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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.359 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a JACKSON RANGEL VIEIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
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 “Oficial”, a Jackson Rangel 
Vieira, 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 11 de julho de 
2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 16/07/2019 
DIA DA SEMANA: terça-Feira 
HORÁRIO: 13h30min 

PAUTA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI - 121/19 - Análise Técnica-
Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Denomina “ST PM RR Sérgio Torquato 
Lepre” o Décimo Quarto Batalhão (14º BPM) 
Polícia Militar do Espírito Santo. 
 
PROJETO DE LEI - 267/19 - Análise Técnica-
Terminativo 
AUTOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
dia do Kitesurf e do Kitesurfista. 
 
PROJETO DE LEI - 353/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
EMENTA: Estabelece que veículos automotores 
que tiverem sistema de Gás Natural Veicular – 
GNV, ficarão dispensados da vistoria anual do 
Detran-ES, para fins de licenciamento anual. 
 
PROJETO DE LEI - 361/19 - Análise Técnica-
Terminativo 
AUTOR: Governador do Estado 
EMENTA: Mensagem nº 070/2019 - Encaminha 
Projeto de Lei que "Altera a redação do item 
171 do Anexo I da Lei nº 10.975, de 14 de 
janeiro de 2019", modificando a nomenclatura 
dada ao Palácio da Cultura Sônia Cabral, 
passando a denominar-se Casa da Música Sônia 
Cabral. 
 
PROJETO DE LEI - 373/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
EMENTA: Veda a compra, venda, fornecimento 
e consumo de bebidas alcoólicas nas instituições 
de ensino, públicas e privadas, incluindo aquelas 
voltadas ao Ensino Superior, e proíbe, 
expressamente, as chamadas festas "open bar", 
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nestas mesmas instituições, no Estado do 
Espírito Santo. 
PROJETO DE LEI - 418/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
EMENTA: Institui o Programa de Guarda 
Temporária de Crianças e Adolescentes (Família 
Acolhedora), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 
PROJETO DE LEI - 421/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
EMENTA: ACRESCENTA NOVO ARTIGO À LEI Nº 
5.471, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, 
ESTABELECENDO A ELEIÇÃO DE DIRETORES NAS 
ESCOLAS ESTADUAIS. 
 
PROJETO DE LEI - 423/19 - Análise Técnica-
Terminativo 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
EMENTA: Institui o Dia do Combate a Cristofobia 
e dá outras providências. 
 
PROJETO DE LEI - 431/19 - Análise Técnica-
Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Altera a redação do Anexo Único a 
que se referem os artigos. 1º e 2º da Lei 
Ordinária nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
para inclusão da Utilidade Pública da Associação 
Cultural Esportiva e Recreativa Beatos do 
Espírito Santo - ACERBES, com sede no 
município de Vila Velha/ES. 
 
PROJETO DE LEI - 457/19 - Análise Técnica-
Terminativo 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo a 
“Semana da Mulher Rural”, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO SOBRESTADA 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA 
Não houve no período. 

2 – ORDEM DO DIA: 
 
PROJETO DE LEI - 67/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre retirada de postes, 
alinhamento e a retirada de fios em desuso e 
desordenados existentes em postes de energia 
elétrica e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
Vista concedida ao Senhor Deputado Vandinho 
Leite. 

 
PROJETO DE LEI - 97/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Freitas 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre o Programa Estadual de 
Energia Renovável – Energias Capixabas – e de 
medidas para incentivo à produção e uso de 
energia renovável. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
Vista concedida ao Senhor Deputado Gandini. 

 
PROJETO DE LEI - 168/19 - Análise Técnica-
Terminativo 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Institui, no estado do Espírito Santo, o 
Dia do Profissional em Radiologia. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
PROJETO DE LEI - 176/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Veda qualquer proibição imposta 
pelos mercados e supermercados, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, acerca da possibilidade 
do consumidor efetuar registros por fotografia 
ou filmagem no interior dos estabelecimentos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 21/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 28/05/2019 
 
PROJETO DE LEI - 181/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
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RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre o tempo máximo de 
espera para atendimento nas lojas físicas de 
operadoras de telefonia fixa e celular no Estado 
do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
PROJETO DE LEI - 183/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre o procedimento 
obrigatório de reserva de assento de 
acompanhante da pessoa com deficiência em 
teatros, cinemas, casa de shows e espetáculos 
em geral, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
PROJETO DE LEI - 223/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe os estabelecimentos que 
especifica de cobrar mais de um ingresso nos 
casos em que, por necessidade especial ou 
deficiência, o espectador necessite ocupar mais 
de um assento. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 04/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 11/06/2019 
 
PROJETO DE LEI - 228/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
fornecedores responsáveis pela prestação do 
serviço de estacionamento e guarda de veículos, 
a título oneroso, de implementar um sistema de 
detecção e sinalização diante da vaga de 
estacionamento, para indicar aos consumidores 
o número de vagas disponíveis em tempo real. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 21/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 28/05/2019 
 
PROJETO DE LEI - 233/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 

EMENTA: Dispõe sobre a autorização legal para 
a execução da atividade de motorista autônomo 
de plataforma digital no Estado do Espírito 
Santo 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 
 
PROJETO DE LEI - 241/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Obriga os estabelecimentos do Estado 
do Espirito Santo que comercializam bicicletas 
ou ciclos a fornecerem documentação que 
específica ao consumidor. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 18/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 25/06/2019 
 
PROJETO DE LEI - 243/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a instituição no âmbito 
do estado do Espirito Santo, o Programa 
Doadores do Futuro e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 11/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/06/2019 
 
PROJETO DE LEI - 249/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Institui a obrigatoriedade de aplicação 
de pelo menos 30% dos recursos destinados à 
alimentação escolar pública da rede de ensino, 
na aquisição de gêneros alimentícios produzidos 
em âmbito local, preferencialmente pela 
agricultura familiar e pelos empreendedores 
familiares rurais, no âmbito do estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
PROJETO DE LEI - 253/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Cria o Plano Estadual de Educação 
Empreendedora, para inserção de disciplina 
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ligada ao empreendedorismo nas escolas de 
ensino médio no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
PROJETO DE LEI - 288/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de cobrança 
de taxa pelos serviços públicos de água, luz e 
gás em caso de corte por falta de pagamento e 
adota outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 11/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/06/2019 
 
PROJETO DE LEI - 294/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Altera o inciso V, artigo 3º da Lei 8.308 
de 12 de junho de 2006. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 
PROJETO DE LEI - 299/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Renzo Vaconcelos 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Institui o Selo Amigo do Animal 
Abandonado no Estado do Espírito Santo 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 
PROJETO DE LEI - 300/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcelo Santos 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Revoga a legislação em vigor de 
caráter meramente autorizativo originada neste 
Poder Legislativo, concernente ao período 
compreendido entre 1954 a 2005 no âmbito do 
Estado. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 
PROJETO DE LEI - 308/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 

EMENTA: Fica estabelecido que as Empresas 
Prestadoras de Serviço em domicílio e 
Fornecedoras de Serviço de Entrega devem 
previamente agendar com o consumidor a data 
e hora exata para execução do serviço ou 
entrega do produto, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI - 329/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a coleta, transporte e 
destinação final de óleos utilizados na fritura de 
alimentos no Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 18/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 25/06/2019 
 
PROJETO DE LEI - 331/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Institui a Política Estadual de Incentivo 
à Floricultura de Qualidade. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI - 354/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a responsabilidade por 
dano, na prestação indevida de serviços de 
telefonia móvel e fixa no estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 

 
PROJETO DE LEI - 355/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Projeto de Lei - Institui a Semana 
Estadual de Políticas Sobre Drogas, a ser 
realizada anualmente na quarta semana do mês 
de junho. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 14/06/2019 
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PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 02/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Freitas 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Concede título de cidadania espírito-
santense a Líbero Penello de Carvalho Filho. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 05/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Projeto de Decreto Legislativo que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Sr. Leonardo Augusto de Oliveira Rangel e dá 
outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 18/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 25/06/2019 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 11/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Coronel Alexandre 
Quintino 
EMENTA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
ESPÍRITO-SANTENSE AO SR. ERNESTO HENRIQUE 
FRAGA ARAÚJO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 14/06/2019 
PRAZO DO RELATOR:        01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO:        01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 12/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Doutor Esteban Sadovsky. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 28/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 13/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Doutor Felipe Lopes 

Mustafa. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 28/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 17/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Gandini 
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. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 18/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Doutor Akel Nicolau Akel 
Junior 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 21/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Coronel 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 Luciheder Costa. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 28/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 22/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Coronel 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 Marcus Campos Braun. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 28/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
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PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 25/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
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. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 28/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 26/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
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. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 27/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espirito 
Santense ao Senhor Jailton Silva de Morais Filho. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 29/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Freitas 
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. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 30/19 - 

Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Concede o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao SR. MARCO ANTÔNIO BRAGA 
CORREIA. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 31/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Concede o Título de Cidadão Espírito-
Santense a SRA. SUENE SILVA SOUZA. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 32/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Concede o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. TERENCE BARBOSA RANGEL. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 33/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Gandini 
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 Francisco Tarcísio Silva. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 39/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Dep. Delegado Danilo Bahiense 
RELATOR: Deputado Coronel 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 Paulo César Ferreira. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 28/06/2019 
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PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 40/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Dep. Delegado Danilo Bahiense 
RELATOR: Deputado Coronel 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 Rodrigo Rodrigues de 
Oliveira. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 28/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 42/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Gandini 
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. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 28/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 46/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Dep. Luciano Machado 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a Senhora MARIA VALDETE SANTOS 
TANNURE”. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 47/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Sinval Eduardo Reis. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 56/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Coronel Alexandre 
Quintino 
EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Edinaldo Carvalho Valente.” 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 60/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Coronel Alexandre 
Quintino 
EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Paulo André Camilo de Oliveira.” 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 61/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Jonoel Garcia Ourives. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 28/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 62/19 - 
Análise Técnica-Terminativo 
AUTOR: Deputado Renzo Vaconcelos 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: PDL - TITULO DE CIDADÃO - WALLACE 
AGUIAR DE MEDEIROS 
ENTRADA NA COMISSÃO: 28/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 63/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Renzo Vaconcelos 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: PDL - TITULO DE CIDADÃO - ANTONIO 
CARLOS FREITAS DA SILVA 
ENTRADA NA COMISSÃO: 28/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
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PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 64/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Renzo Vaconcelos 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: PDL - TITULO DE CIDADÃO - ALDIR 
REMÍGIO DE OLIVEIRA LEITE. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 68/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Indicação para homenagem o Senhor 
Giovanne Guerra, por meio do Título de Cidadão 
Espírito-Santense. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 28/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/07/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO - 16/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Revoga as comendas criadas e não 
entregues num período de 5 anos consecutivos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO - 17/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Fica vedada a nomeação, no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, para todos os cargos em comissão de 
livre nomeação e exoneração, de pessoas que 
tiverem sido condenadas nas condições 
previstas na Lei Federal nº 11.340, de 07 de 
Agosto de 2006 – Lei Maria da Penha. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO - 18/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Freitas 

EMENTA: Acrescenta o inciso XIV no art. 4º da 
Resolução nº 1.775, de 29 de junho de 1995, 
que instituiu o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO - 23/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Cria a Comenda do Mérito Legislativo 
JOSÉ FRANSCISCO MONJARDIM, destinada a 
homenagear personalidades e entidades que se 
destacarem quanto à Educação Profissional no 
âmbito do Estado e do Brasil. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 04/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 11/06/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO - 27/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Mesa Diretora 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: PR - Institui o Reconhecimento de 
Atividade de Relevante Interesse Ambiental no 
âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 18/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 25/06/2019 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 
 

Obs: Pauta gerada em 10/07/2019, às 
18h30min, sujeita a alteração até a data da 
reunião.  
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 

 

PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 
ANJOS 
MEMBROS: Deputado JOSÉ ESMERALDO 
Deputado FABRÍCIO GANDINI 
Deputado ALEXANDRE XAMBINHO  
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http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=16
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=16
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=16
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http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=17
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=17
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=17
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=17
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=17
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=17
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=17
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=17
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=17
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=17
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=17
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=17
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=17
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=17
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=18
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=18
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=18
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=18
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=18
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=18
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=18
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=18
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=18
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=18
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=18
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=18
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=23
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=23
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=23
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=23
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=23
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=23
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=23
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=23
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=23
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=23
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=23
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=23
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=27
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=27
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=27
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=27
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=27
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=27
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=27
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=27
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=27
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=27
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=7&ano=2019&proposicao=27
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Deputado DR. RAFAEL FAVATTO 
Deputado MARCOS GARCIA 
REUNIÃO: Reunião Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa ” 
DATA: 15/07/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA. 
 
1 – EXPEDIENTE 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

 
Projeto de Lei nº 21/ 2019 
Autor: Dr. Rafael Favato 
Ementa: “Dispõe sobre a gratuidade do 
reconhecimento da paternidade perante os 
oficiais de registro civil das pessoas naturais”. 
Relator: Deputado Marcos Garcia 
Entrada na Comissão: 11/07/2019 
Prazo do Relator: 12/08/2019 
Prazo da Comissão: 19/08/2019 

 
Projeto de Resolução nº 8/ 2019 
Autor: Erick Musso 
Ementa: “Altera a Resolução nº 4.110, de 
15.9.2015, que institui a Comenda “José Maria 
Pimenta”. 
Relator: Deputado Dr. Rafael Favatto 
Entrada na Comissão: 11/07/2019 
Prazo do Relator: 12/08/2019 
Prazo da Comissão: 19/08/2019 

 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 

 
2- ORDEM DO DIA: 
Não houve no período 

 
3- COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 

Obs. Pauta gerada no dia 11/07/2019 às 
10h00min sujeita a alteração até a hora da 
Reunião. 
 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
E AOS ANIMAIS 

 

PRESIDENTE: Deputado Dr. RAFAEL FAVATTO 
VICE-PRESIDENTE: Deputada RAQUEL LESSA 
MEMBROS: Deputado MARCOS GARCIA 
Deputado FABRÍCIO GANDINI 
Deputada IRINY LOPES  
REUNIÃO: Extraordinária 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 17/07/2019 
DIA DA SEMANA: Quarta-feira 
HORÁRIO: 12h10 

 
PAUTA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA. 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- E-mail do Sr. Carlos Humberto de Oliveira, da 
JUNTOS SOS ES AMBIENTAL apresentar projeto 
de Transparência Ambiental e o projeto Plantar 
ES. 
- E-mail da Juntos SOS AMBIENTAL 
encaminhando dados e solicitando reunião  
conjunta com a Procuradoria desta Casa, para 
discussão de  parecer  sobre a propositura de 
projeto de decreto legislativo 
- E-mail da Juntos SOS AMBIENTAL solicitar às 
entidades listadas pela CPI do Pó Preto 
informações sobre as ações providenciadas em 
decorrências das “Recomendações”. 
- Relatório da CIPE – Rio DOCE sobre o 
Seminário em comemoração ao dia Mundial do 
meio Ambiente. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 
 
PR 12/2019 - Altera a Resolução 2.075/2003, 
que “Institui a Medalha Paulo Vinha e a 
Medalha Ewerton Montenegro a ser concedida 
pelo Estado do Espirito Santo” 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS 
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PR 12/2019 - Dep. Dr. Rafael Favatto 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 
Não houve no período. 
 

2 - ORDEM DO DIA:  
O que ocorrer. 
 
3- COMUNICAÇÕES: 
 
Presença de representantes do IEMA, dentre 
eles, o Sr. Diretor Presidente Alaimar Fiuza, para 
fazer explanações  sobre ações  de  controle,  do 
órgão para a melhoria da  poluição no Ar da 
Grande Vitória. 
_______________________________________ 
obs.: esta pauta foi gerada em  10/07/2019,  às 
18hs45mim sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado DARY PAGUNG 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
MEMBROS EFETIVOS: Deputado EUCLÉRIO 
SAMPAIO 
REUNIÃO: Reunião Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 16/07/2019 
DIA DA SEMANA: Terça-Feira 
HORÁRIO: 11horas 

 
PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA. 

 
1 – EXPEDIENTE 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
01 - E-mail do Senhor Vereador Stefano 
Andrade - Presidente da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara 
Municipal da Serra, alegando que tem recebido 
questionamentos de aposentados quanto a 
descontos que estão sendo realizados em seus 
benefícios de pensão e aposentadoria 

originados pelo Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS. Tendo em vista a insatisfação dos 
cidadãos que tem pouco acesso a informação, 
não conseguindo distinguir o momento do inicio 
dos descontos e a data da realização da filiação 
a instituição. Requer que essa Comissão solicite 
a Associação Nacional de Aposentados e 
Pensionistas da Previdência Social, envie a essa 
Casa de Leis a lista de todos os aposentados e 
pensionistas  associados a esta associação, 
assim como, as respectivas datas de ingresso.  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

PROJETO DE LEI Nº 71/2019 
Autor: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
prestadoras de serviços públicos inserirem, nas 
faturas e correspondências, mensagem contra 
violência infantil. 
 
PROJETO DE LEI Nº 155/2019 
Autor: Deputado Fabrício Gandini 
Ementa: Determina os estabelecimentos 
bancários, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo, que divulguem aos consumidores o 
direito de contratação das contas dos tipos 
corrente, poupança e digital, com rol de serviços 
essenciais, sem a cobrança de tarifas. 
 
