos, dizer que 
acredito na luta, acredito na igualdade, acredito 
na esperança e acredito na alegria com que nós 
vivemos cada dia para que ele possa ser cada 
dia um dia diferente para melhor.  
 Não sou pessimista. Vamos superar esta 
nova onda da história, porque o mundo está 
sempre em disputa, e nós já avançamos muito. 

Não vamos perder tudo que conquistamos com 
muita luta.  

Bem-vindos e bem-vindas, e que 
tenhamos uma boa sessão. 
 Bom, seguindo então aqui a nossa 
ordem. Eu me esqueci de dizer no início que 
alguns convidados serão agraciados com cinco 
minutos e dois agraciados com quinze minutos. 
Vou explicar a diferença: é porque as duas 
pessoas que vão falar por quinze minutos são 
pessoas que farão históricos, não só falarão 
sobre coisas momentâneas, coisas que estão 
acontecendo agora. Farão recuperação histórica 
do tema que nós estamos discutindo aqui hoje. 

Eu vou passar a palavra, agora, ao senhor 
Renan Cadais, que é gerente de Política de 
Diversidade Sexual e Gênero, para sua 
exposição pelo tempo de cinco minutos. Ele não 
foi agraciado com uma parte histórica. Ele vai 
falar do hoje.  
 
 O SR. RENAN LIRA MATOS CADAIS – Oi! 
Boa noite a todos! Para nós, enquanto 
Secretaria de Direitos Humanos, é muito 
importante este momento, mesmo agraciado 
com só cinco minutos, mas já está ótimo. 
Ocupar este espaço já muito importante para 
nós.  

Quero primeiro agradecer a 
oportunidade de vir aqui, o convite feito pelo 
gabinete da deputada Iriny Lopes. Quero saudar 
a Mesa, saudando, mais uma vez, a deputada 
Iriny; meu presidente Fábio Veiga, presidente do 
Conselho Estadual LGBT, que, para nós, 
enquanto secretaria, é muito cara a 
manutenção dele, é muito importante, e este 
momento, para nós, é fundamental dividir a 
Mesa com diversos atores e um deles o 
Conselho Estadual LGBT.  

Este momento da população LGBT não é 
o primeiro momento, mas este momento na 
atual conjuntura é um espaço de resistência e 
de luta, porque demonstra que nós, LGBTs, 
estamos ocupando, mais uma vez, este plenário. 
Por isso a gente precisa entender a importância 
que tem este momento, historicamente falando. 
 O Brasil que nós precisamos enfrentar é 
o Brasil que mais mata defensores de direitos 
humanos, é o Brasil que mata cruelmente a 
nossa população e a gente precisa entender o 
local que a gente fala. E o Espírito Santo não é 
diferente. O Espírito Santo, historicamente, 
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mata mulheres, é o Espírito Santo que, 
historicamente, extermina a juventude negra, é 
o Espírito Santo que, de acordo com dados da 
Antra, Associação de Travestis e Transexuais, diz 
que o estado do Espírito Santo é o sexto no 
ranking - que é até ruim dizer que é um ranking, 
pois é um ranking péssimo, né? - que mais mata 
travestis e transexuais. E destas, a gente precisa 
fazer esse recorte e entender que a maioria é 
negra e que essa população está na prostituição, 
então a gente precisa trabalhar essa dinâmica, 
entender que existe a política e a gente precisa 
trabalhar o recorte do movimento negro, 
entender que a população trans morre aos 
trinta e cinco anos, então esse diálogo precisa 
ser feito. 

Entender que hoje é um estado que 
mata, a gente começa a entender de onde a 
gente fala. Começando assim, se nós matamos, 
historicamente, a gente precisa descobrir isso, 
abrir as nossas caixas para quebrar esse papel 
do estado enquanto violento. 

Inicialmente, a atual gestão estadual – e 
aqui eu trago os abraços da secretária Nara 
Borgo e da minha subsecretária Raiana, que não 
puderam estar presente – tem dado bastante 
autonomia para a gerência trabalhar a pauta 
LGBT. Muita autonomia, não tem dificuldade no 
pensar, no agir, e isso para a gente é muito 
importante, porque a gente sabe que vem lá do 
nível do Governo Federal e a gente tem 
mostrado o nosso lado na história. 

Essa coordenação foi criada em 2016, aí 
no início deste ano, em março, especificamente, 
essa coordenação vira gerência, o que parece 
que é pouco, mas, dentro da secretaria, é muito 
importante, porque a gente equipara às demais 
políticas: à política de raça, de juventude e de 
mulheres. E além de equiparar, a gerência 
começa a entrar nas questões orçamentárias, 
porque só a gerência pode gerir o dinheiro 
internamente, então isso, para a gente, é assim: 
Nós que vamos gerir o nosso dinheiro. Nós 
enquanto população LGBT. Isso é um avanço 
significativo que, em menos de um mês, a gente 
já consegue trazer, enquanto Secretaria de 
Direitos Humanos.  

Agora nós contamos com uma equipe. A 
gente não trabalha sozinho. Antigamente existia 
essa dificuldade do trabalho sozinho, e hoje a 
gente pode trabalhar com uma equipe, podendo 
ter vários braços para andar.  

Na sexta passada, Dia do Orgulho LGBT, 
que inclusive essa sessão lembra esta data, é em 
alusão a esta data, também é o dia em que o 
Conselho Nacional de Combate à Discriminação 
LGBT foi extinto, e a gente precisa colocar isso 
aqui. Em contramão, o Estado do Espírito Santo 
convoca a Conferência Estadual LGBT. Nós 
falamos que é importante, sim. Mesmo que a 
nacional não faça, a história vai dizer que o 
Espírito Santo fez. O Estado do Espírito Santo se 
coloca em contramão ao que está sendo 
proposto, e vamos fincar o nosso braço e não 
vamos tirar a nossa mão. Não vamos deixar 
pegarem os nossos direitos. A manutenção do 
nosso direito para nós é muito importante.  

Nós estamos fazendo a mobilização 
dessa conferência, entendendo a importância 
de que os municípios façam, a importância de 
que a gente demonstre que nós temos lado, que 
os Direitos Humanos têm lado. Historicamente, 
nós temos lado e não vamos ser cobrados de 
nenhum retrocesso.  

No Estado do Espírito Santo, e eu digo 
aqui enquanto Secretaria de Direitos Humanos, 
a gente tem pautado muito isso: a necessidade 
de a gente construir coletivamente, com o 
Movimento, com a Academia, com as pessoas 
LGBTs, com aqueles que querem construir a 
nossa rede. Porque o que vem de lá é para 
desconstruir as nossas redes, mas a gente aqui 
diz que a gente precisa disso, de ter a 
Assembleia Legislativa, a Prefeitura de Vitória, 
os movimentos, o Conselho, todos juntos pelos 
nossos direitos. 

Agradeço a oportunidade, e bora tocar o 
barco! Boa noite! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Muito bem! Bora tocar o barco.  

Eu quero registrar e agradecer a 
presença de Gabrielly Silva, que aqui representa 
o Fórum LGBT do município de Serra; a Ana 
Célia, que é do Movimento Mães pela 
Diversidade; a Defensoria Pública do Espírito 
Santo, através do Douglas e da Mariana. A 
Mariana também aqui representa a Associação 
dos Defensores Públicos. Do Geferson Pedro 
Zonta Gomes, da Comissão de Diversidade e 
Gênero da OAB-ES, muito obrigado! Laudiceia 
Schuaba, que aqui representa o presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
Federal, deputado Helder Salomão; Mateus 
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Sena, que representa o Conselho Estadual da 
Juventude; Luís Felipe, coordenador de 
diversidade LGBT do município de Vitória e o 
fórum LGBT de Serra, Evelyn Silva. Muito 
obrigado. À medida que forem chegando a 
gente vai anunciando.  
 Será concedida a palavra agora ao Fábio 
Veiga. Ele estava aqui dizendo que eu ri quando 
o chamei de senhor. Mas sinceramente, chamar 
o Fabinho de exmo. Senhor, com todo respeito 
que eu tenho a ele, carinho e admiração. É o 
presidente do Conselho Estadual LGBT do 
Espírito Santo. Sua exposição será de cinco 
minutos.  
 
 O SR. FÁBIO VEIGA – Boa noite a todas 
as pessoas presentes. Boa noite às pessoas que 
estão em casa, acompanhando a sessão pela TV 
Ales e também pelas redes sociais. 
Cumprimentar a Mesa, na pessoa da nossa 
deputada estadual Iriny Lopes; Bruno Toledo, 
secretário municipal de Cidadania, Direitos 
Humanos e Trabalho da Prefeitura de Vitória; 
Renan Cadais, gerente de política LGBT da 
Secretaria Estadual de Direitos Humanos; 
grande amiga e companheira Deborah Sabará, 
presidente da Gold, que lutou para estar nesta 
Mesa hoje. Até os quarenta e cinco do segundo 
tempo ela não queria estar; Carol, vou chamar 
de Carol, grande figura e também grande amiga. 
Cumprimento todos e todas presentes.  
 Eu estou presidente do Conselho 
Estadual LGBT. Conselho novo em que nós 
estamos há quase dois anos de funcionamento. 
E aí eu cumprimento aqui os conselheiros que 
estão presentes o Aubrey, a Carol e o Renan, 
que também são membros desse conselho e o 
Tiago Mello, que também representa o 
Sindiupes no conselho. Então é um conselho 
que a gente tem trabalhado pela política LGBT 
no estado do Espírito Santo. Conselho novo, 
mas a gente está com toda a disposição de 
tratar dessa política.  
 O Renan muito bem colocou. O 
momento que nós vivemos, a cada dezesseis 
horas uma pessoa é assassinada no Brasil, e o 
Espírito Santo é o estado da região Sudeste que 
mais mata LGBTs e, como bem disse o Renan, 
pessoas travestis e transexuais. Então, por isso, 
o conselho existe, para que a gente possa, de 
fato, construir políticas públicas para a nossa 
população. E aí é importante a gente estar 

ocupando este espaço hoje, esta Casa, porque 
são as casas de leis do Brasil, as Assembleias 
Legislativas, o Congresso Federal e as Câmaras 
Municipais que não legislam em prol da 
população LGBT porque a questão que colocam 
antes é a questão religiosa. O fundamentalismo 
religioso é que faz com que não produzam e não 
façam leis para a população LGBT no nosso 
estado, no nosso município, no Brasil. 
 Recentemente, nós vimos o STF, que 
acabou legislando em prol da população LGBT 
com a criminalização da LGBTfobia. Porque 
estas Casas não produzem leis.   

E aí, muito bem, já agradeço à deputada 
Iriny Lopes, por ceder, por articular esta 
audiência, que muito nos importa de estar aqui 
hoje representando e ocupando este espaço 
porque é neste espaço que a gente vai manter a 
nossa resistência e a nossa existência. 

E os retrocessos. Ultimamente este 
Governo e o Governo Federal têm retroagido 
atrás das políticas, do que foi construído ao 
longo destes treze anos. Políticas estas, que as 
conferências nacionais, várias atividades, vários 
projetos e ações de diversos ministérios, como 
saúde e educação, que foram instintos por este 
Governo Federal que retrocede na nossa política 
LGBT em nosso país. E, por fim, nos últimos dias, 
encerrando e liquidando, o conselho nacional 
um grande espaço de discussão e mobilização 
da política LGBT no Brasil. Para nós isso é um 
retrocesso. Não temos noção do quanto será a 
nossa política no decorrer daqui para frente das 
políticas LBGT no Brasil.  

A importância desta Audiência hoje é 
dizer da nossa quarta conferência, que o estado 
do Espírito Santo realizará em novembro. A 
conferência terá um papel importante para nós 
no estado do Espírito Santo, vide que logo o 
Governo Federal, possivelmente, não realizará a 
conferência nacional, mas no estado do Espírito 
Santo nós realizaremos a quarta conferência. E 
aí, realizaremos as conferências municipais e 
regionais no estado do Espírito Santo. 

Essa conferência terá o papel 
fundamental que é um pouco do que a gente 
também vai discutir, vai apresentar nesta 
audiência, que é a construção do Plano Estadual 
de Enfrentamento LGBTfobia, que para nós é de 
grande importância, porque o plano terá o 
papel de a gente poder apresentar ao Governo 
do Estado ações com metas, prazos e para as 
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diversas secretarias que trabalham as 
transversalidades das políticas LGBT. Então, 
para nós, é de grande importância este plano e 
a gente fará a discussão na quarta conferência.  

E aí é importante, e já agradecer à 
deputada estadual. Logo depois entregarei um 
documento para a deputada para que possa ser 
lido e apreciado junto à Comissão de Cidadania 
e Direitos Humanos para que a gente possa 
tratar deste plano também nesta comissão e 
nesta Casa.  

E dizer da importância, e já agradecer a 
parceria da deputada, bem como agradecer ao 
secretário do município de Vitória, Bruno 
Toledo, uma pessoa que é LGBT, que nos 
representa naquela secretaria, uma pessoa que 
é gay e que nos faz representar naquele espaço. 
Então, isso para nós é de grande importância, é 
de grande valia para que a gente possa construir 
as políticas LGBT no Estado do Espírito Santo e 
passando por esta Casa. 

Muito Obrigado e vamos à luta! 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Muito bem, estou gostando de ver a decisão 
do pessoal. Vai ter conferência. É isso aí, 
hashtag vai ter conferência. 

Quero convidar agora, pelo tempo de 
quinze minutos, a nossa querida companheira, 
Deborah Sabará. 

A Deborah tem a tarefa de abordar os 
movimentos sociais LGBT no estado do Espírito 
Santo nos últimos tempos. Então, ela é uma das 
pessoas que vai nos trazer a história de volta. 