PROPOSIÇÕES  DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

PROJETO DE LEI  Nº 58/2019  – Análise de 
Mérito 
Autor: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
Relator: Deputado Vandinho Leite 
Prazo do Relator: 09/07/2019 
Prazo da Comissão: 16/07/2019 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 

2- ORDEM DO DIA: 
As que ocorrer 
 

3- COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 

Obs. Pauta gerada no dia 11/07/2019 às 11h 
sujeita a alteração até a hora da Reunião. 
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COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado Doutor Hércules 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Doutor Emílio 
Mameri 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 16/07/2019 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 
- Ofício da Exm.ª Sr.ª Secretária Municipal de 
Saúde de Ibiraçú, Rosiclea Pelissari Oliveira, em 
resposta ao Ofício CSS nº 341/2019, informando 
os valores gastos com judicialização da Saúde, 
nos últimos cinco anos, naquele município; 
 
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. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
A Comissão de Saúde recebe a visita do Dr. Néio 
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 Exmo. Sr. 
Deputado Hudson Leal. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
- A Comissão de Saúde convida a todos para 
participar da “Audiência Pública de avaliação 

da discussão promovida pela ABRAS – 
Associação Brasileira de Advogados em Saúde 
nas audiências realizadas nas regiões 
metropolitana (vila velha), 
central/norte(aracruz) e sul(cachoeiro de 
itapemirim), sobre os impactos da 
judicialização das políticas de saúde na gestão 
municipal”, a realizar-se no dia 08 de agosto, 
quinta-feira, às 17 horas, no Plenário Dirceu 
Cardoso, nesta Casa de Leis. 
 
Pauta atualizada no dia 09/07/19, às 17:34 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO 

 

PRESIDENTE: DEPUTADO DANILO BAHIENSE 
VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO CORONEL 
QUINTINO 
REUNIÃO: 10ª Reunião Ordinária  
DATA: 15/07/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 11 horas  
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

 
PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
OFÍCIO Nº 174/2019, encaminhado pelo Exmo. 
Senhor Deputado Emílio Mameri, justificando 
sua ausência na Reunião Extraordinária – 
Audiência Pública de Linhares realizada no dia 
10 de julho do corrente. 

 
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
Nº 19.11.0036.0007479/2019-56, encaminhado 
pelo Procurador Geral de Justiça, Dr. Eder 
Pontes da Silva, o qual encaminha o 
procedimento (OF/COMSEG/Nº 328/2019) para 
Promotoria de Justiça Criminal de Cachoeiro de 
Itapemirim para que proceda a competente 
distribuição. 



12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 12 de julho de 2019 

PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
Nº 19.11.0036.0007482/2019-72, encaminhado 
pelo Procurador Geral de Justiça, Dr. Eder 
Pontes da Silva, o qual encaminha o 
procedimento (OF/COMSEG/Nº 335/2019) para 
Promotoria de Justiça Criminal de Cachoeiro de 
Itapemirim para que proceda a competente 
distribuição. 
 
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. 
 
 
2 – ORDEM DO DIA:  

 
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA Nº 007/19 
REALIZADA NO - CDP -  CENTRO DE DETENÇÃO 
PROVISIORIA DE ARACRUZ, realizada na manhã 
do dia 25/06/2019, no Centro de Detenção 
Provisória de Aracruz – CDPA.  ASSIM 
SUGERIMOS: 
 
A. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO, 
uma vez que a alternativa de contratação de 
DT’s – Designações Temporárias, não soluciona 
a questão, visto que DT’s não possuem porte de 
arma, logo não podem fazer a escolta armada 
ou mesmo estar eficientemente nas guaritas. 
B. URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO de rádios 
móveis de comunicação  (HT’s) e do 
equipamento de revista “Body Scan”. 
 
C. CONVÊNIO com a Concessionária ECO 
101, para liberação de veículos de propriedade 
dos servidores em horário de trabalho. 

 
D. AUMENTO no valor da diária e pernoite. 

 
E. CRIAÇÃO da Escala Especial. 

 
F. ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA deste 
relatório ao MPES, Defensoria Pública, 

Procuradoria do Estado, TJES, Casa Civil, CNPCP, 
SEJUS, Conselho regional de Farmácia e Anvisa, 
dando ciência e solicitando a adoções de 
providências cabíveis, bem como retorno a esta 
Comissão das providências adotadas. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
CONVIDADO: 
 
Sr. Rosemberg Moraes Caitano - Presidente do 
CEPIR-ES – Conselho Estadual de Promoção da 
Igualdade Racial, explanará sobre a igualdade 
racial.  
 
Sr. Roberto Antônio Darós Malaquias, Advogado 
criminalista, Mestre em Direito Processual 
Penal-UFES, Especialista em Ciência Policial e 
Investigação Criminal-PF, Pesquisador e Escritor 
de diversos livros e artigos jurídicos, explanará 
acerca da Segurança Pública no Estado do ES, 
cujo tema é “Modernização da Investigação 
Criminal no Brasil”. 
 
Audiência Pública a ser realizada por esta 
Comissão no dia 07 de agosto do corrente 
(quarta-feira), às 19 horas, na Câmara Municipal 
de Fundão, para tratar sobre o tema: 
“Segurança Pública: Direito e Prioridades”. 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado Enivaldo dos Anjos  
VICE-PRESIDENTE: Deputada Iriny Lopes 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão 
Castello Ribeiro” 
DATA: 16/07/2019 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 13h30m 

 
PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA. 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
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Não houve no período. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
Não houve no período. 
 
D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
2- ORDEM DO DIA: 
 
Participação do Presidente do Movimento 
Comunitário do bairro Ibes - Vila Velha senhor 
Thiago Teixeira da Silva, para expor a situação 
acerca do crescente número de população de 
rua, o que vem ocasionando sérios problemas 
de bem estar e segurança na comunidade. 
 
3- COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE 

 

PRESIDENTE: Deputado DARY PAGUNG 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
MEMBROS EFETIVOS: Deputado EUCLÉRIO 
SAMPAIO 
REUNIÃO: Reunião Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 16/07/2019 
DIA DA SEMANA: Terça-Feira 
HORÁRIO: 11horas 

 
PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
01 - E-mail do Senhor Vereador Stefano 
Andrade - Presidente da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara 
Municipal da Serra, alegando que tem recebido 
questionamentos de aposentados quanto a 
descontos que estão sendo realizados em seus 
benefícios de pensão e aposentadoria 
originados pelo Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS. Tendo em vista a insatisfação dos 
cidadãos que tem pouco acesso a informação, 
não conseguindo distinguir o momento do inicio 
dos descontos e a data da realização da filiação 
a instituição. Requer que essa Comissão solicite 
a Associação Nacional de Aposentados e 
Pensionistas da Previdência Social, envie a essa 
Casa de Leis a lista de todos os aposentados e 
pensionistas  associados a esta associação, 
assim como, as respectivas datas de ingresso.  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 71/2019 
Autor: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
prestadoras de serviços públicos inserirem, nas 
faturas e correspondências, mensagem contra 
violência infantil. 
 
PROJETO DE LEI Nº 155/2019 
Autor: Deputado Fabrício Gandini 
Ementa: Determina os estabelecimentos 
bancários, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo, que divulguem aos consumidores o 
direito de contratação das contas dos tipos 
corrente, poupança e digital, com rol de serviços 
essenciais, sem a cobrança de tarifas. 
 
PROPOSIÇÕES  DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 58/2019  – Análise de 
Mérito 
Autor: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
Relator: Deputado Vandinho Leite 
Prazo do Relator: 09/07/2019 
Prazo da Comissão: 16/07/2019 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 

2- ORDEM DO DIA: 
As que ocorrer 
 

3- COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 

Obs. Pauta gerada no dia 11/07/2019 às 11h 
sujeita a alteração até a hora da Reunião. 
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COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLECENTE E DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 

 

Presidente: DEPUTADO DELEGADO LORENZO 
PAZOLINI 
Vice-presidente: DEPUTADO LUCIANO 
MACHADO 
Reunião: Extraordinária 
Local: Plenário  Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro 
Data: 16.07.2019 
Horário: 09h 

 
PAUTA DA 10ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA - REUNIÃO CONJUNTA COM A 

CPI DOS CRIMES CIBERNÉTICOS 

 
1 – EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Denúncia contra professores da Rede Estadual 
de Ensino no município da Serra. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 

2 – ORDEM DO DIA:  
1- Reunião Conjunta com a CPI dos Crimes 
Cibernéticos. 
 
3- COMUNICAÇÕES: 
 
Objetivo da Comissão: apurar as denúncias de 
assédio sexual na Escola Estadual Clóvis Borges 
Miguel, em Serra Sede. 

 
CONVOCADOS: 
 

WESLEY SIQUEIRA RIBEIRO - Professor da Escola 
Clóvis Borges Miguel 

CPI DAS LICENÇAS 

 

PRESIDENTE: Deputado Marcelo Santos 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Sergio Majeski 
RELATOR: Deputado Euclério Sampaio 
REUNIÃO: 8ª Reunião Ordinária  
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 15/07/2019 
DIA DA SEMANA: Segunda-feira 
HORÁRIO: 10h  

 
PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - Expediente: 
Correspondências recebidas: 
- Ofício da VALE S.A em resposta ao OF/CPI 
48/19, solicitando redesignação da convocação 
do Senhor Rodrigo Furlan, devido a 
compromissos de trabalho já assumidos 
anteriormente; 
- Ofício da Fundação Renova, pedindo 
adiamento de convocação; 
- Email do Senhor Fabrício Machado – 
Secretário de Estado de Meio Ambiente, 
solicitando dilação de prazo do OF/CPI 28/19, 
considerando que o IEMA está levando as 
informações solicitadas e, considerando ainda, 
complexidade desse levantamento; 
- Requerimento do Deputado Sergio Majeski, 
solicitando a convocação do Senhor Neyval Reis 
(Pró Reitor de Ensino e Pesquisa da UFES e 
membro do Núcleo de qualidade do AR), 
objetivando a apresentação das tratativas das 
condicionantes da Empresa VALE que estão 
relacionados aos serviços técnicos da UFES; 
- Requerimento do Deputado Sergio Majeski, 
solicitando que sejam encaminhados os 
questionamentos ao Sr. Alaimar Fiuza (Diretor-
Presidente do IEMA); 
- Requerimento do Deputado Sergio Majeski, 
solicitando que sejam encaminhados os 
questionamentos ao Senhor Sérgio Fantini 
referente à LO 123/18 e os TCA’s. 
 
2 – Ordem do Dia: 
- O que ocorrer. 
 
3 - Comunicações: 
Objetivo da Comissão: apurar e investigar 
denúncias a respeito da legalidade dos TCA 
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035/2018 – VALE S.A, TCA 036/2018 – 
ArcelorMittal e da Licença de Operação 
123/2018 – VALE S.A, e se atendem ao interesse 
público e aos princípios de proteção ao meio 
ambiente, bem como investigar a forma como o 
Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) 
libera projetos a serem executados e também 
investigar irregularidades na emissão dos 
chamados Documentos de Origem Florestal 
(DOF) e a possível inexistência de regular 
fiscalização do órgão responsável por isso, o 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 
(IDAF). 
 
Convocados: 

Senhor Manfrine Delfino Amaro – 
Representante da Empresa Areias do Manfrine 
LTDA; 
Senhora Miriam Marques Lopes - 
Representante da Empresa Areias do Manfrine 
LTDA; 
 
 

FRENTE PARLAMENTAR DA MICRO E PEQUENA 
EMPRESA 

 

PRESIDENTE: Deputado Luciano Machado  
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado Alexandre 
Xambinho  
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 15/07/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 19 horas 

 
PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 

PARLAMENTAR DA MICRO E PEQUENA 
EMPRESA 

 
1 – COMUNICAÇÕES: 
 
Lançamento da Frente, onde serão abordados 
os seguintes temas: Educação Empreendedora: 
“A importância da Formação Continuada” e 
Nota Fiscal Eletrônica para o MEI: “Acesso e 
oportunidade de mercado para o 
microempreendedor individual”. 
 
2 – CONVIDADOS: 
 
- João Vicente Pedro Viana (Gerente da 
Unidade de Capacitação Empresarial do SEBRAE) 
– Palestrante; 

- Marcelo Cordeiro Alvarenga (Consultor 
Jurídico do Sindicato das Empresas Atacadistas e 
Distribuidoras do Estado do ES (SINDCADES)) – 
Palestrante; 
- Deputado Federal Helder Salomão; 
- Alberto Farias Galvini Filho (Diretor Presidente 
da Agência de Desenvolvimento das Micro e 
Pequenas Empresas e do Empreendedorismo 
(ADERES));  
– Eduardo Diogo (Diretor Nacional de 
Administração de Finanças do SEBRAE); 
 - Pedro Rigo (Superintendente do SEBRAE/ES); 
- José Vargas (Presidente do FEMICRO/ES); 
- Andrea Guzzo Pereira (Subsecretária de 
Educação do ES); 
- Luiz Ridolphi (Presidente da Associação 
Comercial do ES (ACE/ES)); 
- Rogelio Amorim (Secretário de Estado da 
Fazenda (SEFAZ/ES)); 
- Moacir Lellis (Presidente do Sindicato das 
Empresas Particulares do ES (SINDEPE/ES)). 
 
 

CPI DOS CRIMES CIBERNÉTICOS 

 

PRESIDENTE: Deputado Vandinho Leite 
VICE-PRESIDENTE: Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Delegado Danilo Bahiense 
REUNIÃO: 8ª Reunião Ordinária  
LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello” 
DATA: 16/07/2019 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 09 horas 

 
PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA – 
REUNIÃO CONJUNTA COM A COMISSÃO DE 

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E 
DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 

 
1 - Expediente: 
Correspondências recebidas: 
Não há. 
2 – Ordem do Dia: 
Reunião Conjunta com a Comissão de Proteção 
à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre 
Drogas 
 

3 - Comunicações: 
Objetivo da Comissão: apurar as recorrentes 
denúncias de crimes cibernéticos. 
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Convocado: 
Wesley Siqueira Ribeiro - Professor da Escola 
Estadual Clóvis Borges Miguel 
 

OBS: Estas informações foram recebidas até as 
12h do dia 11/07/19, estando sujeitas a 
alterações até a data da reunião. 

AGENDA 
 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Diretoria das Comissões Parlamentares – DCP 

Coordenação Especial das Comissões Temporárias e Órgãos Especiais - CECTOE 
 

AGENDA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS 
PERÍODO DE 15 a 17/07/2019 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
LUCIANO MACHADO 

1ª Secretário 
Dr. EMÍLIO MAMERI 

2º Secretário 
 

Carlos Eduardo Casa Grande - Secretário Geral da Mesa - SGM 
Paulo Marcos Lemos - Diretor das Comissões Parlamentares – DCP 

Miguel Pedro Amm Filho - Coordenador Especial das Comissões Temporárias e Órgãos Especiais - CECTOE 
 

DATA LOCAL HORÁRIO COMISSÃO TIPO 
COORDENADOR/ 

RESPONSÁVEL 
TEL 

RECURSOS 

15 
07 

Segunda-
feira 

Plenário “Rui 
Barbosa” 

10h CPI das Licenças 
8ª Reunião 
Ordinária   

Miguel 
Juliana 
Sandra 
3878 

Comunicação Social, 
Som, TV ALES, 

Taquigrafia, 
procuradores, 

consultores, segurança  

15 
07 

Segunda-
feira 

Plenário “Dirceu 
Cardoso” 

19h 
Frente Parlamentar 
da Micro e Pequena 

Empresa 
Reunião  

Miguel 
Marise 
Juliana 
3878 

Comunicação Social, 
Som, TV ALES,  

segurança 

16 
07 

Terça-feira 

Plenário “Judith 
Castello” 

9h 

CPI Crimes 
Cibernéticos em 
conjunto com a 

Comissão de 
proteção à criança e 
ao adolescente e de 

política sobre 
drogas. 

8ª Reunião 
Ordinária  

Miguel 
Karina 
Sandra 
3878 

Comunicação Social, 
Som, TV ALES, 

Taquigrafia, 
procuradores, 

consultores, segurança 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1735 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, ELINE JOICE DE 
OLIVEIRA ELER, do cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATO Nº 1736 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, KELI RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ADGRP, 
do gabinete do Deputado Dr. Emílio Mameri, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 192471/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1737 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, SAVIO LIMA E SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Dr. Emílio Mameri, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 192472/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1738 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, THAIS BORNEO MOREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete Deputado Alexandre 
Xambinho, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 192475/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 1739 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ELINE JOICE DE OLIVEIRA ELER, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1740 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
Considerando o Ato nº 3.260, de 

01/08/2008, publicado em 03/09/2008, alterado 
pelo Ato nº 267, de 31/03/2010, que 
regulamenta a concessão de Incentivo 
Educacional, resolve: 

 
 CONCEDER à servidora FABIANA PONTE 
GONÇALVES DA SILVA, Técnico em Tecnologia 
da Informação - ETTI, matrícula nº 203285, o 1º 
(primeiro) INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% 
(cinco por cento) sobre o vencimento do 
respectivo cargo efetivo, a partir de 
24/06/2019, conforme art. 3º da Lei nº. 
8.950/2008 e alterações. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1741 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

Considerando o Ato nº 3.260, de 
01/08/2008, publicado em 03/09/2008, alterado 
pelo Ato nº 267, de 31/03/2010, que 
regulamenta a concessão de Incentivo 
Educacional, resolve: 
 
 CONCEDER ao servidor ANDRE 
AUGUSTO GIURIATTO FERRAÇO, Técnico 
Legislativo Sênior- ETLS, matrícula nº 208066, o 
2º (segundo) INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% 
(cinco por cento) sobre o vencimento do 
respectivo cargo efetivo, a partir de 
21/05/2019, conforme art. 3º da Lei nº. 
8.950/2008, alterada pela Lei nº 10.083/2013 e 
pela Lei nº 10.225/2014. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 1742 
 

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

 CONCEDER 15% (quinze por cento), a 
partir de 26/03/2019 (Data da protocolização 
da Averbação), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ANDRÉ LUIS 
NUNES SILVEIRA, matrícula nº 207896, Assessor 
Júnior da Secretaria - AJS. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 1743 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 ELEVAR para 25% (vinte e cinco por 
cento), a partir de 12/06/2019, de acordo com 
art. 106 da Lei Complementar nº 46/94, 
combinado com art. 1º da LC nº 128/98 de 
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz 
jus EMERSON BARBOSA, matrícula nº 203290, 
Técnico Legislativo Sênior - ETLS. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1744 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 21/06/2019 (Data da protocolização 
da Averbação), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus OZEIAS 
PEREIRA DOS SANTOS, matrícula nº 209645, 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar – ASGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 9912334992/2018 

 
A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão do 
Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
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celebração do Termo de Apostilamento, conforme 
descrito abaixo: 
 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELEGRÁFOS. 
 

OBJETO: Correção do valor estimado para 
cobertura das despesas decorrentes do Contrato 
9912334992/2018, Cláusula Décima – Da Dotação 
Orçamentária no subitem 10.1, passando a 
constar “Os recursos orçamentários para a 
cobertura das despesas decorrentes deste 
contrato têm seu valor estimado em RS 
319.168,19 (trezentos e dezenove mil, cento e 
sessenta e oito reais e dezenove centavos)”. 
 

VIGÊNCIA: O TERMO DE APOSTILAMENTO entra 
em vigor a partir da data das assinaturas, com 
efeitos retroativos a 30/09/2018. 
 

PROCESSO: 180650 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em, 
10 de julho de 2019 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
Pregão Eletrônico 

Registro de Preços nº 016/2019 
Processo nº 183471/2018 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico pelo Sistema 
de Registro de Preços nº 016/2019, referente à 
contratação de serviço de certificação digital, 
incluindo o fornecimento de dispositivos para 
armazenamento de certificados digitais e-CPF e e-
CNPJ, que teve como resultado:  
Lote 01: Certisign Certificadora Digital S.A (CNPJ 
nº 01.554.285/0001-75), com valor total de R$ 
22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais); 
Lote 02: SIC Certificação Digital LTDA – ME (CNPJ 
nº 18.178.945/0001-63), com valor total de R$ 
2.825,89 (dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais 
e oitenta e nove centavos). 
Maiores informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo Tel. (27) 3382-3874. 

 
Vitória/ES, 11 de julho de 2019. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora Geral 

ATOS DO PROCURDOR-GERAL 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 12.07.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV Corantes naturais de frutas tropicais promovem benefícios a saúde 

01h15 
CONEXÃO CIÊNCIA  O programa aborda como a nanotecnologia pode ser aplicada ao 

agronegócio e quais as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na 
área. Cauê Ribeiro, pesquisador da Embrapa, fala sobre o tema. 

01h45 SESSÃO SOLENE Homenagem às Convenções das Assembleias de Deus 

04h05 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 

05h15 REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 

Comissão de Saúde 

06h15 SESSÃO SOLENE Dia do Pescador 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV mostra a experiência de implantação e condução 
do sistema de integração lavoura/pecuária no noroeste do Paraná. 
Acompanhe também o mercado da Pitaia no país 

07h35 PARLAMENTO BRASIL Câmara Municipal de Camaçari discute projeto de lei que proíbe o 
município de contratar condenados por pedofilia, estupro ou 
feminicídio. Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do 
Senado discute a violência contra a população LGBTI. E a Comissão de 
Educação da Câmara debate a influência dos jogos de vídeo game 
violentos em crianças 

08h00 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborda o seguinte tema: AIDS 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

09h00  REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cultura 

10h00 SESSÃO ESPECIAL: DEBATE 
(V) 

Agrotóxicos nos Alimentos, Água e na Saúde 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM A Constituição Federal completa trinta anos de promulgação em 2018. 
A Grande Reportagem faz um resgate histórico sobre a elaboração da 
lei maior do país e o que representou a nova Constituição após o 
período da ditadura. Também aponta avanços e desafios a serem 
enfrentados pela chamada "Carta Magna".  

12h30 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça de Vila Velha e do Centro de Apoio Operacional 
de Implementação das Políticas Públicas de Educação (Cape) do 
Ministério Público do Estado (MP-ES), Camila Melo Baptista Abelha, fala 
em entrevista ao MP com Você da educação inclusiva para crianças com 
deficiência e a implantação do marco regulatório no País.  

13h00 DEDO DE PROSA Bárbara é um livro de contos. Ambientado em um prédio, cada 
apartamento tem uma história para contar. O Centro de Vitória foi 
inspiração para a autora, Brunella Brunello. 
 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  O programa aborda como a nanotecnologia pode ser aplicada ao 
agronegócio e quais as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na 
área. Cauê Ribeiro, pesquisador da Embrapa, fala sobre o tema 
 

14h00 STJ NOTÍCIAS  Veja no STJ Notícias dessa semana: Corte especial do STJ decide que 
desembargador não poderá ser julgado por juiz vinculado ao mesmo 
Tribunal. Os direitos dos consumidores na hora de acionar o seguro 
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veicular. E ainda: Empresa de tabaco não terá de recolher imposto 
sobre mercadoria roubada.  
 

14h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ES 

Trabalhos do Tribunal de Contas do ES 

18h00 A GRANDE REPORTAGEM A Constituição Federal completa trinta anos de promulgação em 2018. 
A Grande Reportagem faz um resgate histórico sobre a elaboração da 
lei maior do país e o que representou a nova Constituição após o 
período da ditadura. Também aponta avanços e desafios a serem 
enfrentados pela chamada "Carta Magna".  

18h30 DEDO DE PROSA Bárbara é um livro de contos. Ambientado em um prédio, cada 
apartamento tem uma história para contar. O Centro de Vitória foi 
inspiração para a autora, Brunella Brunello 

19h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE SEGURANÇA 
EM VILA VELHA 

Segurança Pública: Direitos e Prioridades 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

22h15 SOM DA TERRA Com mais de dez anos de estrada, a banda Eletrofonia mostra suas 
referências no rock dos anos 1980, 1990 e 2000. 

22h45 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça de Vila Velha e do Centro de Apoio Operacional 
de Implementação das Políticas Públicas de Educação (Cape) do 
Ministério Público do Estado (MP-ES), Camila Melo Baptista Abelha, fala 
em entrevista ao MP com Você da educação inclusiva para crianças com 
deficiência e a implantação do marco regulatório no País.  

23h15 DEDO DE PROSA Bárbara é um livro de contos. Ambientado em um prédio, cada 
apartamento tem uma história para contar. O Centro de Vitória foi 
inspiração para a autora, Brunella Brunello. 

23h45 A GRANDE REPORTAGEM A Constituição Federal completa trinta anos de promulgação em 2018. 
A Grande Reportagem faz um resgate histórico sobre a elaboração da 
lei maior do país e o que representou a nova Constituição após o 
período da ditadura. Também aponta avanços e desafios a serem 
enfrentados pela chamada "Carta Magna".  

 

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

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

• SÁBADO - 13.07.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 
DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV mostra a experiência de implantação e 

condução do sistema de integração lavoura/pecuária no noroeste 
do Paraná. Acompanhe também o mercado da Pitaia no país 

00h50 

PARLAMENTO BRASIL Câmara Municipal de Camaçari discute projeto de lei que proíbe o 
município de contratar condenados por pedofilia, estupro ou 
feminicídio.  Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos 
do Senado discute a violência contra a população LGBTI.E a 
Comissão de Educação da Câmara debate a influência dos jogos 
de vídeo game violentos em crianças. 

01h15 

CONEXÃO CIÊNCIA  O programa aborda como a nanotecnologia pode ser aplicada ao 
agronegócio e quais as pesquisas que estão sendo desenvolvidas 
na área. Cauê Ribeiro, pesquisador da Embrapa, fala sobre o 
tema. 
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01h45  AP DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA EM VILA 
VELHA 

Segurança Pública: Direitos e Prioridades 

04h50 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cultura 

05h50 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI Dos Crimes Cibernéticos 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai falar sobre o aplicativo roda da 
reprodução 2.0,  que auxilia o pecuarista desde do nascimento do 
animal ate à fase  reprodutiva, ajuda no controle do peso e corrigi 
problemas logo que o bezerro nasce. Uma ferramenta valiosa 
para o homem do campo. Veja também outras reportagens 

08h00 SABORES O programa Sabores apresenta a série especial "Sabores dos 
Imigrantes", que mostra as tradições da culinária de outros países 
enraizadas na cultura capixaba. Este é a terceiro da série, sobre 
Comida Alemã 

08h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte 
capixaba 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Justiça 

10h20 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cidadania 

11h35 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Defesa do Consumidor 

12h00 SABORES O programa Sabores apresenta a série especial "Sabores dos 
Imigrantes", que mostra as tradições da culinária de outros países 
enraizadas na cultura capixaba. Este é a terceiro da série, sobre 
Comida Alemã 

12h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte 
capixaba 

12h30 MP COM VOCÊ O programa abordou funcionamento do Complexo Penitenciário 
de Viana. Para falar sobre o assunto foi convidada a promotora de 
Justiça Viviane Barros Partelli que é membro do Grupo Especial 
de Trabalho em Execução Penal (Getep). A promotora falou entre 
outros assuntos, sobre a fiscalização dos presídios, o 
cumprimento das penas e a triagem que é feita entre as unidades 
prisionais, fazendo um balanço sobre as 8 penitenciárias do 
complexo, explicando quais os critérios usados para destinar um 
detento para determinada unidade prisional. O trabalho de 
ressocialização e as transições para os regimes semiaberto e 
aberto também foram abordados na entrevista 

13h00 DEDO DE PROSA O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um 
convite a brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora 
fala sobre a importância da leitura para o desenvolvimento 
infantil e sobre a formação de professores para ensinar a uma 
infância cada vez mais conectada 

13h30 CONEXÃO ELEITORAL Conheça o dia nacional da consciência do primeiro voto. Saiba 
como está o recadastramento biométrico em todo o país. E ainda, 
o uso do nome social no título de eleitor 
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14h00 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se 
revela no cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e 
um trabalho autoral que envolve MPB e POP 

14h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

15h00 A GRANDE REPORTAGEM Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos 
abordar a violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou 
sofreram e a humanização do parto como resposta as estas 
queixas. A reportagem foi dividida em duas partes. Nesta 
primeira, nós falamos sobre o caracteriza a violência obstétrica, e 
conversamos com algumas mulheres que a sofreram. Em toda a 
reportagem, você vai conhecer a história da Ana Paula, da Priscila, 
da Isadora, da Flavia e da Karol, e também ouvir profissionais 
como a doula Letícia Rios e a médica obstetra Maria Angélica 
Belônia 

15h20 REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR 

Criação de Estatal Para Gestão de Hospitais Públicos 

16h40 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Segurança 

18h00 SABORES O programa Sabores apresenta a série especial "Sabores dos 
Imigrantes", que mostra as tradições da culinária de outros países 
enraizadas na cultura capixaba. Este é a terceiro da série, sobre 
Comida Alemã 

18h30 DEDO DE PROSA O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um 
convite a brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora 
fala sobre a importância da leitura para o desenvolvimento 
infantil e sobre a formação de professores para ensinar a uma 
infância cada vez mais conectada 

19h00 SESSÃO ESPECIAL COM 
DEBATES E PALESTRAS 

Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa 

20h35 SESSÃO SOLENE Dia do Advogado Trabalhista 

21h40 A GRANDE REPORTAGEM Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos 
abordar a violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou 
sofreram e a humanização do parto como resposta as estas 
queixas. A reportagem foi dividida em duas partes. Nesta 
primeira, nós falamos sobre o caracteriza a violência obstétrica, e 
conversamos com algumas mulheres que a sofreram. Em toda a 
reportagem, você vai conhecer a história da Ana Paula, da Priscila, 
da Isadora, da Flavia e da Karol, e também ouvir profissionais 
como a doula Letícia Rios e a médica obstetra Maria Angélica 
Belônia 

22h00 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

22h30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte 
capixaba 

22h45 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se 
revela no cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e 
um trabalho autoral que envolve MPB e POP 

23h15 DEDO DE PROSA O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um 



24 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 12 de julho de 2019 

convite a brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora 
fala sobre a importância da leitura para o desenvolvimento 
infantil e sobre a formação de professores para ensinar a uma 
infância cada vez mais conectada 

23h45 SABORES O programa Sabores apresenta a série especial "Sabores dos 
Imigrantes", que mostra as tradições da culinária de outros países 
enraizadas na cultura capixaba. Este é a terceiro da série, sobre 
Comida Alemã 

 

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

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

• DOMINGO - 14.07.19 • 
 

HORA      PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 

DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai falar sobre o aplicativo roda da 
reprodução 2.0,  que auxilia o pecuarista desde do nascimento do 
animal ate à fase  reprodutiva, ajuda no controle do peso e corrigi 
problemas logo que o bezerro nasce. Uma ferramenta valiosa 
para o homem do campo. Veja também outras reportagens 

01h15 

CONEXÃO CIÊNCIA  A degradação ambiental é um dos principais motivos da 
destruição do ambiente natural dos animais silvestres. Para falar 
sobre o assunto,Conexão Ciência conversa com o presidente da 
Fundação Jardim Zoológico de Brasília, Gerson Norberto 

01h45  REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR 

Criação de Estatal Para Gestão de Hospitais Públicos 

03h05 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Segurança 

04h20 SESSÃO ESPECIAL COM 
DEBATES E PALESTRAS 

Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa 

05h55 SESSÃO SOLENE Dia do Advogado Trabalhista 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia do Campo na TV vai falar do Biscoito de cereal integral com 
recheio de frutas tropicais: goiaba, açaí e abacaxi. Produzidos por 
pesquisadores da EMBRAPA, um produto totalmente saudável, 
tendo em sua composição 14% menos calorias, light de gordura e 
uma quantidade significativa de fibras e ainda acompanhe outras 
reportagens 

08h00 SABORES Nesta edição do Programa Sabores, nós vamos falar da "Comida 
de Boteco", que, além de remeter a sabores variados e deliciosos, 
também lembra um ambiente democrático, de descontração e, 
quase sempre, uma reunião entre amigos. Vamos entrevistar, 
inclusive, criadores de pratos campeões de festival com esse 
tema 

08h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte 
capixaba 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

09h00  AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE SAÚDE 

Prestação de Contas 

13h00 DEDO DE PROSA Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última 
obra é o romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de 
dois irmãos pelo interior do Espírito Santo em busca de um carro 
que pertenceu ao pai. A obra é um convite para o leitor cruzar 
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estradas capixabas e mergulhar na busca de sua própria 
existência 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  O programa aborda as pesquisas feitas com o baculovírus, muito 
utilizado no controle biológico de insetos na agricultura 

14h00 SOM DA TERRA O programa dessa semana recebe o cantor, Lucas Moran 

14h30 EM DISCUSSÃO  Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

15h00 A GRANDE REPORTAGEM A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. 
Esta reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação 
dos recursos hídricos 

15h20 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI Das Licenças 

16h15 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Educação 

18h00 SABORES Nesta edição do Programa Sabores, nós vamos falar da "Comida 
de Boteco", que, além de remeter a sabores variados e deliciosos, 
também lembra um ambiente democrático, de descontração e, 
quase sempre, uma reunião entre amigos. Vamos entrevistar, 
inclusive, criadores de pratos campeões de festival com esse 
tema 

18h30 DEDO DE PROSA Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última 
obra é o romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de 
dois irmãos pelo interior do Espírito Santo em busca de um carro 
que pertenceu ao pai. A obra é um convite para o leitor cruzar 
estradas capixabas e mergulhar na busca de sua própria 
existência 

19h00 SESSÃO SOLENE Dia do Imigrante Pomerano 

21h30 A GRANDE REPORTAGEM A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. 
Esta reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação 
dos recursos hídricos 
 

22h00 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 
 

22h30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte 
capixaba 
 

22h45 SOM DA TERRA O programa dessa semana recebe o cantor, Lucas Moran 

23h15 DEDO DE PROSA Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última 
obra é o romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de 
dois irmãos pelo interior do Espírito Santo em busca de um carro 
que pertenceu ao pai. A obra é um convite para o leitor cruzar 
estradas capixabas e mergulhar na busca de sua própria 
existência 

23h45 SABORES Nesta edição do Programa Sabores, nós vamos falar da "Comida 
de Boteco", que, além de remeter a sabores variados e deliciosos, 
também lembra um ambiente democrático, de descontração e, 
quase sempre, uma reunião entre amigos. Vamos entrevistar, 
inclusive, criadores de pratos campeões de festival com esse 
tema 

 

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 

 
 

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 
NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, 
REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2019. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da comissão. 
 Antes, peço ao deputado Danilo 
Bahiense que leia um versículo da Bíblia. 
Poderia, Danilo? Bom dia para o senhor.  
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Bom dia. 

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 
Hebreus, 13:8) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - De cabeça, você viu, né? 
 Solicito à secretária que proceda à leitura 
da ata da sétima reunião ordinária. 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) – Deputado Carlos Von? Vice-presidente 
desta comissão.  

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Aprovada.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) – Assim como o deputado Danilo 
Bahiense?  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) – Pela aprovação, conforme lida, 
presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) – Então solicito, agora, à secretária - não 
havendo algum parlamentar que queira...vocês 
votaram a favor - que proceda à leitura do 
expediente.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve. 
 
 PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 

Também não houve. 
 
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Também não houve. 

 
 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA. 
 Também não houve. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) – Obrigado.  
 Antes de começarmos, aqui, com a 
Ordem do Dia, eu queria agradecer muito a 
presença das pessoas que foram convidadas 
para comparecerem a esta Comissão de 
Comunicação Social e Cultura. Queria avisar, 
também, que estamos agora, às 9h22min, ao 
vivo na TV Assembleia, transmissão para o 
estado do Espírito Santo.  

E, antes da gente começar a falar, eu 
queria dizer o seguinte: que a Comissão de 
Cultura e Comunicação Social tem a função de 
contribuir com os segmentos ligados à Cultura e 
Comunicação, na busca por soluções para os 
problemas eminentes do setor, e ser o elo de 
ligação entre a população e o Executivo. 

É um trabalho que deve ser realizado 
pela Ales, em parceria com os profissionais 
envolvidos nesse segmento, para que possamos 
fazer indicações para o Executivo, como as 
Secretarias de Cultura e de Comunicação do 
Governo do Estado, assim como fazer 
proposições de projetos de lei que irão 
contribuir, com certeza, com uma gestão mais 
eficiente em nosso estado.  