 
A SR.ª DEBORAH SABARÁ – Olá! Boa 

noite a todos e a todas! Boa noite! É isso aí. 
Queria agradecer o convite, realmente 

eu estava com friozinho na barriga, mas é muito 
bom voltar a esta Casa, poder voltar a esta Casa, 
poder estar aqui novamente para a audiência 
pública voltada para a população LGBT. A gente 
já esteve aqui algumas vezes e é sempre 
importante quando a gente encontra alguém 
nesta Casa que possa pautar as questões LGBT.  

E aí Iriny, estou muito feliz pelo seu 
mandato, por ter conseguido chegar a esta 
Casa, você que tem uma experiência grande na 
Câmara Federal, foi ministra, foi presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, que é 
reconhecida. Tenho maior orgulho quando saio 
por este Brasil representando o movimento 

LGBT de Curitiba a Pernambuco, a Paraíba as 
pessoas têm  referência da deputada Iriny 
Lopes. Isso é muito satisfatório, isso é muito 
grande; é um orgulho para a gente do Espírito 
Santo, saber desse histórico da senhora como 
deputada. 
 Queria agradecer a todas as pessoas 
presentes. Vou saudar todos vocês, que estão 
em baixo, na pessoa de Elizabete Luciana, 
assistente social, uma mulher hétero, cisgênero, 
que esteve desde muitos anos na luta e conhece 
o histórico do movimento LGBT, não é verdade, 
Bruno? Sintam-se todos agradecidos pela 
presença. 
 É importante dizer isso, que não precisa 
ser LGBT para lutar pela luta LGBT; não precisa 
ser negro para lutar contra o racismo; não 
precisa ser uma pessoa vivendo para a gente 
trabalhar as questões do HIV e da Aids. É preciso 
que juntemos todas as forças para nesse 
momento ninguém soltar a mão de ninguém. E 
é realmente, ninguém solta a mão de ninguém. 
 Queria também agradecer aos 
funcionários da Casa que estão aqui 
trabalhando para cobrir esta audiência pública. 
Algumas pessoas mudam, mas o fotógrafo 
continua, já percebi. 
 Queria aproveitar o momento e convidar 
todos para dia 10 de agosto, a gente vai fazer 
um jantar beneficente para arrecadar recursos 
para a instituição Gold. Fica o convite aberto, ao 
vivo, para todo Espírito Santo. 
 Queria aqui saudar – tamanha a 
importância – a presença das Mães pela 
Diversidade. Queria, nos meus quinze minutos – 
acho que vai dar tempo, quebro o protocolo –, 
convidar uma mãe para vir aqui e falar por 
alguns minutos. Poder ser? Lembrando a 
importância da Iriny Lopes, como mulher e mãe 
de um gay. Isso é muito importante. 
Consideramos Iriny Lopes uma Mãe pela 
Diversidade, por uma diversidade que lutou 
arduamente pelos direitos dos LGBTs neste 
Brasil. 
 Para falar do movimento LGBT no 
Espírito Santo, acho que a gente precisa pedir 
ao professor Alex para a gente criar um trabalho 
dentro da universidade para sagrar esse 
histórico. Sabemos que muitos trabalhos foram 
feitos, de trazer o histórico do Espírito Santo, 
dos movimentos LGBTs do Espírito Santo, mas, 
aqui, talvez eu não tenha a condição de falar das 
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pessoas e dos movimentos que antecederam a 
gente. 
 É importante nós, LGBTs aqui, termos 
certeza e convicção de que a gente tem que 
respeitar todos aqueles que vieram antes da 
gente e fizeram o movimento antes da gente. Se 
fizeram certo, se fizeram de outra forma, eles 
fizeram o movimento. Foi no formato deles. 
Nem todas as pessoas fazem movimento como a 
gente, às vezes na base da política. As pessoas 
fazem movimento no coletivo, às vezes nas 
redes sociais, dentro da sua comunidade, nos 
espaços que são ocupados. 
 LGBTs hoje ocupam cargos políticos, 
ocupam cargo na associação de moradores, 
ocupam as faculdades, as escolas. Isso é uma 
resistência, é uma ocupação também, então 
também fazem o seu trabalho. 
 Acho que aqui vou citar o Triângulo Rosa, 
o primeiro grupo LGBT no Espírito Santo. Vou 
citar a Ala, em Linhares; Astraes, em São 
Mateus; o Cores, aqui na Grande Vitória, a Santa 
Sapataria, com, se não me engano, dez aninhos 
e vou citar também a Gold, que comemora, 
agora, seus quatorze anos e a Ages, Associação 
de Gays do Espírito Santo. Se me esqueci de 
alguém, desculpem-me, mas somos vários 
movimentos e coletivos que construímos algo 
para dentro do Espírito Santo e todo mundo 
construiu da sua forma e do seu jeito de 
trabalhar e isso é muito importante. 
 Queria também dizer do trabalho que a 
gente está desenvolvendo na Associação Gold 
que acho que é de extrema importância para o 
Espírito Santo. São diversos projetos que hoje a 
gente está fazendo lá, Iriny. Queria só dizer de 
alguns para vocês terem ideia. Viva Melhor 
Sabendo Jovem, uma política do Ministério da 
Saúde em parceria com a Unesco. A gente está 
desenvolvendo o projeto Jovem, é Massa Ficar 
Sabendo, aqui no Espírito Santo. Então a nossa 
equipe que não está aqui, hoje, está lá no bairro 
Inhanguetá, testagem e distribuição de insumo 
e base comunitária, que é o que o movimento 
faz nesse projeto. 
 Queria, também, dizer do projeto novo 
em parceria com o Procon  e com a Secretaria 
de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória, o 
Mãos que Trabalham, que nasce lá quando a 
Carol ainda era coordenadora e que a gente está 
efetivando agora que vai dar vinte cursos 
profissionalizantes de cabeleireiro, barbeiro e 

design de sobrancelha para vinte pessoas LGBT, 
específicas moradoras de Vitória. 
 Queria dizer, também, do Ponto de 
Memória LGBT, que conta um pouco dessa 
história do movimento LGBT e já, já estará no 
YouTube liberado para todo mundo, através do 
nosso companheiro Diego, que irá fazer todo 
esse trabalho. Esse ponto de memória tem 
parceria com o Fundo Cultura e com a Secult, 
com o Estado. 
 Queria falar do Centro de Referência 
para as Pessoas, com atendimento psicossocial, 
uma emenda parlamentar do deputado federal 
Helder Salomão. Já chegou o recurso e, daqui a 
uns dias, a gente estará abrindo o primeiro 
Centro de Referência de Atendimento 
Psicossocial para as Pessoas Trans do Espírito 
Santo, e a gente vai precisar de todos vocês 
como parceiros nesse centro de referência e 
atendimento. 
 Queria falar do Papo Reto para IST, que 
vai atender todos os jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativa no Espírito Santo. De 
Norte a Sul, a gente vai tratar das questões das 
ISTs, das infecções dentro das unidades 
socioeducativas. A gente já fez esse projeto, ele 
foi refinanciado, agora, pelo Fundo Positivo, 
com um sucesso que foi de referência para essa 
população também. 
 A Semana da Cidadania LGBT, também 
com o Ministério da Saúde, vão ser dois meses 
de evento dentro da cidade de Vitória, com 
recurso que já está em conta, a gente só está 
esperando a liberação. Então, vão ser dois 
meses para falar sobre as questões relacionadas 
à população LGBT dentro da cidade de Vitória, 
para atender toda a Região Metropolitana. 
 E, mais recente, nós vamos carimbar 
mais um projeto junto com a Unicef. Vai ser 
maravilhoso a Gold receber um título da Unicef. 
A gente vai trabalhar com o projeto Viva Melhor 
Sabendo Jovem - Vitória. Está acontecendo em 
todas as capitais do Brasil, e agora, 
recentemente, a gente vai emplacar esse 
projeto, também, aqui na nossa capital, com 
empregabilidade, deputada Iriny, de catorze 
pessoas. A gente vai fazer o processo seletivo 
para contratação de pessoas LGBT ou não, 
jovens de dezoito a vinte e sete anos, para 
trabalhar.  
 Esse é o papel das instituições, e a Gold 
se coloca nesse papel de desenvolver políticas 
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públicas não somente para a população LGBT, 
mas para a população negra, para a população 
em situação de rua, que cresce o número de 
nossos pares LGBT em situação de rua, por falta 
de condições de políticas públicas. É importante 
a gente passar nas ruas e observar a nossa 
população, que é negra e está em situação de 
rua, e que também é LGBT, principalmente, as 
nossas irmãs, minhas irmãs, pares, travestis e 
transexuais, que estão em situação de rua. 
 E aí a gente se coloca nesse papel 
enquanto Gold, enquanto equipe, na construção 
de políticas públicas, de ter uma instituição que 
possa buscar isso, porque sei da força de 
vontade que têm as pessoas, mas, às vezes, a 
gente não tem o CNPJ, a instituição formalizada 
para construir essas políticas. E aí a gente se 
coloca à disposição para pensarmos juntos, para 
construir políticas públicas.  
 Queria saudar aqui, carinhosamente, 
tem várias pessoas, mas queria, 
carinhosamente, saudar o Douglas, que fez um 
grande trabalho com as pessoas trans, uma 
pessoa que foi sensível, que se colocou no lugar 
das pessoas trans, e construiu várias políticas. 
Eu agradeço muito. Está fazendo falta, viu? 
Muita. As meninas estão cobrando muito o 
Douglas dentro da Defensoria Pública, no núcleo 
que era de Direitos Humanos, agora ele está na 
Vara da Infância. 
 Mas muito obrigado a todas as pessoas, 
à equipe da Gold, que está aqui me 
acompanhando como sempre e fazendo esse 
trabalho. Esse trabalho aqui não é Deborah, 
não, gente. Esse trabalho tem um coletivo de 
pessoas que pensam, de voluntários que fazem 
um trabalho para a gente pensar junto e 
construir. 
 Temos quatro minutos. Convido aqui 
quem vai vir. As Mães pela Diversidade.  
 Muito obrigado! Uma boa noite! Sigamos 
em frente! Ninguém solta a mão de ninguém. 
Viva a população LGBT do estado do Espírito 
Santo! Viva o povo LGBT do Brasil e do mundo! 
(Palmas)  
 
 A SR.ª ANDRESSA MORENO - Boa noite. 
Muito obrigada pela oportunidade. 

Para quem não conhece, o meu nome é 
Andressa, estou representando, junto com a 
Celinha, o Mães pela Diversidade. Nós somos 

uma associação nacional, com uma 
coordenação aqui no Espírito Santo. 
 É importante dizer sempre, sempre que 
eu falo do Mães, eu falo duas coisas. 
Especialmente para quem não tem filhos LGBTs, 
eu falo sempre isso: nós, que somos mães pela 
diversidade, queremos, o nosso objetivo 
principal é que nossos filhos sejam reconhecidos 
pela sociedade, pelo Estado e que nossas 
famílias sejam tratadas igualmente, como todas 
as outras famílias são. Esse é o nosso objetivo.  
 Claro, obviamente, que nós estamos aqui 
também para lutar pelo direito dos nossos filhos 
e quando a gente começa a militar, quando a 
gente começa a estar nessa guerra, porque isso 
é uma guerra diária, a gente percebe que nós 
temos vários filhos. Eu tenho um filho que está 
ali, o Enzo, mas todos são nossos filhos. E isso é 
uma coisa fantástica para mim, como mãe. Eu 
nunca tinha feito nada, assim, eu procurava 
alguma coisa para me dedicar e tal, que eu 
pudesse trabalhar, que eu pudesse ser 
voluntária, que eu pudesse militar, e não 
encontrava nada que eu tivesse identificação. E 
eu achei no Mães a identificação que eu 
precisava.  

Então, eu espero que as mães e pais, é 
importante dizer também, nós não somos só 
mães, nós temos os pais também. Que mães e 
pais que não conheçam a gente, mas que 
tenham interesse, que nos procurem, nós 
estamos aí, estamos na luta, queremos ajudar 
também, estamos aqui para proteger os nossos 
filhos, para que os nossos direitos sejam 
reconhecidos e que eles sejam cumpridos. 
 Muito obrigada pela oportunidade, 
Deborah e deputada. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Andressa, eu que quero agradecer o 
depoimento, em nome da associação.  

No que pudermos, queremos fortalecer. 
É um movimento muito importante porque a 
maioria do sofrimento, às vezes começa na 
família. A falta de compreensão, de amor, às 
vezes começa ali. E dificilmente uma criança que 
não é aceita pela família vai ter forças para 
enfrentar o mundo lá fora.  

Ainda bem que tem um bocado delas 
que dão conta de fazer isso e, muitas vezes, as 
famílias demoram um certo tempo e depois até 
se arrependem de ter perdido todo aquele 
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afeto, todo aquele tempo com questões tão 
mesquinhas, tão minúsculas e tão desprezíveis, 
como a intolerância, como o preconceito. Essas 
coisas são desprezíveis. 

E, às vezes, as pessoas fazem isso porque 
alguém disse que era para fazer. Porque alguém 
disse que assim que era o certo a fazer. Falta de 
discernimento, falta de capacidade de pensar 
por si próprio, falta de coragem. Coragem que, 
às vezes, os filhos e as filhas têm para dar e 
vender.  

Muito bem, vocês, movimento 
importantíssimo. Importantíssimo para todo 
mundo, para todos nós.  