Vitória-ES, sexta-feira, 12 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 27 

Vou fazer um resumo das ações já 
realizadas em algumas reuniões que nós 
tivemos.  

1.ª reunião extraordinária: Apresentação 
dos novos membros da Comissão de Cultura e 
Comunicação Social da Ales.    

1.ª reunião ordinária: Patrimônio 
Histórico e Cultural de Santa Teresa, aqui no 
Espírito Santo.  

2.ª reunião ordinária: Desafios e 
Conquistas da Atividade Circense no Espírito 
Santo. Encerramento da Semana de 
Comemoração do Dia Nacional do Circo. Senhor 
Felipe Alves dos Santos, o Felipe Churupita, 
representante dos circenses do Espírito Santo.  

3.ª reunião ordinária: Música como 
Atividade Cultural e Geração de Emprego e 
Renda.  

4.ª reunião ordinária: Romarias. Marco 
de fé da Festa da Penha, onde foi solicitado 
pelos representantes da Festa da Penha, na 
ocasião, presentes à reunião, a criação da data 
magna do Espírito Santo no dia dedicado à 
Nossa Senhora da Penha.  

5.ª reunião ordinária: Festivais de cinema 
no Espírito Santo, com a presença de Larissa 
Delbone – produtora executiva do Festival de 
Cinema de Vitória; do senhor Marcoz Gomez, 
diretor do FestCine Pedra Azul; e da senhora 
Lúcia Luz, uma das organizadoras do evento.  

6.ª reunião ordinária: Festa de Corpus 
Christi no município de Castelo, com a presença 
do senhor Nino do Val Claure, secretário de 
Turismo e Cultura; e do senhor Warlen César 
Bortoli, vereador da Câmara Municipal de 
Castelo.  

7.ª reunião ordinária. Museu Mello 
Leitão: 70 anos trabalhando "ComCiência". 
Doutor Sérgio Lucena Mendes, diretor do 
Instituto Nacional da Mata Atlântica – Inma.  

8.ª reunião ordinária: Empregabilidade e 
geração de renda para os profissionais de 
comunicação.  

A partir de hoje, entramos num novo 
momento: a comunicação no Espírito Santo.    

Esta Comissão de Cultura e Comunicação 
Social abre, com certeza, espaço para a 
discussão de um tema de grande preocupação 
para os profissionais da área, que é a 
empregabilidade e a geração de renda.  

O desafio é criar um espaço para a 
discussão das oportunidades de trabalho e 

renda, as alternativas e os novos caminhos, 
tendo em vista a convivência com a tecnologia, 
como o jornalismo eletrônico, a força das redes 
sociais, e novos projetos em rádio e TV. A 
necessidade de atualização e renovação 
constante é outro problema enfrentado pelos 
profissionais da área.  

Nossa proposta, aqui, nesta comissão, 
pessoal, é dar continuidade à discussão desse 
tema nas próximas reuniões da Comunicação, 
da comissão e contamos com a colaboração dos 
presentes nas sugestões de assuntos 
relacionados à empregabilidade e geração de 
renda para os profissionais da comunicação. 
 Temos pessoas ilustres, hoje. 
Empregabilidade e geração de renda para 
profissionais de comunicação. Convidamos o 
meu amigo Antônio Carlos Quinteiro Lopes, 
empresários do ramo da comunicação da FM 
Super. Também Douglas Dantas Cardoso 
Gardiman, coordenador-geral do Sindijornalistas 
do Espírito Santo; Mário Castro e Roque 
Ronquetti, representantes do Sindicato dos 
Radialistas do Estado do Espírito Santo; e 
Fernando Machado, vice-presidente do Grupo 
Buaiz, da TV Vitória, Rede Record. Muito 
obrigado pela presença. 
 Querem que fale assim: representantes 
dos sindicatos das empresas de rádio e TV 
também. Os dois sindicatos estão aqui muito 
bem representados no estado do Espírito Santo. 
 Queria convidar, primeiramente, o 
Kazinho. Tudo bem, Kazinho. Bom dia! Como vai 
você? 
 
 O SR. ANTÔNIO CARLOS QUINTEIRO 
LOPES – Primeiramente, bom dia! Agradeço 
pelo convite. Quando você falou Antônio Carlos, 
falei: quem é esse cara? Porque nem eu mesmo 
me reconheço pelo nome. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
–  PSL) – Aqui eles têm mania de me chamar de 
Adonias Marques de Abreu. 

 
O SR. ANTÔNIO CARLOS QUINTEIRO 

LOPES –  É, fica difícil. Mas agradeço e espero 
estar contribuindo para esta importante 
comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

–  PSL) – Kazinho, se você quiser começar a falar 
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como está o setor de rádio, hoje; qual a 
dificuldade que você nota que os profissionais 
têm enfrentado no mercado atualmente, com as 
novas tecnologias que existem. 

 
O SR. ANTÔNIO CARLOS QUINTEIRO 

LOPES – Sempre ouço e acredito que muitos 
componentes desta Mesa aqui, desta comissão, 
também ouvem com relação ao rádio, que o 
rádio acabou. E na verdade, o rádio tem se 
renovado. Um exercício que os rádio difusores 
devem fazer – e muitos estão fazendo – é 
incorporar o rádio cada vez à realidade da 
população, coisa que já vem sendo feita há 
muito tempo. O rádio já sofreu um impacto 
quando da criação da televisão, quando do 
desenvolvimento da televisão, quando a TV 
levou muitos dos grandes nomes do rádio para 
fazer parte da programação da televisão e o 
rádio continuou a sua tocada, inserido na 
sociedade, na vida das pessoas.  

Então, com muita frequência se fala e 
isso acontece nessa concorrência de outros 
meios como as redes sociais hoje, com relação 
ao rádio. Mas o rádio tem utilizado dessas 
redes: do Facebook, Instagram, do WhatsApp, 
como plataformas complementares a todo 
trabalho desenvolvido pelo rádio. 

A semana passada ou retrasada, o 
WhatsApp deu uma pane. Muita gente ficou 
sem Facebook, WhatsApp e outras redes ligadas 
ao Facebook e o rádio continuou atuando, o 
rádio continuou informando. 

É óbvio que precisamos, dentro do 
segmento de rádio e difusão – e aí digo, os rádio 
difusores – ter todo um trabalho em conjunto 
para fazer com que o meio possa avançar. Hoje, 
tendo oportunidade de estar com o Fernando 
Machado aqui do lado, aproveito esta 
oportunidade, Fernando, para que possamos 
fazer uma campanha dos veículos de 
comunicação, especificamente estou falando do 
rádio, para ressaltar a importância do rádio na 
comunidade. 

Hoje, dificilmente temos no Brasil um 
trabalho conjunto de divulgação do meio para o 
público de forma geral. Então precisamos 
utilizar isso para fazer com que o rádio possa ser 
um veículo cada vez mais importante. O 
consumo do hardware, do aparelho rádio 
dentro de suas residências. Ainda ontem estava 
conversando com um amigo radialista, de 

grande momentos, Adilson Gomes Paixão, e ele 
já retornou a Vitória, morando em Vitória, 
depois de uma passagem pelos Estados Unidos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

–  PSL) – Ele está em Vitória? 
 
O SR. ANTÔNIO CARLOS QUINTEIRO 

LOPES – Está.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

–  PSL) –  Podia ter vindo.  
 
O SR. ANTÔNIO CARLOS QUINTEIRO 

LOPES – Chegou há mais ou menos vinte dias.  
Estamos lançando uma nova rádio no 

mercado, a Clock FM, e falei com ele: Pô, 
sintoniza aí 105,7 para saber. Você me dá uma 
informação, um feedback de como está o sinal 
da rádio. Ele falou assim: Estou sem rádio em 
casa. Falei: É inadmissível um radialista que não 
tem um aparelho de rádio em casa. E isso se 
repete em outros universos também. Então é 
importante que nós, rádio difusores possamos 
estimular o consumo do rádio, do aparelho 
rádio, porque de nada adianta falar: Ouça a 
rádio, ouça a rádio se as pessoas não têm 
acesso, não conseguem ouvir o rádio, se as 
pessoas não têm acesso, não conseguem ouvir o 
rádio. Se bem que hoje você tem aplicativos, 
você tem outros meios de ouvir o meio rádio. 
Mas passa por um conjunto de ações que 
possamos fazer com que o rádio esteja cada vez 
mais presente na vida das pessoas, que as 
pessoas tenham acesso ao meio físico do rádio 
ou das formas na qual o rádio é transmitido, não 
só off-line, mas também on-line, e com que essa 
rede de negócios possa estar cada vez mais 
pensando no meio rádio.  

Alguns radiodifusores enxergam o outro 
como um grande inimigo, um grande adversário, 
e caso tenhamos esse afastamento, essa falta de 
conversa entre os veículos, aí sim, vamos estar 
criando com isso, com essa distância, o grande 
inimigo do rádio, do desenvolvimento do rádio.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Legal! Muito obrigado, Kazinho, pela 
sua fala. 

Fernando Machado, representante do 
Sertes, queria que o senhor falasse como está 
hoje o movimento rádio e o que o Sertes tem 
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feito para ajudar essa gama de profissionais que 
temos no mercado aqui no estado do Espírito 
Santo.   

 
O SR. FERNANDO MACHADO – Primeiro, 

bom dia a todos!  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Bom dia ao senhor. 
 
O SR. FERNANDO MACHADO – Muito 

obrigado pelo convite, deputado Torino, 
deputado Von, nosso deputado Delegado 
Bahiense, colegas aqui. Eu vivencio o rádio e a 
televisão há muitos anos. Eu confesso para 
vocês que, neste momento, tem acontecido 
alguma coisa muito importante no cenário 
nacional, através do relatório do deputado 
federal Amaro Neto, o relatório dele é favorável 
para que todos os celulares, quando saírem da 
indústria, já venham com o chip do rádio ligado, 
quer dizer, FM ligada. Isso acontece em outros 
lugares do mundo. Aqui, as empresas quiseram 
se beneficiar para que as pessoas comprem 
dados, e na hora que ouvem o rádio, que é um 
instrumento gratuito, você está pagando 
através desses dados que você quando navega 
você paga, então acho que é um avanço para o 
rádio. 

Acho que foi muito bem colocado pelo 
Kazinho, neste momento, quando as demais 
ferramentas de comunicação ficaram fora, vocês 
viram que o rádio e a televisão podem funcionar 
muito bem. Imaginem que estivesse 
acontecendo algum tipo de catástrofe o Brasil, o 
que aconteceu há pouco tempo em 
Brumadinho, só o rádio ficou como instrumento 
de comunicação. 

E com relação à campanha que o Kazinho 
colocou, nós debatemos isso na Fenaert, no 
início do ano. Nós participamos do Fórum Brasil 
de Comunicação com o novo ministro, e a gente 
percebeu ali, naquele momento, que o veículo 
rádio cresce não só no Brasil, mas no mundo 
inteiro, a sua audiência. E também, na reunião 
da Fenaert, nós definimos que teríamos uma 
campanha de estímulo ao rádio.  

Então, a previsão é neste mês de julho 
ser lançado no principal mercado, que é o 
mercado de São Paulo, para que esse negócio, 
essa campanha, tenha repercussão no Brasil 
inteiro. Então, as rádios associadas ao sindicato 

terão essa campanha em breve, faremos um 
esforço de divulgação com certeza.  

Com relação ao mercado de rádio e 
televisão no Espírito Santo, do qual eu participo, 
a gente tem sentido, nos últimos seis anos, 
como o Brasil inteiro, ele vem caindo as suas 
receitas. É uma verdade. A gente lá com o 
sindicato, tanto de jornalistas e radialistas, a 
gente demonstra isso. As emissoras que 
conseguem se manter de alguma maneira, 
mantendo um nível de produção, você mantém 
basicamente aquilo que você tinha, em termos 
de orçamento, lá pelo ano de 2011, 2012.  

Então, imagina você, em oito anos, 
mesmo com a inflação avançando, você tem 
esse tipo de orçamento. Quer dizer, a grande 
meta dos veículos é chegar a recuperar os 
faturamentos que estão congelados 
praticamente ou se depreciando.  

E comunicação tem dois custos básicos 
que crescem a cada ano. Um é custo de pessoal, 
que você precisa manter as pessoas com seus 
níveis de ganho, e energia elétrica também, que 
aumenta muito. Então, estes dois fatores têm 
inibido a contratação de pessoas. Antes tinha a 
questão da legislação, que eram noventa e seis 
cargos, hoje são vinte e seis. Eu acho que o 
Governo Temer deu essa contribuição ao meio. 
Por quê? Porque essa legislação era muito 
antiga e já não fazia frente à nova tecnologia. 
Então, eu acho que nós estamos aqui, numa 
Casa de Leis, onde vocês têm uma enorme 
importância e, às vezes, eu sinto até um pouco 
de dificuldade de saber as coisas que estão 
acontecendo nesta Casa tão importante, porque 
não tem uma política de comunicação para falar 
dos seus atos, para falar das suas ações. 
 Então, até tenho estimulado, nos últimos 
sete anos, esta Casa terem coisas institucionais, 
inclusive para que as pessoas reconheçam os 
nossos valorosos deputados, que eu costumo 
dizer aonde vou pelo Brasil, que nós temos um 
grupo de político no Espírito Santo da melhor 
qualidade. Aqui você não vê muito briga de 
grupinhos, nem esses grupos encrostados nas 
instituições econômicas. Então, acho que você 
tem um campo muito aberto para estar fazendo 
e estar mais próximo da comunidade. E acho 
que esse campo são os veículos essências, são 
veículos que têm responsabilidade. Enquanto 
instituição, enquanto objeto de trabalho 
registrado, quer dizer, qualquer coisa que 
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aconteça em qualquer veículo essencial, vocês 
têm onde recorrer, e a comunidade tem onde 
recorrer.  
 Nós fomos muito bombardeados por 
algum tipo de rádio comunitária, durante muito 
tempo, quer dizer, onde não tem nenhuma 
responsabilidade maior, que todo dia muda os 
seus donos, isso é uma questão no Brasil inteiro, 
que tem sido discutida. Hoje você se coloca com 
oportunidade de ter essas demais ferramentas 
para você alavancar, mas eu lembro sempre que 
tudo que se faz e que se provoca em qualquer 
sociedade e que você tem essa capacidade de 
multiplicação, você tem que ter 
responsabilidade. E eu acho que os nossos 
colegas aqui, todos são do meio, têm 
responsabilidade com o meio, e eu espero que 
esse debate aqui seja muito rico. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – E com certeza será, Fernando Machado. 
Muito obrigado pela sua explanação. 
  
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Torino, fazer só um registro. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Danilo, fique à vontade. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Eu ouço rádio todo dia. E é uma cultura, 
porque eu me recordo que, na década de 60, 
era muito difícil a gente, de família muito 
humilde, eu de São Torquato, Torino de Vila 
Garrido, e, naquela ocasião, a gente conseguia 
um fonezinho do telefone, colocava diodo, 
colocava uma antena ou um terra, e pegava a 
rádio mais próxima dia e noite, aquilo ficava 
falando dia e noite.  
 Eu não posso deixar de registrar aqui 
também, Torino, o nosso grande amigo Adauri 
Nascimento. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Adauri Nascimento. 

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Que se foi, Rádio Difusora de Cariacica. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Mês passado, né? 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Eu tenho uma grande relíquia em casa, 
que poderia até ter trazido aqui hoje, que um 
rádio Minerva, da década de 30, que meu pai 
usava para ouvir as notícias da Segunda Guerra 
Mundial. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Maravilha. Bons momentos. 
 Mário Castro, tudo bem? Bom dia. 
 Mário Castro é representante do 
Sindicato dos Radialistas do Espírito Santo. 
 Esses acordos têm sido feitos da forma 
mais tranquila possível, pelo momento que o 
país atravessa, com a categoria, não é, Mário? 
 
 O SR. MÁRIO CASTRO – É. Dentro do 
possível, né. 
 A dificuldade está por todos lados. 
 Bom dia a todos! 

A dificuldade está de um lado ou de 
outro, mas eu quero falar um pouco sobre a 
questão do rádio, que você está colocando. O 
rádio não acaba nunca, mas estão tentando 
acabar. Quando você chega e vê essa 
satarização dentro de rádio e TV, aí você vê a 
questão do desemprego. Então, a condição de 
trabalho que está sendo colocada hoje dentro 
do movimento de radialista, está difícil.  

Eu vi o Fernando Machado colocar a 
questão da mudança da lei, que não foi benéfica 
para o trabalhador radialista. Eu acho que 
deveria ouvir o outro lado. O Temer lançou um 
decreto e passou por cima da categoria de 
radialista, quando poderia muito bem ouvir.  
 Eu estou em TV, você também, a gente 
sabe disso, desde 81. E eu acompanhei todas as 
transformações. Lógico que tem, de lá para cá, 
com a modernização, as coisas mudaram, mas 
não poderia ser feito da forma como foi feito, só 
ouvir um lado e passou por cima de uma 
categoria, que tem uma desvalorização. E cada 
vez mais o radialista é mais desvalorizado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – É mais desvalorizado, que você está 
dizendo. 
 
 O SR. MÁRIO CASTRO – Desvalorizado. 
 Você colocou a questão das negociações, 
e tal. A gente tenta avançar é lógico. Não dá 
para você ficar só batendo e batendo. Você tem 
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procurar soluções para resolver os problemas da 
categoria. Mas a dificuldade, está difícil, está 
difícil as coisas para o meio de comunicação de 
rádio. Está difícil. 
 Eu estou vendo aqui, o Kazinho colocou 
aqui. Kazinho, vocês são do tempo... Hoje, a 
computação, a internet tomou conta. Você, 
dificilmente vê uma rádio depois de 0h as 6h, da 
manhã, com um locutor ali. Não tem mais nada, 
é o computador. E rádio não é isso. Vocês 
viveram esse tempo todo, rádio não é isso.  
 O cara está ali, ele está na insônia, ele 
quer ouvir uma palavra amiga, que ouvir ali, liga 
e tal. Você fez muito isso. O Kazinho também 
sabe, fizeram muito isso. Então, estão tentando 
acabar com o movimento de rádio. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Mas, você, de repente, Mário Castro, 
não acha que isso não é por causa do momento 
que o país atravessa, da dificuldade que nós 
temos aí, em contratação de profissionais, de 
pagar um bom salário, que, às vezes, é melhor 
trabalhar com um software dando a hora e, de 
manhã cedo, ter um profissional recebendo o 
salário um pouco melhor? 

 
O SR. MÁRIO CASTRO – Mas aí, você 

desemprega. Eu ouvi o Fernando colocar a 
questão da rádio comunitária. Estes 
profissionais que estão sendo demitidos das 
grandes emissoras de rádios, eles estão indo 
para onde? Eles estão indo para a rádio 
comunitária, entendeu? E aí, a rádio 
comunitária começa a competir e, às vezes, com 
uma desigualdade para um cara que emprega. 
Mas a rádio comunitária começa a competir 
dentro dessas rádios que estão aí, no dia a dia. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Entendo. Eu até convidei, também, 
algumas pessoas que tem rádio de internet, que 
eles montaram. Inclusive, está ali o Japonês, que 
é um grande amigo meu. Eu acho assim, 
realmente, nós passamos por um momento 
muito difícil no país, que, com certeza, a 
esperança é a última que morre, para mim. Eu 
acho que vamos melhor melhorar essa situação 
econômica e financeira do nosso Brasil. E nós 
merecemos, nós profissionais do rádio. 

Mas a evolução acontece, a tecnologia 
está aí para o profissional que, de repente, está 
desempregado, poder ter o seu próprio negócio.  

Assim, como o Japonês, que está ali. 
Japonês você quer falar alguma coisa, 
rapidamente, aí? Daqui há pouco. Então, tá. 
Mário, pode continuar, então. 

 
O SR. MÁRIO CASTRO – Então, essa é a 

questão, coloca a desvalorização dentro do 
mercado de rádio e TV. Ela é grande. Não é só 
na questão do radialista, é na questão do 
jornalista, também, entendeu? É difícil. O 
momento é difícil. Agora, tem que se encontrar 
um caminho, não é? E estar tentando resolver 
este problema. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – É isso que nós... 
 
O SR. MÁRIO CASTRO – Daí para lá, vai 

ser difícil.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – As comissões acontecem para 
justamente acontecer isso aí, chegar a uma 
solução, igual foi aqui a Comissão de Cultura, 
que nós trouxemos os organizadores da Festa 
da Penha, e daqui surgiu a ideia de fazer com 
que a data, Festa da Penha, se tornasse feriado 
no nosso estado, porque é a terceira maior festa 
religiosa do nosso Brasil. E nós levamos isso ao 
conhecimento do governador e, hoje, ela já se 
tornou uma festa aqui no estado do Espírito 
Santo, um feriado estadual, a Festa da Penha 
para os setenta e oito municípios. Assim, 
também com o FestCine, que eles queriam 
colocar como uma data especial para o estado. 
E o governador também aceitou. E dessas 
reuniões aqui, com certeza, vamos chegar a uma 
solução.  

Roque, o senhor quer falar alguma coisa? 
Ou o Mário já explanou tudo? Pode ficar à 
vontade, Roque. 

 
O SR. ROQUE RONQUETTI – Primeiro, 

agradecer o convite.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Obrigado, você, Roque. 
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O SR. ROQUE RONQUETTI – Eu acho que 
a gente passa por um momento, realmente, 
complicado, não só para o radialista. 
Acreditamos até que as empresas de 
telecomunicações estão, também, passando, 
mas o momento do radialista, quando o Kazinho 
falou, a rádio não vai acabar nunca, mas a 
profissão de radialista, ela está descendo de 
morro abaixo e ela está massacrada. 

Então, eu acho que mudar as leis é 
complicado. Mas acho que benefícios... E eu vou 
fazer uma coisa que a gente aprende a vida toda 
que é pedir. Pedir, a gente pede sempre. 

No outro dia, eu fui ao cinema e tinham 
quatro pessoas. Eu paguei vinte e cinco reais e 
pensei: Esse cinema podia estar cheio se tivesse 
o incentivo, uma lei de meia-entrada, alguma 
coisa neste sentido. Então, eu acho que 
benefícios, esta Casa, ela pode pensar em 
relação a alguma coisa nesse sentido.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) – Meia-entrada? Mas como assim? 
Explique. Em que sentido? 
 
 O SR. ROQUE RONQUETTI – Um 
exemplo, apenas um exemplo: uma lei. Nós 
temos uma lei aqui no estado, em Vitória, uma 
lei municipal, meia-entrada... Mas Vila Velha 
não chegou a ser sancionada. Em Vila Velha, não 
foi sancionada. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) – Para os radialistas? 
 
 O SR. ROQUE RONQUETTI – Para os 
radialistas e jornalistas. É uma lei municipal de 
Vitória. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) – Só vale em Vitória? 
 
 O SR. ROQUE RONQUETTI – É. Se essa lei 
fosse... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) – Estendida para os outros? 
 
 O SR. ROQUE RONQUETTI – Estadual. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) – Ok, outros municípios... 

 O SR. ROQUE RONQUETTI – Até tiveram 
uns projetos de lei nesse sentido, mas não 
foram à frente. E eu acho bacana, porque nós, 
esclarecer um pouco também, radialista não é 
só de rádio, eu sou cinegrafista, câmera. E 
abrange também televisão. 
 Eu sou apaixonado por cinema. Eu vou 
ao cinema toda semana. E não estou pedindo 
isso para mim, não, porque eu pago inteira, que 
é em Vila Velha. Não é em relação a isso, mas, 
quando a gente vai lá na nossa convenção 
coletiva, e, aí, vou falar como sindicalista agora, 
você vê um piso salarial de mil e trezentos, mil e 
quatrocentos, mil e quinhentos reais, me 
desculpem, mas radialista está infelizmente... 
Não a pessoa, o salário. Então, se pudéssemos... 
E é cultura, cinema é cultura. Óbvio, todo 
mundo sabe disso, não sou eu que vou explicar 
isso. Mas seria muito interessante e seria uma 
coisa bacana, útil e um bom começo. Acho que 
seria um bom começo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) – Legal, obrigado, Roque.  
 Douglas Dantas Cardoso Gardiman. O 
sobrenome Gardiman é de onde? Descendente 
de quê? 
 
 O SR. DOUGLAS DANTAS CARDOSO 
GARDIMAN - Gardiman é pessoal de João Neiva, 
ali, daquela região. É italiano. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) – Ah, que legal, italiano. 
 
 O SR. DOUGLAS DANTAS CARDOSO 
GARDIMAN - Já Dantas é para o lado dos 
espanhóis. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) – Sindijornalistas. Pode ficar à vontade, 
Douglas. 
 
 O SR. DOUGLAS DANTAS CARDOSO 
GARDIMAN – Primeiro, agradecer o convite ao 
sindicato e bom dia a todos. 
 A gente está vivenciando uma crise além 
da crise econômica que o país enfrenta já há um 
tempo. Vivenciamos uma crise muito grave na 
área da imprensa, da comunicação no geral, 
principalmente devido às novas tecnologias. As 
novas tecnologias vieram, e acho que os meios 
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em geral não estavam preparados - e alguns 
ainda não estão - para essa revolução. E isso 
afetou tragicamente o mercado da 
comunicação, em especial aqui no Espírito 
Santo. A gente vivencia aí um achatamento 
salarial, jornalistas recebendo a partir de mil e 
quinhentos reais no interior com muita 
dificuldade. A gente tem pisos, não sei 
radialistas, mas o jornalista, a gente tem pisos 
separados que a gente tenta unificar, mas não 
conseguimos. A gente acha um absurdo, mas 
não consegue unificar.  

Este ano foi ainda pior, porque o pessoal 
do interior não queria sequer dar a inflação. 
Com muita dificuldade, a gente conseguiu dar a 
inflação, que eles queriam dar menos do que a 
inflação, quer dizer, iria ampliar ainda mais essa 
diferença salarial. 
 E, diante da crise que está sendo vivida 
pelos meios há demissões. Em torno aí dos 
últimos três anos, pelos cálculos que nós 
fizemos, devem ter tido mais de cinquenta 
jornalistas demitidos nas grandes empresas. 
Fora algumas empresas mais pontuais, que a 
gente não consegue nem ter tanto registro.  
 E com a reforma trabalhista, houve um 
agravante, de que não tem mais homologação 
pelo sindicato. A gente conseguiu ainda a 
importância. Muitos jornalistas insistem em 
passar a sua homologação quando são 
demitidos pelo sindicato, mas não é mais 
obrigatório.  

Então, de lá para cá, a gente não sabe 
efetivamente quantos jornalistas de fato foram 
demitidos, mas, pelas pesquisas, de três anos 
para cá, foram cinquenta jornalistas demitidos. 
Isso aqui é uma redação. É como se um jornal 
tivesse fechado direto. 

Não está sendo mais grave devido à 
ampliação das redes sociais. Parte desses 
profissionais tem sido agregada, foi absorvida 
pelas assessorias devido às redes sociais. Não 
precisa mais passar pelo jornal para que aquela 
informação chegue ao público-alvo, digamos 
assim. Mas, ao mesmo tempo, para uma 
empresa ter uma boa comunicação, ela tem que 
valorizar o profissional. Então, acabam 
contratando jornalistas, outros profissionais. 
Tem muita gente aí contratando cinegrafistas 
para fazer vídeos, mas, mesmo assim, não 
absorveu todo mundo. Eu conheço vários 
jornalistas que pegaram o valor da rescisão e 

fizeram, montaram uma loja, estão com 
restaurante no shopping...  
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) – Montaram blogs. 

 
O SR. DOUGLAS DANTAS CARDOSO 

GARDIMAN – ...montaram blogs. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – Tem jornalista que montou um blog 
falando sobre jornalismo, eu acho que isso é 
altamente interessante, acho que é aí o nosso 
quê desta comissão, mostrar as vertentes que 
existem hoje, porque às vezes é como você 
falou, perde-se o emprego. Recebe-se uma 
quantia e, se você ficar batendo naquela mesma 
tecla, não resolve o problema, então você tem 
que partir para alguma outra coisa, às vezes 
dentro da própria área do jornalismo.   

 
O SR. DOUGLAS DANTAS CARDOSO 

GARDIMAN - Agora o que a gente visualiza, o 
jornalismo ele tem público, a gente vê locais, 
outros estados até com o mesmo tamanho mais 
ou menos que o Espírito Santo, com uma 
quantidade até maior de jornais. Aqui a gente 
tem uma falta de formação de leitores muito 
grande, então acaba afetando a impressa no 
geral. 

A questão da comunicação pública no 
Espírito Santo é muito grave, a gente tem um 
sistema de rádio e TV, a RTV, TVE e a Rádio 
Espírito Santo que nunca teve concurso público, 
nunca teve concurso público. As duas emissoras 
estão funcionando por milagre, é literalmente 
um milagre a TVE e a Rádio Espírito Santo 
estarem funcionando. São profissionais que, 
muitos já poderiam ter se aposentado, mas 
estão dando o sangue para colocar as emissoras 
no ar. Retirando esses profissionais o resto todo 
são estagiários, sendo que tem um projeto de 
lei aqui na Casa - não é nem um projeto de lei - 
já foi aprovado o plano de cargos e salários em 
2016, se não me engano, mas o Governo não 
tocou, não colocou o concurso para frente.  

É uma coisa que a gente pede 
encarecidamente para que seja visto, para 
fortalecer a comunicação pública no Estado. 
Quando a gente fala comunicação pública vai 
além da RTV, que nós entendemos que o 
assessor não é assessor do secretário, ele é 
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assessor da secretaria. Porque é muito 
importante você levar a informação de 
qualidade, informação do que o Estado está 
fazendo, quando eu falo Estado vou ampliar 
também para as prefeituras, para a própria 
Assembleia, para as câmaras. É muito 
importante que tenha um profissional 
concursado que vá levar essa informação para o 
público, utilizar as redes sociais, que hoje tem 
um gama, fazer intermediação com a imprensa. 

 Há uma lacuna muito grande, a gente vê 
câmara sem profissionais de imprensa, vagas 
que na lei deveria ser ocupada por profissionais 
de imprensa, jornalistas, que não estão sendo 
ocupadas, estão sendo ocupados por cargos 
comissionados que não tem nada a ver com 
assessores.  

É preciso rever toda essa parte da 
comunicação pública, que eu acho que vai 
conseguir tanto fortalecer, eu acho que o 
objetivo é fortalecer a comunicação de 
qualidade, levar a informação do que o estado, 
os municípios o que as câmaras, o que as 
assembleias estão fazendo para o público e 
ampliar o mercado de trabalho, acho que esse é 
grande objetivo. 

 Principalmente a nossa remuneração. A 
remuneração nossa está cada dia pior. No Rio 
de Janeiro a gente tem uma lei - acho que isso 
pode ser estudado também - existe uma lei de 
piso. Aqui não, aqui os pisos são negociados mas 
muitas vezes não são cumpridos por empresas 
menores, é uma coisa a ser pensada talvez criar 
um piso único estadual para as nossas 
profissões. 

 Finalizando, nós ficamos muito 
assustados com a Reforma da Previdência, a 
gente já está fazendo algumas articulações, 
como foi aprovado o texto-base, o jornalista 
quando se aposentar, em cima do salário do 
piso atual, ele vai receber mil e cem reais.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – kazinho quer falar alguma coisa a 
respeito? Aqui é uma reunião, tudo pode se 
tornar uma indicação, desde que seja bom para 
ambas as partes, com certeza. 

 
O SR. ANTÔNIO CARLOS QUINTEIRO 

LOPES - Eu queria falar da questão do interior, 
essa diferença do piso que você abordou 
Douglas, o interior tem uma realidade 

completamente diferente da Grande vitória. 
Para se ter uma ideia eu tenho uma emissora no 
interior em que, há treze anos nós praticávamos 
o valor de dez reais, chegamos a praticar dez 
reais em inserção e hoje, nós temos outra 
emissora concorrente que pratica dois reais a 
inserção. Fica difícil você competir e fazer 
investimento tendo que... e por isso que eu falo 
Fernando que nós temos que passar por uma 
restruturação do negócio em si. Desde quando 
eu comecei em rádio, e já tenho alguns anos em 
rádio, comecei em 1978, sempre ouvi que o 
rádio pagava mal, remunerava mal; sempre.  

Eu não nasci em berço de outro, meu 
pai, o jornalista e radialista Edson Araújo que 
hoje completa oitenta e cinco de idade...  
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Parabéns ao Edson Araújo, neste exato 
momento. Parabéns de coração. Um grande 
amigo.  

 
O SR. ANTÔNIO CARLOS QUINTEIRO 

LOPES – ...e o meu pai já naquela época 
militando no segmento do rádio e o que eu mais 
ouvia era que o rádio remunerava mal.  

Então eu, operário de comunicação, 
consegui, enxergando no veículo que tanto 
gosto, que tanto amo, que tanto me dediquei as 
oportunidades, comecei a fazer uma análise da 
seguinte forma: o que eu posso contribuir para 
fazer o rádio melhor e, em contrapartida, 
sobreviver desse negócio, ter meu ganha-pão, 
ganhar dinheiro com esse negócio? É o que eu 
falo sempre com a minha equipe e com as 
pessoas com quem tenho oportunidade.  

Se você percebe que o veículo não está 
bem, se você percebe que há problemas, por 
que não propor melhoria e fazer um trabalho 
em conjunto? Então toda empresa em que eu 
trabalhei eu procurei fazer um diagnóstico, a 
meu ver, sobre o veículo, e onde eu teria 
oportunidade de ter uma remuneração melhor.  

E hoje eu estimulo a minha equipe a 
exatamente isto: se você acha que estamos 
falhando, se há lacunas a serem preenchidas, 
como ganhar dinheiro com isso, junte-se a nós e 
vamos fazer isso acontecer. Depende muito de o 
profissional querer fazer o negócio.  

Quando eu tinha aquela visão de que eu 
queria ser remunerado da melhor forma 
possível fazendo o meu trabalho, 
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especificamente, eu não conseguia. A partir do 
momento que eu fui propondo ao veículo 
negócios em paralelo, eu consegui fazer com 
que eu tivesse um ganho melhor, um ganho 
maior. Eu acredito que passa muito por essa 
reestruturação do negócio, do profissional.  

Precisamos de qualificação no mercado, 
precisamos de mais profissionais capacitados e 
pessoas que possam enxergar no rádio e na 
televisão um meio de ter uma melhor 
rentabilidade, obviamente e o que esse 
profissional também pode contribuir. Então, 
tem que ser um trabalho em conjunto entre 
radiodifusores e os trabalhadores porque dessa 
forma nós vamos conseguir melhorar toda a 
rede de negócio.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Eu tiro essa experiência de rádio, 
Kazinho. A gente começou praticante na mesma 
época. No meu caso eu sempre soube, quer 
dizer, eu achava que todo radialista tivesse um 
emprego bem remunerado, era rico. Na 
verdade, não é isso, isso é uma ilusão. Porque 
você fala para milhares de pessoas de repente 
você acha que aquela pessoa que está falando, 
te dando informação, levando notícia até você é 
uma pessoa que é bem remunerada. Não!  

Quando eu notei isso, eu comecei a ver o 
que eu poderia fazer dentro da comunicação 
que melhorasse um pouco mais o meu salário. 
Eu abri caminho para outras ideias que também 
faz parte da comunicação que são gravações 
comerciais.  

Eu sempre achei, eu sempre admirei 
muito aqueles locutores que fazem bons 
comerciais e eu comecei a gravar comercial e 
notei que realmente ali eu tinha condição de me 
manter no rádio e fazer comerciais. Então, eu fui 
um locutor de campanhas publicitárias muito 
grandes no estado do Espírito Santo.  