Bom, agora, nós vamos ouvir a Carolina, 
a Maria Carolina. Ela também tem um tempo de 
quinze minutos, porque ela vai nos contar a 
história dos cinquenta anos de Stonewall, e esse 
é a marca de todo o debate deste ano, de todas 
as atividades, e pouca gente, talvez, fora de 
quem milita nessa área, tenha conhecimento 
dessa belíssima história.  

 
A SR.ª CAROLINA MARIA ALVES – Boa 

noite a todas e a todos. Queria saudar a Mesa 
cumprimentando todas e todos. Todas as 
pessoas maravilhosas que estão aí, sentadas. 

Deputada Iriny, é um orgulho para nós 
tê-la conosco, tê-la aqui, tê-la nesta luta. Nós 
não nos esquecemos daqueles que estão contra 
nós, mas nós, principalmente, não nos 
esquecemos daqueles que estão conosco. E a 
senhora está conosco e nós temos muita 
felicidade. Muito obrigada.  

Queridos e queridas, eu vou fazer uma 
breve reconstrução histórica, muito breve 
mesmo, e eu escrevi um texto que eu gostaria 
de ler para vocês. Eu estou numa semana 
complexa da minha vida. Eu vou me casar com a 
minha noiva, sábado, e eu digo isso aqui, porque 
isso é importante. Isso é mais importante hoje 
do que nunca, no Brasil.  

Estou numa semana, eu estava ali na 
mesa e acabei de comentar com o Bruno que 
estava pagando um fornecedor, então, estou 
nessa loucura. Preparei um texto para vocês, 
mas antes vou fazer esse histórico que o 
Fabinho me pediu, sobre Stonewall. 

Por que estamos aqui, hoje? Porque, 
especificamente, na semana passada, 
comemoramos essa data tão importante, 
comemoramos a data do nosso orgulho. Tudo 

começou nos Estados Unidos, na década de 
sessenta. 

Stonewall era um bar, era um pub, como 
se chama, em que as pessoas LGBTs poderiam 
frequentar e isso era raro. A gente acha que isso 
está muito distante de hoje, mas não está. 
Ainda são raros os lugares que nos acolhem, que 
nos recebem. Isso é importante de ser 
registrado. 

Em Stonewall, na década de sessenta, as 
pessoas estavam cansadas. As pessoas LGBTs 
estavam cansadas da truculência, da violência 
policial, das batidas que aconteciam 
constantemente, das vergonhas que tinham que 
passar.  

Vale registrar que Stonewall era um dos 
pouquíssimos lugares que recebiam a população 
LGBT. Então, até aquele momento a população 
LGBT estadunidense, daquele estado em si, 
precisava ficar em casa. Precisava ficar onde as 
pessoas gostariam que nós estivéssemos até 
hoje, nos armários. 

As pessoas que ousaram sair dos 
armários tinham esses locais para se relacionar, 
para conversar e para conhecer pessoas. Aí, 
uma batida policial, realizada em 69, causou 
uma comoção, uma revolta coletiva. E as 
pessoas começaram a se perguntar: por que a 
gente precisa passar por isso? Por que a gente 
precisa sofrer todos os dias? Por que a gente 
precisa sofrer perseguição policial? Por que a 
gente precisa sofrer perseguição do Estado? 

Essa revolta, eu estou contando com as 
minhas palavras, porque eu não quis trazer 
citações históricas. Vamos falar de igual para 
igual.  

Com essa revolta, as pessoas começaram 
a ter esses questionamentos naquele espaço e 
começaram a pensar uma forma de destruir 
aquilo ali, uma forma de recomeçar talvez, uma 
forma de criar um mecanismo de sobrevivência. 
E naquele bar, em Nova York, em Stonewall, em 
69, é um marco para nós, porque foi a primeira 
vez que a gente ganhou o debate público. 

Aí, eu gostaria de deixar claro, gostaria 
falar que é muito importante também a gente 
ressaltar que essa, muito provavelmente, não 
foi a primeira vez que as pessoas LGBTs se 
levantaram contra o sistema. Porque nós LGBTs 
existimos desde sempre e nós sofremos 
perseguições desde sempre. 
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Stonewall marca, ele é um marco 
importante para nós, nós sabemos que faz 
parte, porque faz parte da cultura americana e 
porque nós vivemos, enfim, a sociedade que 
vivemos. Mas, certamente, nós já nos 
revoltávamos antes disso, antes de 69.  

É importante para nós porque ganhamos 
o debate público, ali naquele momento, pela 
primeira vez. Por isso, por conta desta revolta, 
os motins foram acontecendo ao longo de cinco 
dias, ali. As pessoas LGBTs ganharam o apoio 
das pessoas da cidade, as pessoas hétero, as 
pessoas cis da cidade, que também não 
entendiam, que também não concordavam com 
aquele movimento.  

Por isso foi ganhando cada vez mais 
força essa revolta. E aí, com essa revolta, 
ganhou-se o debate público e começou-se a 
pensar, começou-se a pensar, ali, naquela 
sociedade, começou-se a pensar, ali naquele 
ambiente. Por que nós não podemos estar nos 
lugares? Por que nós não podemos ocupar os 
bares? Por que nós não podemos ocupar as 
ruas? O que há de mal, o que há de errado com 
a nossa vida? E aí, esse marco histórico. 

Um ano depois, as pessoas voltaram ao 
bar, nesta mesma semana, neste mesmo dia, 
para saudar, para comemorar o orgulho que 
elas tinham de ser quem elas eram. E daí vem 
essa data do orgulho LGBT, dia 28 de junho. É 
daí que vem essa data, em que nós vamos às 
ruas, em que nós falamos com as pessoas, em 
que nós levamos a nossa bandeira para dizer 
algo que é muito simples, para dizer por que nós 
não temos vergonha de ser quem a gente é. Nós 
não precisamos ter vergonha de ser quem a 
gente é. Já temos aí seis décadas. Eu sou de 
humanas, eu sou péssima com números, sete 
décadas de Stonewall. Nós seguimos tendo que 
reafirmar isso todos os dias, nós seguimos tendo 
que falar por que nós precisamos, por que nós 
temos que ocupar, por que podemos viver, por 
que nós temos que estar nos lugares, por que 
nós temos que estar aqui nesta Casa.  
 Eu vou ler para vocês um textinho. Vai 
ser rapidinho, acho que eu não vou nem 
alcançar os meus quinze minutos. 

Há cinquenta anos, uma revolta em um 
bar de Nova Iorque iniciou um processo que não 
teria fim até os dias atuais: a luta pelos direitos 
das pessoas LGBTs. Cansados do tratamento 
truculento e hostil da polícia, LGBTs nova-

iorquinos lideraram essa revolta por seus 
direitos.  

Cinquenta anos depois... Ah! É verdade! 
Cinquenta anos, uma data tão importante! 
Perdoem, minha semana está complexa. 

Cinquenta anos depois, aqui estamos 
nós, nesta audiência pública, ainda lutando 
pelos nossos direitos, aqueles mesmos direitos. 
Mais do que nunca lutando pelo nosso direito 
de amar, lutando pelo nosso direito de existir 
com plenitude no mundo junto de todas as 
outras pessoas, lutando pelo nosso direito de 
ocupar e pelo nosso direito a voz.  

O passado nos ensina lições 
importantíssimas, mas, de todas elas, eu 
acredito que a mais importante seja o nosso 
compromisso, enquanto humanidade, com um 
futuro melhor para todas e todos, um futuro 
melhor para todas as pessoas que no mundo 
habitam, sem discriminação de ordem alguma, 
sem meritocracia, porque todos nós 
merecemos, todos nós merecemos ser felizes.  

Por isso, ao contrário do armário em que 
sempre tentaram nos enfiar, estamos aqui hoje 
com a cara e com a coragem, coragem que a 
história nos deu e é com essa coragem que nós 
vamos mudar o presente, nós vamos mudar o 
futuro.  

O Brasil vive tempos sombrios, tempos 
dos quais certamente nós iremos nos 
envergonhar, mas o contrário da vergonha é o 
orgulho e nós temos orgulho. Nós temos 
orgulho de ser quem nós somos. Recuse-se a 
sentir a vergonha que sentem de você. Nós, 
pessoas LGBTs, precisamos nos recusar a sentir 
a vergonha que as pessoas sentem de nós. Isso 
é um problema das pessoas e não nosso. Saber 
que a nossa existência é tão valiosa, tal qual a 
de qualquer outro ser humano. Ter orgulho é 
bater no peito e seguir frente a todas as 
discriminações, seguir lutando, principalmente 
seguir sobrevivendo todos os dias.  

Aqui, hoje, nesta noite, lutamos, mas 
também comemoramos. Nós comemoramos a 
vida daqueles que sobrevivem, que sobrevivem 
ao descaso do Estado, ao descaso da população 
como um todo, ao descaso político que estamos 
vivendo no Brasil com a população LGBT, essa 
onda nefasta que acomete o nosso país. 
Celebramos a vida de cada um e cada uma das 
pessoas LGBTs.  
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Eu quero afirmar para vocês neste 
momento que, a cada ato violento cometido 
contra nós, nós seremos ainda mais resistência, 
a cada sofrimento que nós tivermos que passar, 
nós espalharemos ainda mais amor pelo mundo. 
Nós, pessoas LGBTs, vamos espalhar amor por 
esse mundo onde quer que a gente passe. Nós 
não temos vergonha das dores e das delícias de 
ser quem nós somos. Nós não vamos, nós não 
vamos voltar para o armário! Não iremos voltar 
para armário algum, porque o armário não mais 
nos cabe. Nós sobrevivemos aos campos de 
concentração de Hitler, nós sobrevivemos a 
Stonewall, nós sobrevivemos às mais diversas 
perseguições em diversas civilizações e nós 
sobreviveremos aos tempos atuais. Não tenham 
dúvidas de que nós vamos sobreviver ao 
Governo atual, nós vamos sobreviver ao Brasil 
de 2019.  

A história nos convoca a ter coragem e 
Oscar Wilde, em sua obra, falou que nós 
tínhamos o amor que não ousa dizer o nome. Se 
eu pudesse dizer para ele hoje algo, se eu 
pudesse conversar com ele, eu diria que nós não 
ousávamos dizer o nome. Agora, nós gritamos o 
nosso nome e as pessoas vão ter que nos 
escutar. 

Obrigada. (Palmas) 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Muito obrigado Carol.  
Eu quero registrar e agradecer a 

presença da Isabela Lopes, diretora LGBT do 
DCE Ufes, gestão Alvorada; do Fórum da 
Juventude Negra do Espírito Santo, Ramon; da 
Associação Recreativa Monagay - Espírito Santo, 
o Edson Ricardo, presidente; Alexsandro 
Rodrigues Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Sexualidade – Gepss. 

Por fim, nós vamos passar a palavra ao 
secretário de Cidadania, Direitos Humanos e 
Trabalho, da prefeitura de Vitória, nosso 
querido companheiro Bruno Toledo. (Palmas) 

 
O SR. BRUNO TOLEDO – Boa noite a 

todas e a todos. 
Começo saudando a Mesa, nossa querida 

deputada Iriny Lopes. Iriny, parabéns pela 
coragem de sempre, mas, sobretudo parabéns 
pela coragem de hoje.  

Os tempos que nós estamos vivendo são 
tempos muito difíceis.  

Defensor de direitos humanos, eu já o 
sou na esteira da deputada Iriny, que é minha 
professora nisso há uns quase vinte anos. 
Defender direitos humanos, neste país, nunca 
foi fácil, e eu não sei se um dia será. Mas desde 
que eu aprendi a defender direitos humanos, 
nunca senti o que tenho sentido nesses dias. 
Portanto, parabéns pela coragem de sempre, 
sobretudo, pela coragem de hoje. Parabéns pelo 
papel que tem desempenhado nesta Casa de 
Leis. Este ato de hoje, esta sessão de hoje é 
demonstração disso. 

 Quero saudar Renan, gerente de 
políticas para a diversidade do Governo do 
Estado. Estamos juntos em tantos momentos, 
não é Renan?  

Saudar Fabinho, presidente do Conselho 
Estadual, amigo querido; Deborah Sabará, essa 
militante que orgulha tantos e tantas aqui no 
Espírito Santo; Carol, nossa ex-coordenadora do 
município, que me abandonou, mas deixou Luiz 
Felipe, que quero aqui também cumprimentar.  

Quero cumprimentar também a 
Defensoria Pública: doutora Mariana, doutor 
Douglas. Uma honra tê-los aqui conosco, não só 
aqui nesta, mas em tantas outras causas pela 
dignidade humana neste estado. A Defensoria 
Pública, sobretudo defensores da estirpe de V. 
Ex.as nos enchem de orgulho aqui no Espírito 
Santo. (Palmas) 

Bom, a mim, me coube à 
responsabilidade de tentar trazer algumas 
reflexões sobre a necessidade, o porquê, a 
justificativa de um plano estadual contra a 
LGBTfobia.   

Portanto, nesse tempo muito pequeno e, 
como a Carol não usou todo o tempo dela, ela já 
me cedeu os minutos extra, porque não é 
possível, em quinze minutos, darmos contas de 
tarefa tão difícil. Mas quero aqui me esforçar.  

Quero partir de duas premissas 
fundamentais: por que então devemos construir 
um plano estadual de combate, de 
enfretamento à LGBTfobia? Parto da premissa 
de que nós precisamos ver a realidade, enxergar 
a nossa realidade, compreender a nossa 
realidade. Essa é uma premissa fundamental 
que vai iluminar a razão principal de termos um 
plano desta magnitude. E a segunda premissa 
da responsabilidade pública do Estado. Aí, eu 
não estou aqui me referindo a nenhum ente 
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federado, mas ao Estado Brasileiro, de enfrentar 
aquilo que essa realidade nos mostra.  