Agradeço, claro, muito, ao Sindicato dos 
Radialistas que me deu um aporte muito grande 
no início da minha carreira, me ajudou, me 
estruturou muito. Mas depois eu vi que se eu 
ficar ali o tempo inteiro, somente naquela 
batalha, de briga, de discussão não vai me levar 
a lugar nenhum. Eu tenho que me reinventar 
como um telefone novo. Eu tenho que criar.  

Quando você compra um novo telefone, 
você vê que ao abri-lo ele pede atualização. Se 

você não se atualizar, não vai pra frente, vai 
ficar parado ali.  

Fernando Machado, gostaria de falar 
alguma coisa com a sua experiência no rádio, na 
televisão e também no sindicato?    

 

O SR. FERNANDO MACHADO – Eu acho 
que você está colocando uma questão muito 
boa. Eu sempre vejo essa questão de quanto 
ganha, ou como deixa de ganhar. Isso me 
preocupa sempre muito.  

Quando eu vejo na televisão um líder 
qualquer, não estou questionando, nem indo 
contra as pessoas.  

O que é ganho? Ganho é mercado. O 
mercado sempre regula isso. E quando eu vejo 
algumas lideranças, infelizmente, eu vejo isso, 
às vezes na televisão, quando um líder da 
polícia, ou da educação, ou de qualquer 
categoria coloca essa questão: que eu ganho 
mal ou que eu ganho bem, eu acho que isso não 
quer dizer muita coisa não.  

Eu sou filho de pobre e achei que sempre 
os valores que meu pai praticava e minha mãe, 
de respeito, de consciência, essas coisas todas e 
o estímulo à educação é que me estimulou a 
crescer um pouquinho na vida, trabalhando 
sempre na área de comunicação. Tudo que fiz 
até hoje, todos os salários, todas as coisas que 
acumulei foi através do sistema de 
comunicação. Há quarenta e dois anos eu 
trabalho em comunicação. Comecei como 
assistente do assistente e hoje eu, por acaso, 
estou vice-presidente de uma rede, mas eu 
sempre digo o seguinte: não existe empresa que 
vai muito bem onde o colaborador vai muito 
mal e nem o colaborador vai muito bem e a 
empresa vai muito mal. 
 Essas coisas, preto e branco, acho que 
precisa sempre ter um pouco de equilíbrio no 
Brasil e em qualquer lugar do mundo. A gente 
tem visto pelo Brasil sempre essas coisas muito 
acirradas entre os dois lados e acho que é uma 
parceria.  

Eu, como presidente do sindicato, esses 
dias, a primeira vez que estivemos juntos com 
os colaboradores, os dirigentes falavam o que 
existe de oportunidade. 
 A legislação hoje não me permite fazer 
determinados tipos de eventos porque os 
profissionais poderiam ser contratados para que 
fizessem alguma coisa final de semana ou 
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fizessem um trabalho, sei lá, na área cultural, na 
área esportiva, mas você infelizmente não pode 
na sua empresa, você é restrito porque você 
tem um TAC, você tem toda uma legislação que 
o sujeito possa trabalhar de segunda à sexta. 
Um trabalha com cinco horas, outro seis horas. 
Quer dizer, por que o profissional não trabalha 
oito horas, por exemplo? 
 Então, tem uma série de coisas que 
dificulta o trabalho do radialista e do jornalista 
também. A campanha passada dois radialistas 
foram mortos no Brasil e muitos foram 
pressionados. Quer dizer, nós vivemos um 
momento no Brasil também de muita 
perseguição aos profissionais de comunicação. 
Quer dizer, ou você está alinhado a algum 
pensamento político ou de grupos, etc, ou então 
você está alijado. 
 Nós temos que defender o contrário 
disso sempre. Você, que é jornalista, sabe o que 
eu estou falando. Quer dizer, a liberdade é 
fundamental! E para que isso aconteça você 
precisa remunerar melhor o meio. O meio, é o 
que eu estava dizendo, caiu nos últimos seis 
anos. Nós fizemos pesquisa com as redes: o 
primeiro ano o que acontecia, o segundo ano, o 
terceiro ano ninguém nem quis mais pesquisar, 
porque quando chegou em abril já estava 
devendo muito. 
 Então, quer dizer, esse é um problema 
existente no Brasil inteiro. Tem muitas coisas 
sendo fechadas, sucursais de jornalismo, pelo 
Brasil inteiro.  

Eu conversava com o Boni, que é o cara 
que é dono da TV Vanguarda, e tinha várias 
emissoras ou várias estruturas espalhadas e 
hoje concentrou. Por que hoje tem se 
concentrado? Por causa da tecnologia, a 
disponibilidade da tecnologia também tem 
melhorado isso. 
 Agora, o talento. Esse talento é sempre 
bem ou mais valorizado em qualquer profissão. 
Então, um recado que eu sempre deixo para as 
pessoas: nunca fale do que você ganha. Fale 
aquilo que eu posso fazer, aquilo em que eu me 
diferencio. Ontem, a gente via, o Neymar na 
torcida lá vendo o jogo e  por que ele se 
sobressai? Porque é um talento que no 
momento difícil do início do jogo: Pô, se o 
Neymar tivesse em campo podia resolver, mas 
graças a Deus os outros resolveram e nós 
ganhamos. (Pausa) 

O capixaba, exato! Aqui de Nova 
Venécia, não é? 
 Então, acho que temos que fazer muita 
coisa juntos. Acho que podemos avançar muito. 
Acredito muito na comunicação, no nosso grupo 
e por isso que estamos fazendo investimento 
nesse momento. Quer dizer, a tecnologia veio e 
você tem que acompanhar, senão você fica fora.  
 O Governo de São Paulo assinou na 
semana passada um convênio lá com o banco de 
desenvolvimento de São Paulo para que as 
emissoras de rádio se equipassem melhor. Quer 
dizer, um convênio para estimular quatrocentas 
emissoras lá, a Aesp.  

Nós temos que trabalhar isso aqui. Aqui 
exatamente que não temos ninguém operando 
com esses seus interesses junto aos poderes 
públicos, então, você não tem nenhuma 
dificuldade. Ou você tem dinheiro ou pede a sua 
mãe, quando você inicia o seu projeto, ou seu 
pai, ou seu grupo, etc, para começar um projeto 
de comunicação. E leva tempo para maturar. Ou 
então você não tem nenhum tipo de apoio.  
 Aqui, só para vocês terem uma ordem de 
grandeza, na maioria dos estados, a conta de 
energia, que é um peso, é o segundo peso, 
sempre tem parceria com as empresas de 
eletrificação. Sabe por quê? Porque você 
estimula informando corte, essa coisa toda, e 
reduz. Aqui, simplesmente nunca teve.  

Aqui, uma Casa de Leis como esta, de 
importância, ela não tem nenhuma ação de 
comunicação. Que comunicação que tem a 
Assembleia? Tem a TV Assembleia, é restrita, 
mas com os grandes meios não existe. 
 O poder público, nós passamos quatro 
anos muito mal de comunicação do estado. Os 
primeiros seis meses do atual Governo também 
são muito ruins, não tem feito ações. Por quê? 
Porque começou uma onda de falar mal dos 
veículos de comunicação no Brasil. Quer dizer, 
foi bonito falar mal, por quê? Porque a pessoa 
quer impor o seu pensamento, e não é assim.  

Quando você está numa redação, você 
tem o filtro dos seus colegas. É por isso que 
redação...  

É por isso que eu prego que você tem 
que ter empresas com estruturas, empresas que 
tenham responsabilidade, que tenham seus 
registros, que saibam aonde você possa buscar 
uma informação falsa, quer dizer, você é 
responsável. 
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 Eu sou lá – você vê na TV Vitória – 
diretor responsável, e quantas vezes eu sou 
chamado em juízo se a gente dá algum tipo de 
informação que seja errada. Agora, quando você 
não tem isso, você vai reclamar com quem? 
Com o bispo? Ou com o delegado? 
  
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Aí ele prende logo. 
 
 O SR. FERNANDO MACHADO – Exato! 
 Então, quer dizer, são coisas que 
acontecem que a gente precisa, sempre, estar 
muito bem calçado.  

Hoje, tem uma indústria de quê? De 
casos na Justiça de pessoas que, de uma certa 
maneira, você vai cobrir alguma coisa, seja 
numa delegacia ou que o valha, ou passa num 
take qualquer  uma pessoa e ela: Ah, porque o 
uso de imagem e não sei o quê. Todo dia você é 
julgado por isso, não é assim?  

Quer dizer, existe uma cobrança, uma 
vigília sobre o processo de comunicar que é 
muito grande. E não acho que não deva ter, não. 
Eu acho que tem que ter, sim, e você tem que 
estar treinando para fazer o melhor possível. 
 Eu deixo aqui o recado do seguinte: acho 
que, quando a gente vai fazer alguma coisa: tem 
que fazer com amor.  

Outro dia eu passei um Whatsapp para o 
deputado Torino falando disto, que eu tinha 
ouvido as pessoas acusarem que você estava se 
esforçando para fazer um bom mandato. Que 
coisa boa ter um representante que queira fazer 
coisa boa, não é isso? É isso que você espera. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Às vezes, esbarro ainda em 
dificuldades.  

 
 O SR. FERNANDO MACHADO – Não tem 
problema! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Mas, mesmo assim, isso só me empurra 
para ir mais avante.  

 
 O SR. DOUGLAS DANTAS CARDOSO 
GARDIMAN – Queria complementar aqui o que 
o Fernando falou, tanto o Fernando quanto o 
Kazinho. O Kazinho comentou sobre a rádio de 

cinco reais. Eu já trabalhei uma vez numa 
empresa... 
 
 O SR. ANTÔNIO CARLOS QUINTEIRO 
LOPES – Dois. 
 
 O SR. DOUGLAS DANTAS CARDOSO 
GARDIMAN – Dois reais, não é? 
 Eu trabalhava numa empresa de 
eventos, então, a gente fazia muitos eventos no 
interior e era, assim, alarmante. A gente tentava 
até equilibrar, colocar mais inserções para 
equilibrar, porque era um absurdo. A gente 
brincava que não pagava o cuspe do pobre 
coitado do locutor.  

Aí são essas empresas de fundo de 
quintal – me desculpe a expressão, mas, para 
mim, são rádios de fundo de quintal que 
acabam fazendo uma concorrência totalmente 
desleal com os veículos sérios e atrapalham o 
mercado da comunicação e a empregabilidade 
de todos. 
 Quanto ao Fernando, o Fernando 
começou a comentar ali: a gente está vivendo 
uma onda muito grave de fake news. Tem 
veículos aqui no estado, não sei nem se a gente 
pode chamar de veículos de comunicação, que 
não seguem nada, não têm ética, não têm 
valor/notícia, não seguem nenhum preceito do 
jornalismo e, surpreendentemente, alguns 
desses veículos recebem verba publicitária 
oficial. 
 Uma coisa que eu acho que a gente 
poderia pensar é uma forma de, talvez, frear 
alguns veículos desses, com todo respeito. Com 
todo respeito, não, com respeito aos outros 
demais veículos sérios que contratam 
profissionais sérios. Porque tem alguns veículos 
sendo criados aqui no estado, principalmente 
em época de campanha, acho que a gente não 
pode negar isso, é muito sério isso. Em época de 
campanha, surgem veículos aí do nada e não 
têm nenhum tipo de preceito jornalístico. Fazem 
verdadeiros panfletos publicitários difamatórios 
e ainda recebem verbas publicitárias do Estado. 
 Acho também que é uma coisa também 
a se pensar,  até para contribuir um pouco com 
o equilíbrio. É injusto você pegar as empresas 
que seguem todo o parâmetro na contratação, 
no fazer jornalístico, têm dificuldades, igual ao 
Fernando comentou, a gente sabe que as verbas 
publicitárias cada vez mais foram reduzidas, e 
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ainda sendo concorrentes, porque aí vai tanto a 
empresa quanto o jornalista, porque esses 
jornais, noventa e nove por cento deles também 
não contratam jornalista nenhum não. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Olha, Douglas, a gente está fazendo 
uma PL para, em breve, o Agnelo Neto deu até 
essa ideia para a gente, de ter sempre um 
jornalista em qualquer veículo, em internet, em 
qualquer coisa que a pessoa vá falar sobre uma 
notícia, porque a notícia tem que ter um 
responsável por ela. Não é isso?  
 Deputado Carlos Von, o senhor queria 
fazer uma pergunta? 
 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Sim. 
Quero saudar meus colegas deputados aqui e a 
todos os presentes, os convidados, o Fernando, 
que eu tive a oportunidade de conhecer na 
Prefeitura de Vila Velha. Fui apresentado por 
um grande profissional de comunicação, que é o 
Idalecinho Carone. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Idalecinho Carone. 
 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) – Assim, 
eu acredito que o momento para o setor de 
comunicação, o momento político está muito 
favorável. Vocês têm um grande representante 
aqui, que é o deputado Torino Marques, na 
Assembleia Legislativa, e na Câmara Federal o 
deputado federal Amaro Neto, que pelo que eu 
fiquei sabendo já está trabalhando alguns 
projetos de lei que vão no sentido de beneficiar 
o setor.  
 Uma pergunta em relação ao que você 
acabou de falar, Douglas, você, no caso, é o 
presidente do Sindicato dos Jornalistas e, 
realmente, o que a gente tem acompanhado são 
alguns maus profissionais - como tem maus 
políticos, existem maus jornalistas também -, 
que são minoria, imensa minoria, que muitas 
vezes acabam inaugurando portais de notícia 
com o único objetivo que é atacar, muitas vezes, 
o político que não esteja alinhado com a posição 
política dele, ideológica ou, muitas vezes, ele é 
aliado com algum político e faz esses ataques 
simplesmente para realmente denegrir a 
imagem do outro político. 

 Não teria como, através do conselho de 
ética do sindicato, vocês fazerem alguma coisa 
nesse sentido de coibir esse tipo de ação por 
parte desses maus profissionais? 
 
 O SR. DOUGLAS DANTAS CARDOSO 
GARDIMAN – Olha só, a gente até recebe 
muitas reclamações desses veículos, só que o 
nosso conselho é uma comissão de ética, não é 
conselho. A comissão de ética tem as comissões 
estaduais, que são eleitas, independentemente, 
em cada mandato que vira dos sindicatos, e são 
eleitos os cinco membros totalmente 
independentes da direção, porque até a própria 
direção pode sofrer a sanção ética, só que nós 
não temos poder de polícia no sentido.  

Qual é a punição da comissão ética? Aqui 
no estado, pelo que eu saiba, teve um caso só 
que chegou até o final, publicação nos principais 
veículos de comunicação de uma nota de 
repúdio contra a situação, contra o profissional, 
e expulsão dos quadros do sindicato. Esse é o 
poder da comissão estadual e nacional também. 
 A proposta, a gente teve e a proposta do 
Conselho de Jornalismo, que está engavetada 
no Congresso, porque aí sim, seria, mais ou 
menos, como segue o Conselho de Medicina, a 
OAB, que aí poderia você ter, inclusive, o 
diploma cassado. Aí a gente tem mais um 
agravante, que o nosso diploma, para ser 
jornalista atualmente, infelizmente, não há a 
obrigatoriedade do diploma. A categoria em si, a 
maioria discorda, os sindicatos discordam dessa 
posição, mas não há uma obrigatoriedade, o 
que dificulta até você fazer um tipo de 
fiscalização desses portais principalmente hoje 
em dia. Porque muito se fala aí que é jornalista, 
mas além de não ter diploma, não segue nada 
do jornalismo, nada, nada, nada. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Eu quero agradecer aqui a presença do 
José Augusto Muleta, diretor cinematográfico. É 
Muleta mesmo, né? Você não usa muleta? Mas 
eu vou falar com um amigo que usa muleta hoje 
por um acidente de percurso.  

Quero mandar um abraço também para 
a Berenice Tavares, Paisagens Capixabas e 
também ABBTur, isso aí; Daniel Nunes da 
Conceição, radialista do Sintertes, ex-diretor do 
Sintertes também, fez parte; o Magno Santos.  
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Mário, você poderia passar o microfone 
para o Roque? O Roque passa para o Douglas; o 
Douglas passa para o Kazinho; o Kazinho passa 
para Fernando Machado; Fernando Machado 
passa para Berenice e chega a ele. Magno 
Santos.  

Quando eu falei do Muleta, Magno 
Santos, hoje, a usa por uma necessidade, mas a 
gente não vai tratar sobre esse assunto. Quero 
agradecer muito a sua presença aqui. Magno 
Santos é supervisor do Sistema Tribuna de 
Rádios, faz parte, é supervisor lá, tanto em 
Cachoeiro quanto em Vitória também. Ele veio 
de Cachoeiro especialmente para a reunião, 
chegou um pouco atrasado, vou dar um tempo 
para o senhor falar também, Magno. Para você, 
né, porque a gente tem uma amizade de tantos 
anos. Não é, Magno? Bom dia! 

 
 O SR. MAGNO SANTOS – Bom dia! Bom 
dia meus caros, bom dia meu querido amigo 
Torino, bom dia colegas radialistas. Quero 
cumprimentar a Mesa, cumprimentar a 
brilhante iniciativa de trazer à luz do debate da 
realidade que a gente enfrenta, hoje, dramática, 
sobre os destinos da radiodifusão como um 
todo.  
 Eu vim, na verdade, como um 
observador atento ao que poderia ser 
divulgado, comunicado, discutido, como um 
observador que tem interesse profícuo nesse 
tema, por entender a gravidade do que ocorre, 
hoje, no meio da radiodifusão, nos atinge e nos 
colhe como um todo. Isso é o aspecto mais 
dramático. Eu, com trinta anos de rádio, nunca 
experimentei uma realidade tão difícil olhando 
da perspectiva do empregador, olhando da 
perspectiva do empregado. Já muito foi dito que 
o rádio ou as ideias ou os objetos que, na 
verdade, envelhecem e se tornam obsoletos. 
Será que as ideias por trás do rádio, ou as ideias 
que mapearam os caminhos que levaram a 
radiodifusão até o presente momento, é o que 
conduziu esse processo degradante? 

Eu falo isso pelo brutal 
recrudescimento do quadro de trabalho, e 
isso, enquanto a gente pensa em emprego 
como função social, nós estamos falando de 
uma debandada e desalentados da ordem de 
trinta por cento do quadro efetivo dos últimos 
cinco anos. Isso é absolutamente dramático. 

Nós precisamos de alguma ideia, de alguma 
política de enfrentamento.  

Então, a minha contribuição, na verdade, 
é uma pergunta que cada um possa se fazer, 
cada um possa dar a sua contribuição para 
elevar o nível desse debate para que 
empresários, radialistas, entidades de 
representação da classe possam, de alguma 
forma, Governo, legisladores, encontrar ou 
apontar meios para que as ideias que estejam 
por trás desse dantesco cenário possam, de 
alguma forma, sumir como nuvem no horizonte. 
Porque se não houver uma substancial mudança 
nos destinos da radiodifusão, eu não sei o que 
vai acontecer em 2020/2021.  
 Mais uma vez, muito obrigado! Muito 
obrigado, Torino! Obrigado aos senhores 
deputados, meus colegas radialistas, 
empresários, amigos. Desejo a todos um bom-
dia e que a sessão prossiga com o mais alto nível 
de debate.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Obrigado, Magno! A gente não vai parar 
esta sessão por aqui porque nós vamos passar, 
agora, para a sessão de Turismo e Desporto. 
Quem preside é meu amigo Carlos Von, eu sou o 
vice-presidente. Nesta, de Comunicação Social e 
Cultura, eu sou o presidente, Carlos Von e o 
vice-presidente. Membro efetivo, sempre, 
Delegado Danilo Bahiense. 
 Você gostaria de falar? Então, passa o 
microfone, ali, rapidamente, para ele.  
 

 O SR. JOSÉ AUGUSTO MULETA – Bom 
dia, gente! Meu nome é José, eu sou um diretor 
cinematográfico, diretor de filmes publicitários 
também.  Eu queria fazer uma provocação 
um pouco no sentido estético do que a gente 
tem, hoje, de comunicação, de jornalismo. A 
gente vive um paradoxo muito grande do que é 
o mercado publicitário e do que é o jornalismo 
no Espírito Santo.  

Nós, do mercado publicitário, a gente 
domina absolutamente a cinematografia, o 
audiovisual. Os nossos filmes publicitários, a 
gente briga com São Paulo. A gente acabou de 
fazer um filme da Autoglass, um filme de 
iniciativa privada, com um orçamento de 
trezentos mil reais. Então, a gente consegue 
fazer. Eu acho que o abismo que existe dentro 
desse entendimento, desse controle da técnica 
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do que é o audiovisual no mercado 
cinematográfico e publicitário está muito 
distante do que acontece no Jornalismo.  
 O Jornalismo precisa, realmente, se 
reinventar; precisa apostar nos profissionais que 
estão segurando suas câmeras. A gente vê a 
evolução do jornalista, todos lindos, cheirosos, 
relógios caros e tal, e o cinegrafista continua 
sendo aquele cara de botina, que sai carregando 
uma câmera atrás dele. Então, enquanto a 
gente não oxigenar isso de algumas maneira, 
enquanto as emissoras não tiverem o 
compromisso, não assumirem a 
responsabilidade de terem um produto de 
qualidade, isso realmente não vai andar para a 
frente.  
 A Gazeta é lida por quê? Porque ela pega 
carona na Globo, porque a Globo entrega  uma 
programação com estética. Então, acho que 
esse abismo tem que diminuir; esse 
investimento no padrão de qualidade estética, 
cinematográfica, tem que vir. O repórter 
cinematográfico não é o ator, ele é o diretor 
daquele filme, daquele produto que é feito. 
Então, ele tem que se sentar à mesa, ele tem 
que buscar referência. 

Como faço um filme publicitário? Se for 
fazer um comercial de sabão em pó, vou 
estudar, vou assistir a vinte comerciais de 
sabão em pó; vou me preparar esteticamente: 
qual linguagem, qual enquadramento, qual 
lente? Então, esse abismo tem que diminuir. 
Não adianta a gente... Hoje, a gente tem a 
democratização dos meios de realização. Hoje, 
com o meu celular faço um filme, um cinema 
aqui dentro. 
 Sou diretor do filme A Onda da Vida, 
que produzi com vinte e cinco mil reais. A 
gente ficou dois meses em cartaz no Cinemark, 
Shopping Vitória. Ficamos três anos no Telecine. 
Hoje, estamos em cartaz em todos os países da 

África que falam português. Um filme que tem o 
Combo como trilha sonora, que tem regência 
como matriz energética do filme, e essas 
plataformas têm que ser absorvidas.  
 Essa é a provocação que quero deixar 
para as pessoas que estão atrás das câmeras. 
Elas precisam ser empoderadas, elas precisam 
de mais qualificação e precisam de um olhar 
para isso, de uma política das próprias empresas 
para isso. 

 Enquanto a gente tiver esse abismo, 
enquanto o fazer televisão for uma coisa 
abstrata... Porque as nossas empresas de 
comunicação - tenho amigos que trabalham em 
todas - são muito organizadas, deputados. São 
sérias, são comprometidas, são organizadas em 
vários aspectos. Mas, quando chega na hora do 
cinegrafista, é um cara com uma câmera, e elas 
são todas niveladas por baixo. Pode ver os 
nossos telejornais. São muito parecidos. 
 Então, acho que a gente precisa de um 
olhar para isso; a gente precisa vender bilhete. 
Sou um cara da cultura, sou um cara do esporte, 
mas sou um cara que quer que os filmes 
vendam bilhetes. Não tem que ser pelo truísmo: 
Ah, vamos fazer um filme porque temos que ter 
filme. Não! Vamos fazer filme para vender 
bilhete; para gerar emprego, para gerar renda 
tanto para o setor quanto... 
 Então, acho que esse aspecto é onde a 
gente precisa se reinventar. Precisamos de 
inovação nesse sentido, senão a gente vai 
continuar a fazer uma televisão fraca. O nosso 
Jornalismo é muito poderoso, é muito bom. 
Temos um jornalismo de excelência, com 
seriedade, com compromisso. Tenho amigos 
jornalistas. A preocupação que eles têm com o 
texto, com fonte, com as questões dos pilares 
principais... Mas quando chega à hora do vamos 
ver, que ele vai fazer um produto que vai 
empacotar aquilo tudo, ele fica na sombra 
esperando um cinegrafista lá, andando com a 
câmera, e aí: Posso filmar agora? Dá para filmar 
aqui na sombra? Não! Não é assim. Enquanto 
não tiver um entendimento do que se está 
fazendo, que é o fazer televisão, é o fazer 
cinema, é o fazer audiovisual... E temos um 
mercado maravilhoso. Pode ver o nosso 
intervalo comercial. Estou lá assinando junto os 
filmes do Shopping Vitória, da Unimed. 
 Eu faço os filmes do MedSênior. Eu 
assino os filmes da campanha MedSênior. 
MedSênior é um produto capixaba, é uma 
empresa daqui e eu faço a comunicação. E hoje 
a gente está indo para o Brasil inteiro por causa 
de uma comunicação de excelência. 
 Então, a minha provocação fica nesse 
sentido, porque é a minha primeira vez aqui 
numa exposição desta.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Tranquilo, Zé. Não tem problema, não. 
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 O SR. JOSÉ AUGUSTO MULETA - Mas 
queria trazer um pouco desse conteúdo 
importante, dessa preocupação importante, 
para que a gente consiga mexer mais nessa 
panela capixaba. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Para a gente fechar, obrigado pela sua 
palavra. 

 
 O SR. CRISTIANO MACHADO - 
Presidente, eu queria só fazer um registro. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Cristiano Machado. 
  
 O SR. CRISTIANO MACHADO - Acho que 
o profissional, tanto o radialista como o 
jornalista capixaba, são, hoje, de referência 
brasileira. Haja vista, por exemplo, eu trabalho 
em uma emissora que, por seis vezes, ganhou 
como melhor TV regional por aquilo que produz 
regionalmente. 

Então, primeiro, que hoje a tecnologia 
está disponível, coisa que no passado não 
existia. Então, todo mundo usa boa tecnologia 
no Espírito Santo. Segundo, a qualidade dos 
nossos profissionais, eles são extremamente 
competitivos. Aliás, acho que o capixaba é 
diferente! Quando você vê um capixaba fazer 
alguma coisa, faz bem feito. Faz chocolate bem 
feito, faz mármore bem feito, faz todo o 
trabalho portuário bem feito. Você vê os 
políticos que nós temos, são melhores do que a 
média do Brasil! Jornalista, também. E comercial 
de televisão, também! Acho que o break... Você 
está bem colocado, aí. É que o break do Espírito 
Santo é muito bem visto. Aliás, no Brasil é 
diferente dos outros países do mundo. O 
brasileiro gosta de assistir, também, o 
comercial. A diferença do brasileiro para o 
mercado internacional é muito grande! Então, 
queria deixar isso registrado.  

Acho que o profissional capixaba tem 
isso na veia, de fazer bem feito, porque somos 
muito críticos. Aliás, quando se faz pesquisa no 
Espírito Santo... E hoje o mercado no Espírito 
Santo, quer dizer, há dez anos ele participa 
desse mercado nacional, através do PNT... Aliás, 
fui um dos caras que trabalhei dez anos para 
acontecer, e tem dez anos sendo praticado no 
Espírito Santo. E isso fez com que a televisão 

mudasse, e mudou, para melhor, nos últimos 
dez anos. Aí apareceram vários expoentes. 
Temos talentos referenciados no Brasil inteiro, 
quando se compara... Torino, por exemplo, é 
um talento. Está de férias, por enquanto, 
porque está nesta Casa. Mas considerado, em 
relação aos outros. O Amaro Neto é um 
fenômeno, o Douglas Camargo é um fenômeno, 
o Ted Conti é um fenômeno, de comunicador. 
Então, temos bons comunicadores, excelentes 
jornalistas e grandes radialistas. Acho que até as 
pessoas de fora respeitam isso. Por exemplo, 
antigamente você trazia equipes de fora. Hoje, 
quando vem equipe do Domingo Espetacular, 
do Domingo Maior... Todo esse pessoal que vem 
pra cá pede... E vem só o jornalista de fora, ou o 
produtor, às vezes, junto. O resto é tudo nosso. 
Por quê? Pelo respeito que têm com os 
profissionais.  

Então, acho que nós temos gente 
qualificada, sim! Acho que atuamos muito 
bem nessas áreas. E acho que usamos 
tecnologia de ponta. Não existe outra 
tecnologia... Por exemplo, o Espírito Santo, 
até na colocação, no caso de televisão, de 
tecnologia digital saiu na frente dos outros 
mercados.  

A previsão é de 2023, para desligar o 
analógico nas cidades do interior. No caso, A 
Gazeta fez isso. Mas nós já fizemos também. 
Quer dizer, estamos na frente.  

Ah, mas você se compara com o quê? 
Com o Rio? Com São Paulo? Com qualquer 
mercado desses estamos em igualdade de 
condição. Em tecnologia e gente, que é mais 
importante.  

Fico muito orgulhoso... E confesso que, 
nos últimos dois, três anos, nem tenho ido às 
reuniões. Têm ido mais os meus 
superintendentes, gerentes, porque só se fala 
no mercado do Espírito Santo como referência! 
Então, fica até... Por que tenho evitado? Senão, 
as pessoas começam a ficar com ciúmes demais! 
Então, diminuí a minha bola, de estar presente, 
para... Se as pessoas começarem a esquecer, eu 
até voltar lá, para o cenário nacional. Mas dei 
uma recuada, exatamente por isso. Porque o 
Espírito Santo é muito bem posicionado e muito 
bem visto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) – Obrigado pela...    
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O SR. JOSÉ AUGUSTO MULETA – Só 
esclarecer, porque estou pontuando, bem in 
loco, a questão dos cinegrafistas, dos editores, 
dos técnicos, que são vistos como apertadores 
de botão, quase. Eu sou dessa área, né? Eu vim 
dessa área, eu passei por isso. E estou falando, 
assim... A gente tem referências, sem dúvida 
alguma, de vários repórteres e jornalistas.  

Como eu disse, a gente tem um 
jornalismo de excelência. Agora, quando a gente 
vai para essa parte técnica, falta referência; a 
gente fica no vácuo. 

O mercado que a gente faz, de 
publicidade, porque é feito na televisão, a 
maneira como a televisão é feita, infelizmente a 
gente tem um caminho longo, ainda, para poder 
evoluir.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) – Roque, rapidamente, para a gente 
encerrar, porque...       

 
O SR. ROQUE RONQUETTI – 

Rapidamente. Mas como sou operador de 
câmera, tenho que falar.   

Os profissionais do Espírito Santo não 
devem a ninguém, em momento nenhum, a 
qualquer praça de fora. Viajamos o país todo, 
conhecemos muita gente, e o rapaz, nosso 
companheiro, falou uma coisa certa mesmo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
–  PSL) – José Augusto. 
 
 O SR. ROQUE RONQUETTI – José 
Augusto. Talvez mal aproveitados até por 
questão de tempo. Eu, como trabalhei no 
jornalismo, é muita correria, realmente. Você 
não consegue fazer um bom trabalho às vezes, 
por questão de tempo e tudo mais, mas hoje 
tive o prazer de ter bons profissionais, bons 
professores e tive mais prazer ainda de dar dicas 
para outras pessoas que aprenderam a 
trabalhar, não foi nem em faculdade, foi com a 
gente no dia a dia.  
 Então, os profissionais, operadores, 
tanto câmera, editor, diretor, controle mestre, 
nosso colega, não devem a ninguém em lugar 
nenhum. É isso aí. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Obrigado, Roque. Agora, quero 

agradecer a presença também aqui, nesta 
reunião da comissão, do Gatão, Marcos 
Alexandre, trabalha com música há muitos anos, 
divulgou vários cantores do estado do Espírito 
Santo, e também de Reinaldo de Andrade, o 
Japonês. Mídia A e P, não é Reinaldo? 
 Quero agradecer mais uma vez ao 
Antônio Carlos Quinteiro Lopes, Kazinho, meu 
amigo. É o nome que está na identidade, mas 
ele é conhecido como Kazinho, Clube do Amor. 
Tropical. Você fez muito tempo isso, não é? Fez 
um sucesso danado! Ei, meu Deus do céu, que 
saudade, hein, Kazinho? Tem isso, agora, na FM 
Super também? 
 

O SR. ANTÔNIO CARLOS QUINTEIRO 
LOPES – Não, o Clube do Amor ficou na Tropical. 
A Super tem Sertaneja e agora o novo projeto 
da Clock FM.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

–  PSL) – E é bom lembrar que o Kazinho deixou 
o Clube do Amor em primeiro lugar na 
audiência. Ele deixou na boa e partiu para outro 
momento da vida dele. Parabéns, Kazinho, para 
você, sempre. 

Douglas Dantas Cardoso. Douglas, 
obrigado pela sua presença aqui, do 
Sindijornalistas. Muito sucesso nas próximas 
negociações. Você vê que os empresários estão 
querendo ajudar sempre. 

 
O SR. DOUGLAS DANTAS CARDOSO 

GARDIMAN – Muito obrigado, também. 
Gostaria só de fazer um registro. O jornalista 
não seria ninguém, principalmente jornalista de 
TV, sem os cinegrafistas e sem os editores de 
texto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

–  PSL) – É um elo. 

 
O SR. DOUGLAS DANTAS CARDOSO 

GARDIMAN – Então, discordo um pouco do que 
o colega falou. Temos excelentes profissionais 
operadores de câmera e tudo. Agora, o 
jornalismo é um pouquinho diferente do que a 
gente visualiza no resto do audiovisual. O time, 
infelizmente, às vezes não dá para fazer uma 
megaprodução. Acho que quem está vendo, não 
vê o por trás. 
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 O SR. PRESIDENTE – (TORINO 
MARQUES –  PSL) – Legal, Douglas. Mário Castro 
e Roque Ronquetti, obrigado. Representantes 
do Sindicato dos Radialistas do Espírito Santo; e 
Fernando Machado, claro, do Sertes e também 
da Rede Vitória, Record. Magno Santos, 
obrigado pela sua presença aqui também, 
representando a Rede Tribuna. Obrigado ao 
meu amigo, Danilo Bahiense; obrigado, 
também, Carlos Von. Desculpa passar do 
horário. Dez horas e trinta e quatro minutos. 

Antes de encerrar esta comissão, queria 
dizer que gostaria muito de comunicar às 
pessoas que nos assistem agora na TV 
Assembleia, ao vivo, que é a última comissão 
deste semestre. Estaremos encerrando os 
nossos trabalhamos hoje e vamos retornar 
somente em agosto. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, à 
hora regimental, no dia 5, às nove horas da 
manhã, no plenário Deputada Judith Leão 
Castello Ribeiro, desta Casa de Leis. 

Com você, repórter Larissa Lacerda. 
Aquele abraço! 

 
 (Encerra-se a reunião às 

10h34min) 
 

 
 

NONA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 
NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E 
DE POLÍTICA SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 
08 DE JULHO DE 2019. 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI  - Sem partido) – Havendo 
número legal, invocando  a proteção divina, 
declaro abertos os trabalhos da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Políticas sobre Drogas. 

Queria saudar com o nosso cordial boa 
tarde todos os presentes, servidores desta Casa, 
público que nos assiste agora, através da TV 
Assembleia, a nossa convidada, o amigo, colega 
deputado Luciano Machado. Enfim, que 

tenhamos uma tarde profícua, uma tarde com 
muita paz, tranquilidade e de bons debates. 

Passamos à fase da leitura e discussão da 
aprovação da ata. Vou sugerir, deputado 
Luciano Machado, são quatro atas, para nós não 
perdermos muito tempo e tentarmos dar um 
dinamismo na nossa atividade, a aprovação da 
ata, conforme publicação já disponibilizada.  

Algum parlamentar deseja ratificar a ata? 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Luciano Machado sobre a 
aprovação da ata? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) – 

Conforme a publicação, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI  - Sem partido) – Ok. 
Acompanho também o colega.  