Parto, então, da primeira premissa de 
que realidade é essa, que este plano precisa 
partir. Muito aqui já foi dito em relação a isso, 
mas nós precisamos sublinhar algumas 
questões. E eu parto daquilo que todos já 
sabemos e eu me refiro, portanto, a um padrão 
historicamente construído, socialmente 
reafirmado, de um modelo heteronormativo 
que dominou todas as dimensões das relações 
sociais, que dominou a nós a construção moral, 
que dominou a construção a partir de uma 
concepção judaico-cristã, que dominou por 
muitos séculos a própria ciência.  

Veja que nós estamos em 2019 e agora, 
há poucos dias, a OMS, deputada Iriny, em 
2019, a Organização Mundial da Saúde, retira da 
sua classificação internacional de doenças a 
transexualidade. Então, a própria ciência foi 
também forma de legitimação da LGBTfobia, 
assim como a religião, algumas religiões, assim 
como uma moral socialmente construída, assim 
como o direito legitimado, portanto, pelo 
Estado.  

É terrível dizer que nós não temos 
legislações, hoje, que garantam direitos às 
pessoas LGBTs, que aquilo que foi conquistado, 
foi conquistado a partir de decisões judiciais 
numa interpretação da Constituição, porque 
nem na Constituição Cidadã de 88 tem lá a 
diversidade sexual, a livre orientação sexual. 
Não tem.  

Há uma lei específica que fala da 
orientação sexual: Lei Maria da Penha. A Lei 
Maria da Penha ousou também nesse ponto, 
deputada Iriny, que no momento era ministra, 
que precisou ir ao STF defender a 
constitucionalidade da Lei Maria da Penha, 
porque muitos a queriam inconstitucional. Lá, 
na Lei Maria da Penha, é que nós vamos 
encontrar todo arcabouço jurídico brasileiro ao 
direito à livre orientação sexual, dizendo que a 
lei se aplica independente da orientação sexual. 
Vejam qual o nosso atraso em relação a isso e 
que, claro, o direito também repercute esse 
padrão heteronormativo.  

Esse padrão heteronormativo, portanto, 
que legitima a concepção, ainda infelizmente 
dominante na nossa sociedade, de que há 
cidadãos de segunda classe, de que há uma 
subumanidade colocada em nós, que há um 

estigma, assim como Goffman muito bem nos 
ensinou. Há uma identidade negativa, uma 
identidade negativa legitimada pelo pecado, há 
uma identidade negativa legitimada pela 
doença, há uma identidade negativa legitimada 
pela promiscuidade.  

Veja, é só a negatividade, que é o 
substrato, portanto, desse padrão.  E lutar 
contra isso, é aquilo que Carol acabou de nos 
dizer. Veja que nós estamos falando de 
cinquenta anos de uma luta que começa 
efetivamente nos tempos, da forma que nós 
conhecemos, há cinquenta anos tentando 
desconstruir esse padrão milenarmente 
construído em torno dessas áreas principais que 
eu aqui me refiro.  

Portanto, estamos falando da 
desconstrução de um padrão de desigualdade 
baseado, sobretudo, em preconceitos, em 
estigma, que legitima discriminações de todas 
as dimensões e que hoje fundamenta, 
sobretudo, o ódio, que este, sim, também saiu 
do armário e parece não querer voltar para ele. 
Ele, sim; esse ódio, sim; essa intolerância, sim; 
essa violência, sim, deve ficar presa no armário.   

Lutar contra esse padrão, portanto, e nós 
precisamos entender isso, é lutar por um 
caminho civilizatório. É reconhecendo essa 
realidade, essa realidade de discriminações que 
eu estou me referindo, que dados do Disque 
100 referentes ao ano de 2016, esse é o último 
ano que nós temos relatório do Disque 100, 
publicados em 2018, indicam, por exemplo, que 
de toda diversidade sexual, são as travestis, e 
nós sabemos disto, que sofrem a maior violência 
física. Vinte e cinco por cento, portanto, das 
violências físicas denunciadas ao Disque 100, 
são para as travestis.  

Há também esse dado do Disque 100 
referente ao ano de 2016. Os dados relatam que 
há discriminação em todas as áreas. E a gente 
não está falando de uma discriminação apenas, 
mas o impedimento da garantia de um direito é 
a violência que afeta a maior parte da 
população LGBT, tantos às travestis, às 
transexuais, aos gays, às lésbicas e aos 
bissexuais. 
 Grupo Gay da Bahia, ano também de 
referência 2016, relatam trezentos e quarenta e 
três violações, porque o Grupo Gay da Bahia faz 
esse levantamento pela imprensa. Então, não 
são dados oficiais como o Disque 100. Só no ano 
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de 2016, noticiados pelos jornais, trezentos e 
quarenta e três violações de direitos humanos e 
ali também comparecem as travestis como esse 
público mais violado.  
 Homicídios, Fabinho muito bem colocou 
aqui, de 2011 a 2018, quatro mil quatrocentas e 
vinte e duas pessoas LGBTs assassinadas neste 
país, uma a cada dezesseis horas. Quarenta e 
cinco por cento dessas mortes, desses 
assassinatos, de gays, e quarenta por cento da 
população trans. É nessa realidade que nós 
precisamos enxergar, é essa realidade que não 
podemos negar. E é vendo essa realidade, 
afirmando essa realidade, que surge a primeira 
justificativa do porquê de um plano.  
 Não podemos negar essa realidade; 
precisamos afirmar que é assim que as coisas 
funcionam e precisamos dizer que não 
queremos mais que as coisas assim funcionem. 
Daí a razão primeira que eu quero aqui levantar, 
que é a necessidade de um plano para que essa 
realidade não se aprofunde, como tem se 
aprofundado ano após ano neste país. 
 A segunda dimensão da razão pela qual 
precisamos de um plano é porque isso é dever 
do Estado. E não é dever do Estado porque nós 
achamos que deve ser uma obrigação do 
Estado; é dever do Estado porque assim está na 
Constituição que ainda rege este país. Pode ser 
que daqui a pouco não a tenhamos mais, mas 
neste momento este país existe porque existe 
uma constituição que assim o fundamenta. E a 
Constituição Federal de 1988 diz que o objetivo 
desta nação é a garantia de uma sociedade 
igualitária, sem discriminação de qualquer 
natureza.  
 Então, veja, nós temos uma realidade 
extremamente desigual, extremamente 
preconceituosa, violenta para a população LGBT 
e temos  uma Constituição que diz que o 
objetivo desta nação é negar essa realidade. 
Está aí a principal razão pela qual nós temos que 
ter um plano. Mas vamos além, este país 
também só existe porque está fundamentado, 
está assim lá, nos artigos iniciais da 
Constituição. Um dos fundamentos, uma das 
bases nas quais este país se ergue, é a garantia 
da dignidade da pessoa humana.  E pensar 
que este país deve existir para buscar uma 
sociedade igual e que está fundado na 
dignidade da pessoa humana, por si só isso se 
torna uma obrigação do Estado, um dever legal 

do Estado. Mas eu diria que é mais do que isso, 
é um dever ético civilizatório.  

O papel do Estado é nos guiar para a 
civilização e não nos levar para a barbárie, como  
infelizmente alguns pensam que deve ser. O 
Estado deve nos encaminhar para um lugar 
melhor. Para isso o Estado existe, para isso as 
autoridades públicas são constituídas, para levar 
à sociedade aquilo que a própria Constituição, 
no nosso caso, determina, a uma sociedade 
justa, igualitária, que respeite a dignidade 
humana. E não nos leve para a barbárie, para a 
guerra total, porque para a guerra total nós não 
precisamos do Estado. 

E é por isso, portanto, que precisamos de 
um plano, porque esse plano instrumentaliza 
esse dever ético, legal, que deve ser o papel do 
Estado e também, claro, da sociedade. 
 Lutar pela dignidade, defender a 
dignidade, garantir a dignidade humana como 
dever ético, legal, civilizatório, é garantir o 
humano que há em nós, é garantir o valor da 
pessoa humana. As pessoas não sabem o que 
significa isso, infelizmente. 
 Aqueles que nos atacam, aqueles que 
atacam a busca de igualdade, não entendem 
que o rebaixamento da dignidade humana de 
uma pessoa é o rebaixamento da condição 
humana de todos nós.  
 Diminuir, aviltar a dignidade humana do 
outro porque é gay; aviltar, diminuir, tratar um 
ser humano como cidadão de segunda classe, 
como se subumano fosse pela sua própria 
condição, não rebaixa só o outro, rebaixa a 
todos nós. O processo de rebaixamento da 
dignidade humana de afirmação da 
discriminação e do preconceito faz com que 
todos nós, humanidade como um todo, 
percamos um pouco daquilo que é o nosso valor 
central e nos faz diminuir enquanto humano. 
Esse que é o debate. 
 Ao contrário, quando eu afirmo o outro 
como pessoa humana, como um valor 
inegociável, eu elevo a condição humana, eu 
elevo a humanidade como um todo, e todos 
ganhamos em termos de civilização. É isso que, 
infelizmente, as pessoas não estão 
compreendendo. 
 Lutar, portanto, pela dignidade humana 
e, naquilo que nos cabe neste momento, 
enfrentar a LGBTfobia, se faz pela luta cotidiana 
pela igualdade. A luta da população LGBT, assim 
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como a luta das mulheres, assim como a luta do 
povo negro, assim como a luta dos direitos 
humanos, como um todo, é a luta por igualdade. 
E por isto somos tão atacados, porque vivemos 
num padrão de desigualdade.  

Há muito lucro pela desigualdade; há 
muitos que lucram; há muitos a quem interessa 
a manutenção da desigualdade. A igualdade 
substancial, efetivamente, não interessa e por 
isso que somos atacados. Sejamos verdadeiros. 
Lutar, portanto, por igualdade, se faz com 
garantia de direitos, se faz com cidadania, e isso 
a Defensoria Pública tem feito, e quero, aqui, 
mais uma vez, registrar. Lutar contra a 
LGBTfobia é lutar pela igualdade. Lutar por 
igualdade se faz através de direitos, de defesa 
de direitos, de acesso à Justiça. Garantia de 
direitos se faz através de política pública; e 
políticas públicas se constroem através de 
planos. Portanto, a necessidade de construir um 
plano contra a LGBTfobia é a garantia de uma 
política pública; é, portanto, a 
instrumentalização da busca da igualdade; é, em 
última instância, a afirmação da dignidade da 
pessoa humana. E um plano se faz com algumas 
etapas. O desafio central, inicial, presidente do 
Conselho Fábio, se faz através de um 
diagnóstico. Um plano, como instrumento de 
gestão pública, deve partir de um diagnóstico, o 
mais amplo possível. 
 Precisamos compreender o chão que 
pisamos; o que acontece, efetivamente, com a 
população LGBT do Espírito Santo, e aí 
pensando em toda a diversidade deste estado, 
desde os quilombolas lá do Sapê do Norte, no 
território de São Mateus, passando pela 
população indígena, pensando nas pessoas do 
meio rural, pensando, claro, nas grandes 
cidades, seja aqui na Região Metropolitana, seja 
nas cidades de médio porte, até a minha 
pequena cidade de Mimoso do Sul. É preciso 
pensar esse diagnóstico de forma ampla, 
dialogando, portanto, com toda a diversidade 
que existe neste estado, e pensar que uma 
violação de um direito de uma população LGBT 
da Grande Vitória é muito diferente da violação 
de uma população LGBT lá no interior do 
estado. 
 É preciso, para além desse diagnóstico, 
estabelecer quais os nossos objetivos a partir 
dessa realidade onde, efetivamente, queremos 
chegar. Como queremos ver essa realidade 

alterada daqui a um determinado tempo? Esses 
objetivos vão iluminar a construção, portanto, 
desse plano. Que metas precisamos atingir para 
ver essa realidade, já diagnosticada, 
transformada? 
 Esses objetivos serão transformados em 
ações. Que ações precisamos construir e 
efetivar para que essas metas, a longo prazo, 
sejam atingidas e que consigamos alterar a 
realidade terrível que vive a população LGBT do 
nosso estado? Esse plano precisa sempre, desde 
o seu primeiro momento, como aqui está sendo 
feito, passar por um processo grande de 
participação popular. Ele precisa ser 
participativo, ele precisa ser democrático, ele 
precisa ouvir todos e todas. Ele precisa ser 
construído coletivamente, poder público e 
sociedade civil.  

O plano verdadeiro, um plano que vá dar 
conta do tamanho desse desafio, não pode ser 
um plano de gabinete, por melhor que seja a 
intenção do gestor. O plano, para dar certo, 
precisa ser construído de forma participativa e 
democrática. Um plano, mais do que isso, mais 
do que a participação da sociedade civil, para 
dentro do Govenro, precisa ser intersetorial. Um 
plano de combate à LGBTfobia não poderá ser 
responsabilidade de uma Secretaria de Direitos 
Humanos. Estou gerenciando neste momento a 
Secretaria de Direitos Humanos e sei que os 
desafios que tenho como gestor de dar conta, 
não são desafios que sozinho darei conta. 
Preciso dialogar com a Secretaria de Educação, 
com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de 
Meio Ambiente e com a Secretaria de Fazenda, 
porque é ali que as coisas se resolvem. Enfim, 
precisamos entender que um plano não é uma 
ação de um secretário, de uma secretaria, de 
um órgão apenas, ele é um instrumento do 
Estado, de gestão pública, não necessariamente 
de um Governo, mas que perpassa Governos; 
ele é da sociedade e do Estado. Esse plano 
precisa ter indicadores, precisa ter instrumentos 
de monitoramento. Como vamos monitorar se 
essas ações estão sendo feitas e se as metas 
serão atingidas? E, para isso, ele precisa ter 
instrumentos de transparência. A sociedade 
precisa acompanhar, saber em que pé está cada 
uma daquelas ações; se aquelas metas estão 
sendo cumpridas ou se estão sendo retardadas. 
Transparência é fundamental. A melhor forma 
de a gente conseguir fazer com que esses 
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indicadores sejam atingidos é ter esse controle 
social, é ter essa transparência, é fazer com que 
a sociedade possa acompanhar e cobrar 
daquele gestor responsável por aquela meta. 
 Por fim, um plano - com um pouco 
dessas características que aqui estou dizendo - 
precisa, necessariamente, ter impacto nos 
instrumentos de gestão da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; precisa dialogar com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a Lei 
Orçamentária Anual e com o PPA. Sabemos: não 
há possibilidade de instrumentalização de 
diretos, de garantia da dignidade humana sem 
orçamento. O resto é discurso, discurso e 
discurso. Garantia de direitos e, portanto, a 
igualdade que queremos construir, se faz, em 
última instância, com orçamento. E um plano 
precisa dialogar sobre isso. Enfim, termino 
dizendo que esse é o caminho, o caminho pela 
busca da igualdade, não mais uma igualdade 
formal, não mais uma igualdade perante a lei – 
essa já está ultrapassada. Nós precisamos de 
uma igualdade substantiva, uma igualdade real, 
uma igualdade que de fato nos eleve a todos e 
todas como humanos. Qualquer caminho 
diferente disso é, sim, o caminho para a 
barbárie, e esse, infelizmente, os sinais já se 
apresentam.  
 Que todos e todas possamos, juntos, 
resistir, e neste momento a resistência se faz 
por esse caminho.  
 Muito obrigado a todos e todas! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Eu quero, também, agradecer a presença dos 
alunos do Geps. Quero agradecer a presença do 
Tiago Mello, representando o Sindiupes. Quero 
agradecer a presença da Chrislayne, 
coordenadora do Fejunes.  

Agora nós vamos abrir para as inscrições 
do Plenário. A Catarina e a Marilene, as duas 
colherão os nomes e trarão aqui na Mesa para 
nós. O tempo será de três minutos. Eu vou pedir 
às pessoas para serem bastante objetivas e 
cumprirem o tempo para que a gente tenha a 
oportunidade de as pessoas falarem.  
 Já temos aqui duas inscrições. A primeira 
é do Douglas, da Defensoria. Por favor, Douglas, 
pode usar o microfone de aparte aí no corredor.  
 
 O SR. DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA – 
Boa noite a todas, boa noite a todos! É um 

prazer estar aqui. Queria parabenizar a 
deputada pela iniciativa desta audiência pública. 
Esta Casa é a Casa do Povo e o povo também 
somos nós. Então, nós temos que ocupar esses 
espaços, nós temos que colorir esta Casa e 
eventos como este são essenciais. Quero 
agradecer, também, o apoio da deputada à 
Defensoria Pública. Sempre que nós precisamos 
a deputada comparece com o seu apoio. 
Quando nós falamos de valorização da 
Defensoria Pública, quando nós falamos de 
fortalecimento da Defensoria Pública, em última 
análise nós estamos falando de fortalecimento 
da luta por direitos de populações que são 
invisibilizadas e que necessitam desse apoio da 
instituição Defensoria Pública. Agradecer, 
finalmente, as várias citações à Defensoria 
Pública realizadas pelos integrantes da Mesa.  

A Defensoria Pública, desde 2015, 
intensificou a sua atuação na área LGBT e 
também em outras áreas de sensibilidade social, 
e procuramos institucionalizar essas ações, 
essas iniciativas, para que, mais do que uma 
iniciativa pessoal, se tornasse um compromisso 
institucional. Queria dizer, também, que mais do 
que contribuir com o movimento, eu tenho 
certeza de que o movimento tem contribuído 
com a Defensoria Pública, com o fortalecimento 
dessas iniciativas.  
 Queria fazer um registro, também, que 
não foi feito hoje ainda, um registro de 
parabenização, também, ao Bruno e à Prefeitura 
de Vitória, pela regulamentação da lei municipal 
de Vitória que pune de maneira administrativa 
as violências LGBTfóbicas e também outras 
formas de discriminação. Esse tipo de legislação 
é essencial para o combate à LGBTfobia e 
devemos até mesmo pensar em iniciativas 
estaduais nesse sentido. A nossa Constituição 
Estadual fala, também, da necessidade de uma 
criação de uma lei análoga no âmbito estadual. 
Então, fica, aí também, uma sugestão para a 
deputada. A gente sabe que não é fácil passar 
uma pauta LGBT aqui, nesta Casa, mas esses 
enfrentamentos têm que ser feitos, e tenho 
certeza de que a senhora vai poder contar com 
o apoio desse público e de muito mais gente 
numa eventual necessidade de comparecimento 
aqui, nesta Casa. 
 E, finalmente, só fazer um último registro 
de que nós temos que ser inteligentes, nós 
temos que pensar, quando falamos no 
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enfrentamento à LGBTfobia, especialmente em 
ações que tragam empoderamento, que tragam 
possibilidade de autonomia às pessoas LGBT. 
Nisso penso que nós temos que focar, e muito, 
em iniciativas de geração de emprego e renda e 
também em formas inteligentes de estar na 
Educação, de debater esse assunto na 
Educação. 
 Muito obrigado pela atenção! (Palmas) 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Obrigada, Douglas. 
 O próximo é o Tiago Mello. (Palmas) 
 
 O SR. TIAGO MELLO – Boa noite a todos 
e todas. Quero cumprimentar a Mesa, na pessoa 
da nossa querida companheira, deputada Iriny 
Lopes, mulher de luta, e que vem fazendo essa 
luta há muito tempo. 
 Quero cumprimentar todos e todas 
presentes, na pessoa do Edinho, que estava ali 
conversando conosco, antes e começar, Edson 
Ricardo, que é um dos fundadores do 
movimento Monagay, de 1994. Então, quer 
dizer, um dos mais antigos do movimento LGBT 
aqui do estado do Espírito Santo. Quero 
cumprimentá-lo e, cumprimentando a você, a 
todos e todas. 
 Dizer, Iriny e Mesa, que este momento é 
um momento muito importante que nós 
estamos vivendo aqui. Dizer que nós nos 
sentimos aquecidos, agraciados e fortalecidos 
com o seu mandato dentro da Assembleia 
Legislativa. (Palmas)  
 Dizer, também, Iriny, que, assim como 
nós nos sentimos fortalecidos por você, dizer 
que também nós precisamos fortalecer esse 
mandato de Iriny. Nós precisamos, porque Iriny 
é uma pessoa que está aqui lutando e gritando 
para o nosso bem. Está aqui lutando para a 
garantia dos nossos direitos enquanto LGBT. 
Precisamos deixar claro que Iriny é uma das 
poucas vozes, ou talvez a única voz, dentro 
desta Casa de Leis, que nos defende e que, a 
partir de hoje, conosco fará esse 
enfrentamento, para que esse plano esteja 
realmente consolidado no nosso estado. 
 Nós precisamos da sua voz, Iriny, nesta 
tribuna de honra, para denunciar essa falácia da 
ideologia de gênero, que tantos deputados e 
deputadas vêm aqui a esse plenário para falar 
dessa falácia da ideologia de gênero nos 

atacando nas nossas comunidades. Nós temos 
que entender e nós sabemos que Iriny já 
entendeu isso, e que nós também temos que 
entender: gênero não é ideologia, gênero é 
ciência. Não é, professor Alex? E nós precisamos 
estudar isso. Tem deputados que sobem a esta 
tribuna de honra para nos atacar indiretamente, 
quando falam para suas comunidades dessa 
falsa ideologia de gênero. 
 Sou professor de escola pública, e é na 
escola pública que nós precisamos fazer o 
debate da diversidade sexual e da identidade de 
gênero. É na escola pública que nós temos que 
defender os meninos e meninas LGBTs que 
estão sofrendo nos corredores e nas salas de 
aula. Nós, enquanto professores, enquanto pais 
e mães desses filhos, precisamos fazer a defesa 
deles, porque assim, um dia, como eu sofri 
LGBTfobia na escola, não posso me calar diante 
da LGBTfobia nos corredores do chão da escola. 
E nós contamos com você, Iriny, para denunciar 
e para nos defender.  
 E dizer, para finalizar, que nós 
precisamos, além de tudo, precisamos de 
legislação no estado do Espírito Santo que nos 
defenda. Uma legislação estadual. E, para isso, 
nós temos em você, Iriny, uma peça 
fundamental para esse advoga-se perfeito que 
precisamos fazer com esta Assembleia 
Legislativa.   
 Nós não vamos abaixar as nossas 
cabeças para os LGBTfóbicos aqui dentro, mas 
estaremos sentando para fazer o diálogo, se 
assim precisarmos. E contamos com você, Iriny, 
e com todos os outros que estão aqui, para 
fazermos esse diálogo.  

É necessário que nós, movimento LGBT 
do estado do Espírito Santo, façamos o diálogo, 
façamos esse advoga-se perfeito, façamos a 
legislação acontecer, para que nós, LGBT do 
estado do Espírito Santo, paremos de morrer a 
cada dezesseis horas. Por isso, nós contamos 
com esta Casa Legislativa.    

Muito obrigado. Boa noite.  
 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) 

– Muito obrigada.  
Próximo, Mateus Sena, do Conselho 

Estadual da Juventude.   
 
O SR. MATEUS SENA – Boa noite. Eu vou 

falar aqui, na tribuna, porque a gente, como 
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juventude, tem que ocupar esses espaços aqui. 
(Palmas) É muito difícil a juventude ter voz e, 
quando tem, ela tem que vir né?! Tem que ser 
abusado.  

Eu quero agradecer à Iriny, à deputada 
Iriny Lopes. Cumprimentar todos e todas que 
estão aqui. E eu quero falar, primeiramente, 
diretamente aos Mães pela Diversidade, para 
Andressa. Emociona-me muito saber que existe 
esse movimento, porque é o meu sonho e de 
tantos outros jovens capixabas, enfim, de todos 
os jovens LGBTs, de ter mães que vestem a 
camisa como vocês. Porque a gente que não 
tem apoio familiar é difícil sair do armário e, 
quando a gente sai, já quer sair, quebrar, e 
nunca mais voltar. 

Falar, também, direcionado ao Bruno, 
que você disse que a gente precisa de debater 
mais com a sociedade, para entender a nossa 
luta, a luta da população LGBT. Nós, da 
comunidade, já subimos o morro todos os dias. 
Nós estamos vivenciando na pele todos os dias. 
Nós já conhecemos as nossas dificuldades, as 
nossas lutas. A gente precisa é de ações, de 
efetivar essas ações, e não estar mais no 
diálogo. A gente precisa de partir para a ação. É 
isso o que a gente espera dos nossos 
representantes, do nosso Governo.  

A gente já dialogou. Já dialogamos 
demais. Já gritamos demais. Estamos aqui, hoje, 
num momento de resistência. E nós já 
esperamos, agora, é a ação. Pouco diálogo, e 
mais ação. Isso vale para todos os âmbitos de 
representatividade.  

Ressaltar, também, que a nossa 
população LGBT, a nossa população, 
principalmente a juventude, é a população que 
tem menos expectativa de vida em nosso país e, 
principalmente, no mundo. Nossas trans tem 
uma expectativa de vida de trinta e cinco anos. 
Um jovem LGBT tem oito vezes e meia mais de 
cometer suicídio. Oito vezes e meia em relação 
a toda a sociedade. Cinco vezes mais em relação 
aos jovens heterossexuais.  

E nós, do Espírito Santo, temos uma 
responsabilidade muito grande em construir 
esse plano de combate à LGBTfobia, porque 
somos um estado relativamente pequeno num 
país que mais mata LGBTs. E somos o estado 
que mais mata LGBTs, relativamente pequeno. 
Nós somos um estado, enfim...  

E dizer que nós vamos ocupar os 
espaços. Nós vamos ocupar as tribunas. Nós 
vamos ocupar os espaços de representatividade. 
Mas também nós, enquanto sociedade, vamos 
ocupar as ruas, vamos ocupar as praças. Porque, 
com vinte pessoas na praça, a gente já consegue 
fazer uma pequena revolução. Mas, com seis mil 
no Sambão do Povo, como foi este ano, a gente 
consegue fazer uma revolução. E, com três 
milhões de pessoas, numa avenida, a gente 
consegue fazer uma revolução.  

Um adendo, também, a falar para a 
Andressa: falar de Stonewall, hoje, é lembrar de 
você há alguns anos, com o seu 
estabelecimento, que foi onde eu sofri 
LGBTfobia de uma pessoa de fora, e eu fui muito 
acolhido pela Andressa e pelas pessoas de lá, 
que frequentavam o local.  

É isso. Nós vamos fazer a revolução. Nós 
vamos combater a LGBTfobia e, principalmente, 
combater um Governo fascista, homofóbico, 
machista, que nos assola. E, principalmente, 
combater os governantes, representantes que 
ocupam essas cadeiras daqui, diariamente... 
Que deveriam ocupar, na verdade, não é? Tem 
alguns que nem aparecem muito  e que 
representam esse Governo fascista.  

Parabéns, Iriny. Muito obrigado. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Muito obrigada.  
 A próxima inscrita é Isabela, do DCE, 
gestão Alvorada.  
 
  A SR.ª ISABELA LOPES – Boa noite a 
todos e todas! Meu nome é Isabela. Sou 
estudante de Serviço Social e atual diretora 
LGBT do DCE da Ufes. No dia 12 de fevereiro 
deste ano, um auxiliar de serviços gerais foi 
espancado dentro do banheiro do Terminal de 
Laranjeiras, na Serra. Segundo o agressor, ali 
não era lugar de gay. Afinal, onde que é o lugar 
de gay, de lésbica, de trans, de bissexuais? 
Nosso lugar não é onde eles dizem que devemos 
estar, mas onde nós escolhemos estar. Então, 
afirmo com muita certeza que a comunidade 
LGBT e do Espírito Santo está escolhendo estar 
na Assembleia Legislativa, discutindo e 
construindo novas políticas públicas para 
enfrentamento da LGBTfobia, combatendo as 
opressões e construindo um novo Espírito 
Santo.  
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 Então, enquanto Diretório Central dos 
Estudantes, nós nos colocamos aqui para 
construir. E vamos à luta: ocupar e resistir. 
Obrigada, gente! 
     

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Muito obrigada. Eu gostaria de informar que 
as pessoas que quiserem ainda se inscrever, 
façam-no agora porque ao fim da fala do José 
Márcio, que é o próximo a falar, nós vamos 
encerrar as inscrições. Então, quem quiser se 
inscrever, levante a mão, as meninas irão até lá. 

José Márcio, boa noite! 
 
O SR. JOSÉ MÁRCIO MARTINS – Boa 

noite, deputada. Parabéns, sempre aí na luta. 
Parabéns às lideranças LGBT aqui. O orador fez 
um excelente pronunciamento.  

Eu vejo a comunidade LGBT a mais 
múltipla comunidade de minoria do mundo e da 
humanidade. Tem deputado estadual LGBT; 
você tem população de rua LGBT; você tem a 
elite econômica do país LGBT; você tem 
engenheiros LGBT; você tem médicos LGBT; 
você tem semianalfabetos LGBT. Toda a 
sociedade, todas as classes sociais estão 
representadas nessa comunidade. E por ter essa 
diversidade é muito difícil fazer uma política. É 
muito difícil fazer uma política porque há 
setores da comunidade LGBT que sofrem mais 
essa discriminação do que outros, por razões 
sociais, por razões culturais, citadas pelo orador. 
Será que o filho de uma família branca que 
chega com um Mercedes-Benz em uma escola e 
ser afeminado, ser LGBT, vai sofrer a mesma 
discriminação que o negro que chega a pé, do 
Transcol, na escola, feminino ou afeminado, 
enfim, com características que não são a 
prevalecente socialmente falando?  

É uma diversidade, uma complexidade, 
você enfrentar esses preconceitos milenares 
contra a comunidade LGBT, mas existe o outro 
lado. A comunidade LGBT também é poderosa. 
Ela tem infiltrado no comando das igrejas, lá no 
Vaticano tem a comunidade LGBT na direção da 
Igreja Católica. Tem pastores evangélicos, das 
principais igrejas neopentecostais, que tanto 
gritam contra a comunidade LGBT e são da 
comunidade LGBT. Então, é difícil. É difícil, é 
complexo, mas precisamos enfrentar e aglutinar 
esse mundo diverso, esse mundo diverso 
chamado comunidade LGBT.  

A violência é dramática porque vem 
montada no estigma, estigma contra gays, 
contra lésbicas, contra trans. O bissexual é um, 
ele pode se esconder, porque é uma coisa e é 
outra. Essa violência vem em cima desse 
estigma, então a violência contra a comunidade, 
é sempre mais dramática, não é?  

Mas a reflexão que eu faço contra a 
violência é que a violência também existe contra 
as mulheres, a violência existe contra os pobres 
e a violência existe contra os trabalhadores que 
são subordinados à carga de trabalho excessiva, 
em condições que prejudica a saúde deles. São 
vários tipos de violência que a sociedade 
brasileira pratica. Esta questão da violência, 
acho que a gente tem que ampliar e somar com 
as outras violências para a gente construir uma 
sociedade mais pacífica.  

E, para finalizar, uma questão muito 
importante. Além das políticas públicas, este 
enfrentamento não pode só ficar em chapa 
branca. O Estado, o orador já colocou a 
importância que o Estado tem, mas o 
enfrentamento da LGBTfobia, não pode ser algo 
chapa branca. Isso é da sociedade. Então, um 
movimento social de defesa dos direitos LGBT 
tem que estar lá vivo na sociedade. Então, 
parabéns para vocês que estão aqui liderando 
este movimento. 

E, conclamar a saída do armário sempre. 
É isso que vai fortalecer a comunidade.  

Obrigado. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Obrigada, José Márcio. 
Agora, Ramon, da Fejunes. 
 
O SR. RAMON M. DOS SANTOS E SILVA – 

Boa noite a todos e todas. 
 Concordando com o companheiro 

Matheus, também vou falar daqui de cima da 
plenária, porque entendo que também existem 
alguns lugares que foram sempre negados à 
juventude e, principalmente, quando essa 
juventude é preta e da periferia. Então a gente 
precisa de fato ocupar alguns espaços.  

Meu nome é Ramon, sou coordenador 
do Fórum Estadual de Juventude Negra do 
Espírito Santo. E o Fejunes vem se afirmando 
cada dia mais como um espaço de pensar as 
políticas públicas para a juventude negra do 
Espírito Santo. 
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E pensando que o fórum tem um grande 
número de pessoas LGBT, também pensar essas 
políticas para essa população LGBT que é preta 
e da periferia.  

E aí, recentemente a gente fez um 
seminário que foi um seminário voltado para 
pensar justamente nas políticas públicas para a 
juventude LGBT preta. E aí, nos fica uma 
pergunta, porque é a primeira pergunta eu 
quero deixar para mesa: Como que a gente vai 
pensar esses dados de violência contra a 
população LGBT dissociada dos dados gerais de 
violência?  

Por que estou perguntando isso? 
Quando a gente vai analisar os dados gerais da 
violência e ver quem está morrendo, a gente vai 
ver que quem está morrendo é a juventude e a 
juventude preta. Então, violência no Brasil tem 
um recorte de raça.  

Então, quando a gente pensa e fala que 
na população LGBT quem mais sofre com a 
violência são as travestis e transexuais, essas 
travestis e transexuais também são pretas.  

Então, para mim já a ausência de 
também uma mulher preta e transexual nesta 
Mesa, para mim hoje ela é uma vergonha.  

E aí, outras coisas também que trago à 
Mesa é sobre esta questão de como que a 
LGBTfobia se estrutura dentro de uma 
heteronormatividade, que é cristã, que é judaica 
e também que é branca? 

E pensar. Como a gente vai pensar as 
construções históricas sem pautar que o Brasil 
historicamente se constituiu com base na 
exploração e escravização de um corpo que é 
um corpo preto? 

Então, como falar de opressão, como 
falar de violência? Sem citar, que não vi em 
nenhum momento em nenhuma das falas, esta 
questão do quanto é o racismo quem estrutura 
todas as relações na sociedade brasileira.  

E aí, se a gente pensar que, se é dever do 
Estado garantir políticas públicas à população 
LGBT, a juventude da periferia está carente 
desse dever do Estado, porque a única política 
pública que a juventude da periferia conhece é a 
abordagem policial lá no morro onde a gente 
mora, né. Eu sempre falo que a primeira política 
pública que conheci foi o tiro, a bala perdida 
que encontrou meu corpo preto quando tinha 
treze anos, lá na comunidade onde eu moro.  

Então, cadê esse dever do Estado para a 
juventude que é preta, da periferia, que não 
conhece essas políticas públicas? 

E aí, quando a gente fala desses 
diagnósticos, para poder pensar este plano de 
enfrentamento; quando a gente olhar para esse 
diagnóstico, a gente vai ver que a questão da 
raça também estrutura a violência.  

Então, para poder pensar este plano, eu 
tenho alguns encaminhamentos do Fejunes que, 
primeiro, a gente garantir a participação da 
juventude negra nesta construção desse plano 
porque a juventude negra tem interesse 
também em participar, garantir a participação 
da juventude negra nessa conferência estadual 
que está por vir; e também garantir essa 
questão, esse recorte de raça e classe, porque 
isso sim estrutura as relações e a violência no 
Brasil. 

E aí, só para terminar, que eu não falei 
no início, agradecer à deputada Iriny Lopes, que 
tem sido uma grande parceira do Fejunes. Para 
gente é muito bom, a gente fica muito feliz por 
poder contar com a senhora, aqui nesta Casa. 

E aí, para terminar minha fala, termino 
com a frase de Angela Davis que diz que: 
Quando o racismo cai, todas as outras opressões 
caem juntas. 

Obrigado.  
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Obrigada.  
Agora, vamos ouvir o Vinícius Athayde da 

Conceição, do MPJ em Disparada. 
 
O SR. VINÍCIUS ATHAYDE DA 

CONCEIÇÃO – Boa noite. Primeiro, queria 
agradecer principalmente à Iriny pela 
oportunidade de estar aqui. 

 Eu faço parte do MPJ em Disparada, foi 
um movimento que me acolheu muito bem, e 
assim, eu tomei a frente da pauta LGBT desse 
movimento, e a gente está fazendo o possível 
para... 

 Tipo assim, quando a gente fala de 
movimento LGBT, acho que o movimento LGBT 
ficou bem disperso. Assim, a gente tem 
preconceitos dentro do próprio movimento. E a 
gente deveria... Como o meu amigo falou, o 
racismo também está ali dentro. Você tem 
racismo, você tem transfobia, você tem a 
lesbofobia, você tem tudo ali dentro, mesmo! 
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 E assim, para a gente sobreviver, eu 
acho que esses movimentos deveriam se unir e 
a gente também deveria olhar mais, fazer 
políticas públicas mais voltadas para as... 
Principalmente as garotas transexuais que 
precisam se prostituir para sobreviver! 

  
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Obrigada.  
Próximo inscrito é o Edson Ricardo. 
 
O SR. EDSON RICARDO DE OLIVEIRA – 

Boa noite a todos e todas. Fabinho, obrigado 
pelo convite. É um prazer estar aqui, a minha 
querida, queridíssima deputada que tenho o 
maior respeito por você, não é de hoje. Já me 
recebeu em Brasília, fui muito bem acolhido. 
Tenho um apreço muito grande, tá bom? 

Deborah, boa noite, você que faz a 
alegria do povo LGBT nos trios elétricos, apesar 
que nós temos um ciúme de alguns do grupo 
nosso contra você. Mas eu não tenho nada 
contra. Quero a paz, eu quero a união. Bruno, 
parabéns. Tudo bem.  

Quero ser bem rápido, quero dar uma 
boa noite à Defensoria Púbica; Ramon, um 
abraço, eu te admiro muito. Falou, Ramon? A 
Defensoria Pública e todos e todas presentes 
aqui dentro; a você, obrigado pelo carinho, no 
que me tocou hoje. 

Eu quero dizer uma coisa. Eu vi as jovens 
falando da época das blitzes na madrugada. Eu 
fui vítima disso. Na época que eu abracei uma 
causa sobre essa galera; era lésbica, era gay, 
tinha tudo quanto era nome naquela época, na 
Vila Rubim.  

Eu apanhei da Polícia, eu levei pedra, 
pedrada, Toninho que não está aqui; o Edson e a 
minha amiga Glorinha, que queria uma salva de 
palmas para ela. Glorinha Miranda que hoje se 
encontra doente, eu tenho visitado ela quando 
eu posso. E deputada Iriny, eu choro de ver 
Glorinha naquela situação, uma mulher que 
lutou pelo sindicato das minorias discriminadas. 
Bruno sabe disso, Deborah e eu tenho ido lá vê-
la. 

Ontem eu estive lá, e eu soube que ela 
estava internada, toda amarrada, tomando 
choque. Fui até o Adalto, lá do lado da clínica, 
mas não deixei de visitá-la.  

Então, gente, eu quero finalizar. Eu 
tenho setenta e um anos de vida, graças a Deus! 

Não tenho vergonha de ser um gay, eu tenho 
orgulho de ser um gay! Fui casado, tenho um 
belo filho de quarenta e três anos e três netos 
que me respeitam muito.  

Então, eu via a companheira falar, era o 
que eu ia falar hoje, de Laranjeiras, daquele 
episódio que aconteceu dentro do banheiro. Eu 
estava no momento, quando um grupo de 
motoristas, cobradores, Iriny, espancaram o 
jovem por ele ser homossexual. Eu estava lá, 
deu BO, acompanhei até o último momento. E o 
que nós queremos, a Defensoria, que cuide da 
gente, dê mais atenção para punir esses 
agressores, entendeu? Ninguém é obrigado a 
gostar do homossexual.  

Eu fui o primeiro fundador da Associação 
Recreativa Mona Gay do estado e não tenho 
emprego político, não gosto também de ter. 
Enquanto um monte de colegas meus se 
vendem politicamente, não é citando você, 
Fábio, você é um profissional, mas do outro lado 
eu sei que tem. Casa cheia me envergonha, e 
elas passam por mim, deputada, eu que plantei 
a semente, colhi a flor do jardim, e ainda me 
olham com deboche: Que bicha velha, cansada! 
Mas não sabendo que fui eu que botei ela na 
vida também.  

Muito obrigado a todos! Muito obrigado 
mesmo! Vou continuar lutando, abraçando essa 
causa, e, se alguém depois quiser tirar umas 
fotos comigo, será um prazer! Um beijo! 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Muito obrigada!  
O último inscrito é o Rafael Benedito. 
 
O SR. RAFAEL BENEDITO SANTOS – Boa 

noite a todas e todos! Primeiro eu queria falar 
que, antes de vir para cá, eu tive um leve receio, 
porque eu participo de alguns espaços de 
participação e controle social, onde, do jeito que 
estou vestido aqui, eu era impossibilitado de 
entrar. E eu fico muito feliz, quando falam que 
esta aqui é a Casa do Povo, de eu conseguir 
entrar assim, do jeito que eu ando no meu 
bairro, do jeito que eu vivo na sociedade.  

Eu queria citar uns registros. Carol, a 
gente vê aí; eu me lembro da Nara, na sua 
atuação na Semcid, você teve um papel muito 
importante lá, fez muita coisa, a gente tem que 
usar isso como exemplo no Estado. Enfim. E aqui 
citar que sobre o tripé da cidadania, de que eu 
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tanto ouvi falar, da cidadania LGBT. A gente já 
deu importantes passos para a criação do 
conselho com a criação da gerência, que o nosso 
Renan está lá conduzindo; e aí agora a gente 
caminha para um processo, para outra parte, 
que é institui a política pública LGBT.  

E aí, deputada Iriny, a gente vai contar 
muito com o seu apoio, porque, como o Bruno 
colocou, políticas públicas não se constroem 
sem recurso, e é nisso que a gente sempre se 
bate quando se fala de cidadania LGBT, porque 
o movimento faz isso, mas Governo também 
quer fazer política pública para LGBT, só que 
sem tirar dinheiro para fazer isso. E aí eu acho 
que a Secretaria de Direitos Humanos deu um 
importante, quando transformou de 
coordenação para gerência, e agora a gente está 
na discussão desse plano.  

Daqui a uns dias, a lei orgânica vem para 
esta Casa para ser discutida, e a gente conta 
com a sua participação, com o seu empenho 
para estimular a participação tanto do conselho, 
quanto da gerência, quanto dos outros coletivos 
que atuam no movimento LGBT para a gente 
garantir o que é nosso nesses recursos do 
Estado para a implementação da nossa política. 

Falar, Renan, ouvi um trechinho que eu 
não consigo esquecer, você falou bem assim, 
quando você fez a sua fala: Acho que é muito 
cara...  Eu entendi assim o sentido: é muito caro 
manter esse espaço, que é o conselho. E acho 
que é isso mesmo. No curto prazo que passei 
por lá, era uma das coisas que a gente defendia, 
participação e controle social custa muito caro 
ao Estado, só que é muito importante para 
construir política pública. E aí fico muito feliz 
quando você fala isso num tom de felicidade. É 
caro, mas a gente vai manter isso, a gente quer 
manter esse lado a lado da sociedade. É isso. 
(Palmas) 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Obrigada.  

Então, vamos agora passar para os 
membros da Mesa que farão suas observações e 
suas considerações finais. Então, vamos seguir a 
mesma ordem: vamos começar pelo Renan.  

 
O SR. RENAN LIRA MATOS CADAIS – 

Primeiro, começar pelo Rafael, porque quando 
digo que é muito caro, é que, para nós, é muito 
importante mesmo. Nem digo pelo valor, 

porque o conselho nem é caro. A manutenção 
dele é cara, porque é importante para nós, e a 
gente precisa manter isso. Precisa desse 
entendimento do que é caro.  

Quando o Bruno traz aqui e alguns 
falaram sobre o plano em relação a gente 
precisa instrumentalizar esse plano como um 
papel importante, construindo com as demais 
secretarias, legitimando o trabalho da sociedade 
civil. E isso tem sido feito.  

O conselho tem rodado as várias 
secretarias. Eu, inclusive, estive com o conselho 
nessas últimas reuniões com a Saúde, Educação, 
Segurança, Justiça, Assistência, Turismo e 
Cultura - acredito que tenham sido essas - para 
a gente fazer essa discussão sobre a importância 
do plano, da conferência estadual, porque a 
gente sabe que a Secretaria de Direitos 
Humanos sozinha a gente não consegue fazer 
nada. O Estado é feito por todas as secretarias, 
atendendo à demanda do movimento social, 
porque a gente sabe que a Secretaria de Direitos 
Humanos está lá para isso, para ser esse 
articulador, ouvir o movimento, trazer para 
dentro, fazer a discussão, construir política. 
Enfim, existe toda essa dinâmica enquanto 
Estado.  

Em relação à 4.ª Conferência, quando 
Ramon traz sobre garantir para as negras e os 
negros, a comissão organizadora estadual, no 
regulamento, agora, que a gente aprovou 
semana passada, a gente garantiu que os negros 
e as negras tenham espaço, não de cota de dez 
por cento, cota de cinco por cento. Isso veio da 
nacional também, mas a gente manteve aqui, 
para que seja garantida a cota a título de censo. 
O censo do IBGE vai ser a quantidade de negros 
e negras que estarão nas suas delegações. 
Então, a gente precisa manter isso, porque a 
gente sabe que os negros e negras são a maioria 
no Brasil, então, isso vai ser mantido em nível de 
Brasil, nas delegações municipais também. 
Orientamos os meninos a fazer dessa forma.   

E só estava lá, também, para as 
delegações de sociedade civil. A gente entende 
a importância dos gestores também pensarem 
dessa forma, porque é difícil a gente querer que 
a sociedade civil pense em negros e negras, e 
nós, enquanto gestão, não trabalhamos essa 
dinâmica no mesmo formato. Então, a gente 
tem pensado nisso enquanto COE nesse sentido.  
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Ontem, a gente fez uma reunião com a 
secretária Nara, o Conselho Estadual, a gente 
está lá, enquanto gerência, a gente também foi, 
o conselho levou essa situação em relação aos 
recursos, à importância de a gente dialogar 
sobre isso, pensar em pouco enquanto 
orçamento. A criação da gerência tem esse 
papel também, de a gente poder pensar o 
orçamento para a política, construir com 
carinho e com atenção entendendo as 
especificidades da sociedade, da política de 
juventude, da raça, das mulheres, entendendo 
essa interseccionalidade. Porque a construção 
do plano é muito isso, o trabalho deste ano tem 
sido importante nesse sentido, para a gente 
pensar política interseccional, não é só a LGBT. 
A gente é LGBT, mas também é negro, é mulher, 
é jovem. Porque se eu pensar LGBT sozinho, não 
vou entender as demandas efetivas da 
sociedade.  

Enfim, o trabalho começa com muita... 
Iniciando, início de gestão a gente sabe que é 
muito complicado entender os passos, 
construir.Vim do movimento, sou fruto do 
movimento, e estar do outro lado da mesa é 
muito diferente, é desafiador, mas é necessário. 
A gente precisa ocupar esse espaço também. 
Então, vim a esse desafio para construir, 
entendendo a necessidade de a gente fazer 
melhor, sempre melhor. Se a gente pode fazer 
melhor, a gente vai fazer. Se a gente precisa 
enfrentar, a gente vai enfrentar. Se a gente 
precisa lutar, a gente vai lutar. A gente não 
precisa nunca ser complacente com o processo 
LGBTfóbico, seja ele estrutural, seja ele fora ou 
internalizado. Nós, LGBTs, precisamos quebrar 
todas essas barreiras. 

Eu acho que a secretária e até o 
governador Renato têm dado muita autonomia 
para a gente fazer esse trabalho, sem qualquer 
dificuldade, sem nos brecar.  

Eu acho que isto é o importante: manter 
o trabalho andando com diálogo, com as portas 
abertas. E Nara faz muito isso. Desde quando foi 
secretária em Vitória, ela tem esse trabalho de 
portas abertas, um diálogo sem qualquer 
distinção. E a gente vai manter esse trabalho.  

Eu vim aqui a pedido dela. Também pelo 
convite que Fábio nos fez e também a 
subsecretária Raiana. Elas vêm de Vitória com 
este papel: de manter o Governo do Estado 
dialogando e desconstruir o que historicamente 

acontece em nosso estado, porque é um estado 
que é fundamentalista, um estado que é 
conservador. E a gente precisa quebrar isso, 
entendendo o que nós somos e onde nós 
estamos.  

Agradeço muito mais uma vez o convite. 
Tenho que finalizar. 

A gerência e a secretaria estão à 
disposição para continuar construindo.  

O plano estadual tem sido construído 
pelo conselho. É um espaço que a gente não 
quer instrumentalizar. A secretária falou em 
deixar o conselho construir. A gente vai ficar 
sempre ao lado. E eu acredito que tem espaço. 
Para quem quer construir tem espaço. É só 
procurar o conselho. É só procurar a gerência. 
As reuniões estão acontecendo. São abertas. 
Então, quem quer construir, à disposição nós 
estamos para isso.   

Agradeço muito à deputada Iriny Lopes, 
que chegou aqui há pouco tempo já pensando 
na política LGBT. É importante a gente falar que 
mandou uma emenda para a Secretaria de 
Direitos Humanos. A gente está 
supertrabalhando com ela. Ontem, a gente 
agradeceu muito ao Fábio porque a gente sabe 
que foi uma articulação também do Fábio.  

Para nós é muito importante ter essa 
aproximação com o mandato da deputada e 
com os demais deputados que sentirem a 
importância de discutir política LGBT com a 
gerência. Nós agradecemos e estamos à 
disposição. Obrigado.  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Obrigada.  
Agora, vamos ouvir as considerações do 

Fábio Veiga, que é o presidente do Conselho 
Estadual LGBT. 

 
O SR. FÁBIO VEIGA – Dizer que, para a 

nossa construção desse plano, nós temos 
dialogado e vamos dialogar até o final desse 
processo com o Ministério Público. Inclusive, 
realizaremos uma audiência pública, um 
seminário também, pelo Ministério Público, 
tratando desse tema no dia 23 de agosto, às 
13h, no próprio Ministério Público.  

Estamos dialogando com o Ifes, com a 
Ufes, com a Defensoria Pública, com diversos 
coletivos e movimentos, com sindicatos, em 
especial o Sindiupes, com a OAB. E também 
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conversaremos, dialogaremos, com os 
conselhos, da Juventude, da Mulher, da 
Igualdade Racial. Até porque Igualdade Racial e 
Mulheres também têm um plano. E a gente está 
trabalhando em parceria com esses conselhos.  

Neste momento, eu entrego um 
documento à deputada estadual Iriny Lopes.  

 
(É entregue o documento) 
 

Este ofício, este documento, é para que 
também esta Casa de Leis abra para a gente 
poder dialogar sobre esse plano, em especial na 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos 
poder dizer um pouco melhor o que é este 
plano para esta comissão. E com a comissão ser 
debatido com todos os deputados e deputadas 
desta Casa. 

Dialogaremos também com o município 
de Vitória, que tem coordenação; Cariacica, que 
tem coordenação instituída. Cariacica também 
tem um conselho municipal. A gente vai estar 
dialogando com vários movimentos e vários 
setores, para construir este plano, mesmo com 
o tempo corrido que nós teremos para fazer, 
mas, como disse o Bruno, será um plano em que 
a gente dialogará com todos os setores da 
sociedade civil, com todos os espaços.  

Aí, Rafael, é isso mesmo. A gente 
construir esse tripé da cidadania, que é um 
sonho para nós militantes do Movimento LGBT 
do estado do Espírito Santo. E eu me sinto tão 
feliz porque com todas as perdas das políticas, 
ainda a gente tem esperança de construir a 
política LGBT no estado do Espírito Santo. 

Por fim, eu quero agradecer à deputada, 
que cedeu, mais uma vez, esse diálogo para a 
gente construir esta audiência pública ao 
conselho, ao Fórum Estadual, a todos os 
parceiros e parceiras que nos ajudaram e que 
estão nos ajudando a construir esta política 
LGBT no estado do Espírito Santo. Muito 
obrigado.  

Colocamo-nos também à disposição 
para, juntos, enfrentarmos todas as 
dificuldades. Como disse Deborah, nós 
resistiremos e registiremos. 

Obrigado. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 

– Agora, eu quero avisar que as benesses dos 
quinze minutos terminaram para os três. Todos 

terão os cinco minutos para fazerem as suas 
considerações. Nós vamos ouvir agora Deborah 
Sabará. 

 
A SR. DEBORAH SABARÁ - Queria 

agradecer novamente a presença de todos e de 
todas. Para mim é uma satisfação novamente 
dizer que estar aqui, participando de mais uma 
audiência pública, representando a minha 
população.  

Queria dizer que o Espírito Santo 
desponta no Brasil, como um dos estados que 
mais faz eventos LGBT. Os coletivos vêm 
construindo diversas ações, sejam elas na 
Semana de Visibilidade Trans, na Semana de 
Maio. A gente construiu diversos eventos e este 
faz parte de uma construção importantíssima 
para o Espírito Santo. Então, parabenizo todas 
as pessoas que, de Norte a Sul deste estado, 
vem construindo ações pontuais a respeito da 
política LGBT. São diversas ações que 
acontecem, que a gente não consegue numerar, 
que não consegue dar conta de participação. A 
gente precisa nos convidar para darmos conta 
de tantas oficinas, de tantas palestras. Isso é 
muito importante. Eu queria parabenizar todos 
os grupos. São inúmeros que vem construindo 
isso.  

Dizer também do Sindiupes, que 
construiu os seus seminários. Foram seis 
seminários importantíssimos dentro da área da 
Educação. Isso foi bastante importante para a 
história do Espírito Santo. Isso cultivou um 
diálogo para dentro da gestão dos professores, 
trabalhando esses seminários. Isso é de muita 
importância. 

Parabéns, novamente, à Casa. Parabéns 
à organização que construiu este evento e me 
coloco sempre à disposição. Obrigado. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 

– Obrigada, Deborah. Agora, vamos ouvir Bruno 
Toledo. 

 
O SR. BRUNO TOLEDO – Bom, eu queria 

fazer rápidas colocações. Começo com o Ramon. 
Acho que você tem toda a razão por eu não ter 
mencionado, na minha fala, uma questão 
estruturante desta sociedade, que é o racismo. 
Acolho a crítica. Certamente, ela me fará 
melhor. Isso não significa que, como militante 
dos Direitos Humanos, como gestor, neste 
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momento que estou, sobretudo como militante 
que sou, como professor de Direitos Humanos 
que sou, ignore esse fato e não saiba, 
exatamente, o peso que o racismo tem para 
todas as formas de violação que nós temos. 
Antes da questão social neste país, da 
desigualdade social neste país, surgiu a questão 
racial neste país, que é fundante e que perpassa 
por todas as demais. Então, você pode ter 
absoluta certeza que tenho essa compreensão. 
Trabalho com isso e tenho esse compromisso, 
sobretudo como gestor. Mas acolho a crítica. Ela 
me faz melhor. 

Mateus, eu não sei se não me fiz 
entender e aqui tenho o momento de voltar ao 
tema. Primeiro, porque eu acho que a gente 
nunca deve falar menos diálogo. Acho que, em 
um momento como este em que estamos 
vivendo no país de tanto acirrando, de tanta 
falta de escuta, de tanta gritaria, em uma ode à 
imbecilidade, à estupidez, nós precisamos 
reafirmar que nós dialogamos. Então, sempre 
mais diálogo; nunca menos diálogo. Mas eu não 
falei sobre isso. Eu falei apenas que um plano 
como este de que nós estamos começando a 
falar sobre deve ser estruturado, inicialmente, 
pelo diálogo. É impossível falar de um plano sem 
o diálogo e o diálogo mais amplo possível. 
Então, talvez, eu não tenha deixado isso de uma 
forma tão nítida na minha fala e quero aqui 
retomar. Se, de alguma forma, quando você fez 
a sua colocação, você também, de alguma 
forma, me cobrava enquanto gestor, e aí eu 
preciso me colocar também nesse lugar, quero 
dizer que estou como secretário há mais ou 
menos quatro meses. Neste período, em relação 
à população LGBT, realizamos um manifesto que 
há cinco anos, Deborah, quatro anos, não era 
realizado no município, algo que nós reputamos 
de extrema importância por tudo aquilo que 
falamos hoje. Abrimos essa frente que a 
Deborah aqui já mencionou, mas que também 
doutor Douglas falou da importância, que é a 
geração de trabalho e renda para a população 
LGBT. Então, neste momento, temos um curso 
que vai se iniciar com a Gold, algo que é inédito; 
não inédito porque já tivemos lá atrás, há dez, 
quinze anos atrás e voltamos agora.  

Na sexta-feira fizemos a regulamentação 
que também, há cinco anos, Carol, quatorze, 
cinco anos pendia de regulamentação e, 
portanto, não tínhamos possibilidade. A 

Defensoria Pública, inclusive, acionou 
judicialmente a prefeitura para que isso fosse 
feito e, nesses quatro meses, nós avançamos e 
conseguimos fazer a regulamentação. Hoje, 
portanto, a partir da última segunda-feira, 
quando o Decreto n.º 1775 foi publicado, 
discriminar em Vitória tem punição. LGBTfobia, 
em Vitória, tem punição! Então, não penso que 
a gente fala menos de diálogo e menos ação. 
Acho que a gente está fazendo as duas coisas. É 
preciso dialogar e quanto mais diálogo a gente 
faz, mais ação a gente consegue fazer. 

Muito obrigado a todos e todas que, até 
este momento, ficaram aqui para nos ouvir. 

Deputada Iriny, mais uma vez o meu 
respeito, a minha admiração. 

 
A SRª PRESIDENTE – (IRNINY LOPES – 

PT) – Obrigada. 
Por fim, vamos ouvir a Carol. 
 
A SRª CAROLINA MARIA ALVES – 

Ramon, como falar de opressão e violência sem 
citar a questão racial, a questão que você 
levantou aí para a gente? A gente não tem 
como. Você está não só certíssimo, como é 
extremamente necessário levantar este debate 
em todas as possibilidades que a gente tiver, 
mesmo. 

Uma frase que me toca muito, da Angela 
Davis, é que numa sociedade racista não basta 
só você não ser racista. É preciso ser 
antirracista. E o racismo é a estrutura de todas 
as opressões da nossa sociedade, não temos a 
menor dúvida disso. Não se combate a 
LGBTfobia, não se conversa sobre gênero, não 
se conversa sobre nenhum problema de 
discriminação no Brasil sem debater a questão 
racial. Isso é um fato, não existe argumentação 
contrária.  

Parabéns vocês do Fejunes, vocês dos 
outros movimentos que a gente acompanha. A 
gente sabe que está sempre na luta, sempre 
trazendo essa pauta, sempre fazendo a 
intercessão necessária para que a nossa 
sociedade repense essa estrutura racista.  

Queria falar, para finalizar, que  
LGTBfobia tem cura. Nós LGBT’s não precisamos 
de cura, porque não estamos doentes. (Palmas) 

Mas as pessoas LGBT fóbicas precisam de 
cura e tem cura. E a cura para a LGBTfobia é a 
informação. Nós, do movimento social, nós do 
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Movimento LGBT do Espírito Santo, estamos 
disponíveis para dar palestra, para conversar, 
para fazer, para sanar todo tipo de dúvida. 
Nossos grupos, Deborah mencionou aqui 
quantos grupos diferentes temos, estamos 
disponíveis. Então, grupos, sociedade, quem 
precisar de informação, quem precisar se curar 
desse mal, se curar dessa doença, que é 
LGBTfobia, estamos aqui e estamos disponíveis 
para o que for preciso. 

Queria dizer também, nosso colega ali do 
Sindiupes falou da importância de ocupar 
espaços, da importância de, principalmente, 
ocupar espaços educacionais. É nisso que eu 
acredito também, acredito em pequenas 
revoluções, acredito no professor que, em sala 
de aula, consegue trazer esse debate, do 
professor que faz o enfrentamento direto com 
famílias que vivem na base da opressão, na base 
de oprimir pessoas LGBT’s. E acho que devemos, 
de forma estratégica, assim como aqueles que 
não nos querem vivos e estão de forma 
estratégica atuando nas escolas, nós devemos, 
de forma estratégica, também, atuar nas 
escolas. Rafael Benedito, você, para a gente, 
sinceramente, você para mim é um orgulho 
porque você, para mim, é a imagem da pessoa 
que não desiste e você vai atrás de todas as 
informações que precisa para conseguir o que 
você acredita.  

E nós, muitas vezes, estamos envolvidos 
em inúmeras coisas na nossa vida e a gente não 
tem tempo. Enquanto isso, você está lendo 
todos os decretos, você está lendo o diário 
oficial todos os dias, você sabe onde está cada 
centavo deste estado e você é um orgulho para 
nós, para o nosso movimento. 

E eu queria falar também que eu tenho 
muito orgulho de ser do movimento LGBT do 
Espírito Santo e, como Deborah mencionou, nós 
estamos fazendo história. Ano passado, no mês 
de visibilidade lésbica, nós fizemos mais de 
quinze eventos pela cidade, nós fizemos uma 
marcha de visibilidade lésbica pela primeira vez. 
Então nós estamos fazendo história, todos nós. 
Vocês que estão aqui, é com muita satisfação 
que eu divido esse espaço de militância com 
vocês. 

Agora, para terminar, a gente precisa de 
ajuda. Nós que estamos aqui somos todo 
mundo que tem nesse movimento social, 
basicamente. Nós estamos ocupando todas as 

frentes, eu estou no fórum, eu estou no 
conselho, eu estou ocupando grupos. Então a 
gente precisa de ajuda, a gente precisa de mais 
pessoas, mais pessoas para terem a coragem de 
estar aqui, a coragem de levar essa bandeira. 

Então vamos nos ajudar, vamos dividir 
esses espaços. Ninguém está em busca de um 
espaço para ocupar o tempo todo. Queremos 
mais e mais e mais militantes no estado do 
Espírito Santo para que a gente possa também 
ter uma folguinha para viver, porque a gente 
não tem folguinha para viver. Estamos aqui 
sempre na correria, mas estamos ocupando 
todos os espaços. 

Então é isso. Muito obrigada! Obrigada, 
Iriny! Que honra! É um dia muito importante 
para mim estar aqui. E obrigada a todas e todos 
vocês! 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– A honra é nossa de receber cada um e cada 
uma de vocês, os que estão à Mesa e os que 
estão no plenário. 

Eu quero fazer algumas observações 
aqui no encerramento da nossa audiência, 
dizendo o seguinte: nós não temos nenhum 
motivo para desistir dos nossos sonhos, dos 
nossos desejos e, se tem uma coisa que 
marca a militância, seja ela a militância de 
raça, de gênero, seja ela a militância sindical, 
é a generosidade.  

É isso que nos torna tão diferentes 
porque, quando nós estamos defendendo e 
estamos na luta por uma causa, e estamos 
defendendo todos aqueles que são afligidos 
de alguma forma por aquela causa, nós 
estamos pensando no todo, porque não 
existem partes. Alguém aqui falou isso hoje, 
acho que foi o Bruno, na fala dele. Não 
existem partes.  

Toda vez que nós conseguirmos com 
que uma pessoa LGBT ascenda e o conjunto 
ascenda, a sociedade estará crescendo. 
Todas as vezes que a gente conseguir que o 
racismo seja banido, é o conjunto que está 
crescendo porque, fora isso, minha querida 
Rosa de Luxemburgo, cem anos de sua 
morte, agora ela foi muito clara quando 
disse: socialismo ou barbárie. 
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Nós podemos discutir bastante sobre o 
que é o socialismo, sobre o que ele significa, se 
é só na economia, mas estamos vendo, no 
mundo de hoje, que o socialismo está baseado 
no respeito, na fraternidade, na empatia, no 
afeto, no amor. Exatamente o oposto do ódio, 
da discriminação, do desprezo. Então, quem 
escolhe o lado onde a gente está somos nós.  

Eu agradeço profundamente as palavras 
carinhosas que foram dirigidas à minha pessoa 
hoje. Vim aqui para esta Casa como uma 
militante política de muitas décadas. Na minha 
idade a gente não fala mais em anos, a gente já 
fala em décadas.  

E com orgulho, porque uma das coisas 
que acho terrível é essa coisa de Ai, não pode 
falar velho. Isso significa dizer que eu consegui 
ter a chance de ter experiência, de viver. Isso 
não se deve só a mim, isso se deve a centenas 
de pessoas que estiveram juntas, que 
acreditaram, que foram na caminhada. Então, 
não há demérito nisso, pelo contrário, acho que 
há muito mérito.  

Então, cheguei aqui e logo a primeira 
coisa que fizemos, em nosso mandato coletivo, 
foi apresentar um projeto que fosse o oposto da 

escola sem partido. Porque a escola nunca 
teve partido, eles estão querendo colocar 
um partido nas escolas agora, na base da 
força, na base da opressão, tergiversando 
sobre os assuntos. O que nós queremos é 
ter de volta o Disque 100, quero o Disque 
180 de volta, quero cidadania, quero um 
Brasil sem homofobia, com todas as suas 
repercussões nas áreas de saúde, de 
educação. Quero que a gente possa fazer, 
dentro desta Casa, com toda a adversidade, 
um espaço de debate e resistência. Hoje nós 
somos resistência! 

 Alguém disse aqui há alguns dias, não 
neste espaço, mas aqui neste país, que iriam 
nos matar, mas não sabiam que éramos 
sementes. Então, não tem forma de nos 
matar, pessoal. Não tem! Enquanto a gente 
tiver um coração pulsando, enquanto a 
gente enxergar um gesto de preconceito, de 
intolerância, de maldade, de crueldade, 
haverá uma reação. A história está aí para 
mostrar. A história está presente para 
mostrar que o único lugar que temos que ir 

é em frente, com força e coragem, inclusive 
na adversidade aqui da Casa.  

Viemos aqui para fazer política, não 
para ficarmos encurralados. Não vou agredir 
ninguém, respeito aqui as mais diversas 
opiniões, mas tenho as minhas e não me 
intimido com aqueles que querem vencer 
pela força.  Jean Willis só não receberá o 
título, porque não pode vir ao Brasil, mas 
receberá de alguma maneira. Porque eu não 
vou recuar. Eu não vou recuar.  

Então, se nós estamos todos juntos 
nesse caminho, só tem um lugar para a 
gente chegar: a vitória, certo? 
 Não tem como fazer política pública 
sem plano. Eu estive dos três lados do 
balcão. Eu era movimento popular: 
apanhava, apanhava, apanhava, batia, batia, 
batia, batia. Depois eu virei parlamentar: 
apanhava, apanhava, apanhava, apanhava, 
batia, batia, batia. Depois eu virei Governo: 
apanhava, apanhava, apanhava, apanhava. 
Mas procurávamos fazer o melhor e 
conseguimos vencer batalhas 
importantíssimas. Por isso, nada mais me 
amedronta. Conheço todos os lados da 
moeda. 
 
 Estamos aqui para fazer política com 
força, garra, sem intimidação, mas com 
alegria, leveza, paixão, amor, respeito, 
carinho e muito crédito, acreditando demais 
de que, como em outras quadras da história, 
essa também vai passar e nós estaremos à 
frente.  
 

Muito obrigada a presença de todos e 
de todas. Eu quero agradecer a toda a minha 
assessoria que ficou aqui, a assessoria da 
Comissão de Direitos Humanos e 
especialmente aos funcionários da Casa, que 
têm sempre essa paciência, esse carinho e 
essa atenção conosco. Muito obrigada a 
todos vocês. Boa noite e que vamos em paz.  
 
 

(Encerra-se a reunião às 
20h55min) 
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