As atas aprovadas à unanimidade, como 
publicação. 

Leitura do Expediente. 
Solicito à servidora que proceda a leitura 

do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício do Gabinete n.º 100/2019, do 
gabinete do Exmo. senhor deputado 
Luciano Machado, justificando a 
ausência na reunião da comissão do dia 
10 de junho de 2019. 
 

 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E 
DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES DEPUTADOS: 
 Não houve no período. 
 
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS E 
BAIXADAS DE PAUTA: 
 Não houve no período. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI – Sem partido) – Ordem do 
Dia.  

Nós vamos deliberar aqui uma matéria 
que está sendo já objeto de apuração conjunta, 
deputado Luciano Machado, e foi até uma 
matéria extremamente relevante, mas é 
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importante nós formalizarmos aqui na 
comissão. 
 Item 1 da Ordem do Dia, deliberar 
reunião em conjunto com a CPI dos Crimes 
Cibernéticos nos dias 9 e 16 de julho, às 9h, para 
tratar das denúncias de assédio sexual na Escola 
Estadual Clovis Borges Miguel, em Serra Sede. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Luciano Machado? 
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Voto 
de acordo, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI – Sem partido) – Eu 
também.  

Então matéria aprovada à unanimidade, 
item 1 da Ordem do Dia. 

Passamos à fase das Comunicações. 
Recebemos hoje aqui – e desde já 

externamos os nossos agradecimentos e a 
felicidade – Alessandra Zardo Azevedo 
Venturim, representante da Secretaria de 
Estado de Trabalho, Assistência Social e 
Desenvolvimento Social – Setades, 
apresentando a campanha Junho Vermelho, de 
prevenção ao trabalho infantil, que é um tema 
extremamente importante que precisa ser 
debatido nesta Casa e nas outras casas 
legislativas para que nós possamos, 
efetivamente, virar essa página e propiciar uma 
infância muito mais segura, saudável e digna às 
nossas crianças e adolescentes. 

É um tema espinhoso, é difícil, a 
sociedade às vezes não entende muito bem a 
matéria, não entende muito bem toda a 
discussão que permeia essa questão, mas nós 
não podemos nos furtar ao debate. 

Então temos que ter coragem para 
combater, ouvir também os pontos de vista que 
eventualmente não convirjam para a mesma 
ideia nossa, – claro que a divergência é sempre 
saudável – mas algumas premissas nós temos 
que firmar e estabelecer para caminhar nessa 
matéria. 

Consulto o deputado Luciano Machado 
se deseja fazer uso da palavra com as suas 
considerações. Fique à vontade, deputado. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Só 

deixar aqui nosso agradecimento pela presença 

da subsecretária Alessandra Zardo e que nós 
possamos ter realmente uma tarde com um 
conteúdo que interessa a todos, que seja feito 
um resultado bem proveitoso disso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI – Sem partido) – Sem mais 
delongas, então, vou passar a palavra à senhora 
Alessandra Zardo. 

A senhora tem a palavra pelo tempo que 
for necessário. Estamos aqui para ouvi-la, para 
conhecer um pouco mais a matéria, nos 
aprofundar e, com certeza, teremos uma tarde, 
também para o telespectador que nos 
acompanha, bastante proveitosa. 

Muito obrigado! Boa tarde! Fique à 
vontade. 

 
  A SR.ª ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO 
VENTURIM – Boa tarde a todos! Eu quero 
agradecer imensamente à Casa, à Assembleia, 
na pessoa do delegado e deputado Lorenzo 
Pazolini. 
 Quero destacar que ele é um grande 
parceiro nesse trabalho, nessa frente, e ele 
realmente não recusa os nossos convites e 
sempre, quando a gente desenvolve ação, seja 
em nível estadual ou municipal, doutor Lorenzo 
está lá, sempre conosco nessa luta que, como o 
senhor mesmo disse, não é fácil. 
 Falar do trabalho infantil é um tema 
muito complexo, cercado ainda, por nossa 
sociedade, por vários mitos que a gente vai 
abordar um pouquinho nesta tarde. Então eu 
trouxe uma apresentação que vai desde a 
trajetória do programa, falar um pouquinho do 
trabalho infantil, os dados nacionais, passando 
pelo número de casos, hoje, que nós temos 
registrados nos relatos e nos registros da 
Assistência, o número de abuso sexual e 
exploração sexual no nosso estado, e passando 
também um pouco sobre o que é o trabalho 
infantil e o que o Estado do Espírito Santo, hoje, 
dentro da política de assistência social, está 
fazendo para minimizar e trabalhar a prevenção 
e a erradicação do trabalho infantil no estado.  

Hoje ele existe, muitas vezes as pessoas 
pensam que no seu território, no seu bairro, não 
tem, não existe trabalho infantil, mas muitas 
vezes ele está invisível e a gente não pode 
fechar os olhos para essa demanda, que a gente 
vai ter problemas mais sérios lá na frente. 
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Então eu peço licença para falar um 
pouquinho próximo aos slides, porque eu vou 
ter que ler os slides, tá, Vanessa? 
 Bom, antes de iniciar, vou deixar aqui o 
bóton, doutor Lorenzo, que é o bóton do Peti. É 
uma lembrancinha.  
 Iniciando, a gente, este ano de 2019, o 
fórum nacional do Peti, que é o FNPETI, sediado 
em Brasília, lançou a campanha nacional: 
Criança não deve trabalhar, infância é para 
sonhar. Esse foi o mote da campanha de 2019. 
Todo ano o fórum nacional lança um mote de 
campanha, um tema. Este ano foi chamar a 
sociedade porque a criança não tem que 
trabalhar. A criança tem que ficar na escola, ela 
tem que brincar, ela não tem que trabalhar. 
 Esse foi o mote deste ano.  
 Se a gente pensa que criança não deve 
trabalhar e que infância é para sonhar, qual é o 
objetivo dessa campanha? Seria sensibilizar, 
motivar a sociedade para essa reflexão, a 
reflexão das consequências desse trabalho, as 
consequências que o trabalho infantil traz para 
essa criança. A importância dessa reflexão é 
garantir às crianças e aos adolescentes o direito 
de brincar, estudar, sonhar. Vivências que são 
próprias da sua infância e que contribuem 
decididamente para o seu desenvolvimento.  

A infância não tem que ser tolhida em 
todas as suas etapas, mas sim garantir esse 
acesso. A Constituição coloca isso muito bem 
claro, que tanto a sociedade quanto a família 
tem que zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente.  
 O trabalho infantil, muitas pessoas 
questionam isto: Ah, mas o que realmente é um 
trabalho infantil? Gosto de trazer exemplos bem 
claros para a gente poder entender um pouco. 
Muitas pessoas, às vezes, colocam: Ah! Mas se 
peço ao meu filho para me ajudar em uma 
tarefa simples de casa como lavar um copo, 
levar uma roupa para o cesto. Isso estou 
fazendo algum mal? Ensinando ao meu filho 
desde pequenininho a desenvolver essas 
pequenas tarefas? Não. O trabalho infantil é 
caracterizado quando existe a exploração 
daquela criança, seja por atividade remunerada 
ou não.  
 Criança, hoje, não vai para a rua porque 
ela quer. Ela não está no sinaleiro, não está 
fazendo malabares porque ela quer. Ela vai 
porque, dentro da sua dinâmica da família, 

existe alguma questão socioeconômica que a 
impulsiona a estar na rua, seja um desejo 
próprio de adquirir uma roupa, de querer 
comprar um simples pacote de biscoito 
recheado porque o outro tem, o coleguinha tem 
na escola e ela não tem, seja porque a mãe 
precisa de leite em casa e ela não tem para dar 
ao irmão mais novo ou qualquer alimento. Ela 
vai para ajudar nessa questão da própria 
economia e na situação que aquela família 
enfrenta.  

A criança vai para a rua por esses 
motivos. E, quando ela vai, ela é explorada. É 
explorada porque, muitas vezes, todo o dinheiro 
que ela ganha com essa atividade muitas vezes 
ela nem vê, porque a mãe ou o pai ou quem 
está por traz dela na família, porque a gente 
sabe que, hoje, a nossa família mudou. O nosso 
modelo de família não é mais o pai, a mãe, mas 
sim é um avô, uma avó, um padrasto, uma 
madrasta. Então, seja quem for da composição 
familiar, muitas vezes explora a mão de obra 
daquela criança. Isso a gente tem que ter muito 
bem claro.  

Muitas vezes a gente faz um conceito, 
um preconceito daquela criança que está na 
rua. A gente tem que entender toda aquela 
dinâmica que está por traz daquela criança. O 
que está levando aquela criança a estar na rua.  

As atividades do trabalho infantil 
referem-se à atividade econômica, como falei, 
remunerada ou não, realizada por criança em 
idade inferior a dezesseis anos. Até qual idade a 
criança não pode trabalhar? A lei estabelece que 
a criança pode trabalhar até os dezesseis anos, a 
partir dos quatorze anos, porém, na condição de 
menor aprendiz. Se tem um adolescente em 
casa que tem quatorze anos e tem o desejo de 
trabalhar, aliado à questão socioeconômica de 
que ele precisa trabalhar. Porque, muitas vezes, 
a família leva a criança ao CIEE, a uma 
instituição de aprendizagem, ao Cesam: Meu 
filho, vamos lá, vamos fazer o seu cadastro para 
você entrar no mercado de trabalho, para você 
ajudar a família.  

Muitas vezes essa criança é levada, mas 
ela não tem esse desejo de trabalhar. Ela quer 
estar na escola, quer estudar, quer fazer um 
curso de inglês, quer fazer outra atividade, ela 
quer fazer uma atividade física, ela quer jogar 
um futebol. Muitas vezes não é o desejo dessa 
criança. Muitas vezes ele tem, mas muitas vezes 
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ele também não tem. Ele vai por uma questão 
do desejo da família.  

E nós temos depoimentos. Dentro de 
uma reunião do fórum estadual, uma assistente 
social de uma instituição de aprendizagem 
colocou esse relato para nós, que, durante o 
preenchimento cadastral, o adolescente virou 
para ela e falou: Eu estou aqui por um desejo da 
minha mãe. Eu não estou aqui porque eu quero 
trabalhar. Então a gente sente, muitas vezes, 
que ele encara aquilo ali como um peso para 
ele, ele tem que ajudar a família. 

Então, a partir de quatorze anos, o 
adolescente pode trabalhar, é regulamentado 
pela lei o estágio remunerado, Na verdade, ele 
recebe, mas ele trabalha aliado a uma 
qualificação profissional. Ele estuda em um 
período e faz um curso à tarde. Não é nada 
muito penoso para ele, é um início da sua 
atividade profissional. 

A partir dos dezesseis anos, sim, ele pode 
trabalhar como um office-boy numa empresa. A 
gente vê muito em banco ou em alguma 
empresa maior o adolescente desenvolvendo 
essa atividade. Então, é muito importante, 
também, o adolescente trabalhar num ofício 
que ele seja valorizado, que ele esteja, 
realmente, aprendendo um ofício. Não estar ali 
realmente, porque, a empresa tem que atingir a 
sua meta, o seu quantitativo no final do mês, e 
por ele levar o salário dele no final do mês. Mas 
que, sim, que ele faça aquilo ali com vontade, 
que ele esteja gostando, que ele realmente tire 
um aprendizado dali.  

A gente sabe que, na maioria das vezes, 
não é assim que acontece. Né? Em alguns casos, 
não. 
 

(Durante o pronunciamento, são 
exibidas imagens) 
 

Muitas vezes as pessoas falam: 12 de 
junho é o Dia Mundial Contra o Trabalho 
Infantil. Mas por que o 12 de junho? Porque 
essa data, o dia 12?  A gente fica muito ligada 
nessa questão da data, de por que ser o dia 12 
que se comemora. O dia 12 foi sancionado 
porque  foi instituído pela OIT, que é a 
Organização Internacional do Trabalho, a data 
da apresentação do primeiro relatório global 
sobre o trabalho infantil  na Conferência Anual 
do Trabalho, que foi em Genebra, na Suíça.  

Então, foi apresentado esse relatório, em 
2002, com um relatório da estatística do 
quantitativo de trabalho infantil existente nesse 
ano de 2002. Então foi evidenciado que o Brasil 
tinha um índice altíssimo de trabalho infantil, foi 
celebrada a data nacional como 12 de junho, foi 
o dia em que aconteceu essa reunião lá em 
Genebra, na Suíça. 

No Brasil, o 12 de junho foi instituído 
como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho 
Infantil, com essa Lei n.º 11.542, de 2007. Então, 
de 2002 para 2007 foram cinco anos até 
publicarem uma lei. Demorou cinco anos, mas 
está tudo bem, ela foi publicada e vamos lutar 
por ela. 

As mobilizações e campanhas anuais são 
coordenadas pelo fórum nacional. O fórum 
nacional, que é o Fnpeti, ele organiza, ele puxa 
as campanhas nacionais. Tem um site, que os 
senhores e as senhoras, se quiserem, depois 
podem acessar, tem muitas matérias 
interessantes no site do Fnpeti. Tem as 
estatísticas também. E, em parceria com os 
fóruns estaduais, a gente realiza e articula todas 
essas campanhas. No Espírito Santo também é a 
Feapeti, Fórum Estadual de Prevenção ao 
Adolescente Trabalhador e Erradicação do 
Trabalho Infantil. 

O símbolo. Esse símbolo do cata-vento 
muitas pessoas perguntam: por que tão bonito, 
por que tão colorido? Qual o significado dessas 
cores e o que significa esse cata-vento? Ele é o 
ícone e ele é a marca do símbolo da campanha 
contra o trabalho infantil, porque ele tem as 
cinco pontas, que simbolizam o lúdico, a alegria 
que deve estar presente na vida das crianças e 
dos adolescentes, que é uma etapa única. Então 
apresenta, além dessa questão do colorido, da 
alegria, representa o movimento, a sinergia, e as 
realizações de ações permanentes dentro dos 
eixos estratégicos.  

A política nacional de assistência social, 
dentro da sua portaria e cadernos de 
orientações, existem cinco eixos que você 
articula o trabalho do Peti, do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil, que também 
tem a ver com as cinco pontas do cata-vento.  

A trajetória histórica eu vou passar 
rapidinho para entender. Mas como é que o 
Brasil 
então começou a se preocupar com a questão 
do trabalho infantil? A partir de quando, de que 
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ano começou a se pensar na política nacional, 
estadual, municipal? Então, em 1992, houve o 
lançamento do Peti, pelo Governo Federal, em 
parceria com a OIT, nos casos de carvoaria de 
Três Lagoas, Mato Grosso. Tudo começou lá. Se 
a gente puxar na internet a gente vê fotos muito 
tristes de crianças trabalhando em carvoarias. 
Trabalhos perigosos, com índice altíssimo de 
crianças que sofreram queimaduras por conta 
dessas atividades nas carvoarias de Três Lagoas. 
Então, em 96, o Governo Federal lança a 
campanha de erradicação do trabalho infantil, 
que foi na época do Bolsa Peti. Não sei se vocês 
se lembram dos núcleos existentes nos 
municípios. Então, tudo começou em 1996. Em 
92, foi ampliado, Pernambuco, Sergipe, 
Rondônia. Começou também a desenvolver 
toda essa questão, porque lá também existiam 
muitos trabalhos voltados à exploração da mão 
de obra de crianças e adolescente. A região 
Norte e Nordeste até hoje é muito ainda latente 
essa questão do trabalho infantil penoso, por 
mais que existam as fiscalizações.  
 Em 2002, foi instituída a Comissão 
Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, 
que a gente infelizmente vive hoje um momento 
muito delicado, um desmembramento dessas 
comissões nacionais com o novo modelo da 
política implantada. Então a gente está em uma 
luta muito constante, porque realmente eles 
querem diluir tudo que já foi construído pela 
questão das comissões e dos fóruns nacionais.  

Em 2014, foi um grande avanço na 
política nacional com a aprovação da Política 
Nacional de Assistência Social, que veio então a 
prover serviços, programas, projetos, benefícios 
da proteção básica e especial, dentro da 
assistência social. Então, a gente teve um norte, 
um guia regulamentador da Política Nacional da 
Assistência Social, e o Peti também ali dentro.  

Em 2014, a criação do programa Bolsa 
Família, a integração do Peti junto com o 
programa Bolsa Família. Então, as crianças, 
dentro da política nacional, dentro dos serviços 
da assistência social que a gente chama Cras e 
Creas, as famílias eram identificadas, as famílias 
com criança em situação de trabalho infantil são 
prioridades. Então elas pulam etapas e são 
prioridades dentro da política para atender a 
essa família. Então ali a criança é identificada e 
essa família recebe, além do valor do Bolsa 
Família, uma complementação por aquela 

criança  que está em situação de trabalho 
infantil para que ela não fique mais nessa 
condição.  

Em 2011, a gente tem a incorporação do 
Peti na Loas, que é a Lei Orgânica da Assistência 
Social. Então ali também o programa está 
regulamentado dentro da lei orgânica da 
assistência, como uma política intersetorial. 
Então a gente entende hoje que o Peti não é só 
uma tarefa da assistência; ele é tarefa da saúde, 
da educação, da cultura, do esporte, de todas as 
políticas juntas nesse contexto, para a gente 
conseguir romper com essa realidade do 
trabalho. 

Então a resolução de 2013, que é 
aprovar as ações estratégicas do programa. 
Também foi um momento muito importante 
para a política também do programa que se 
criou todas as ações estratégicas, que ficou 
muito mais fácil para os municípios estarem 
conduzindo naqueles cinco eixos estratégicos do 
programa. 

Um pouco para vocês o cenário nacional. 
A gente tem os dados de 2016, da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio, a Pnad 
contínua. Essa pesquisa mostra que 2,4 milhões 
de crianças e adolescentes entre cinco a 
dezessete anos estão em situação de trabalho 
infantil. São dados de 2016. Então é muito. Se a 
gente pensar hoje, no Brasil, a gente ainda tem 
2,4 milhões de crianças em situação de trabalho 
infantil. Foi uma pesquisa desenvolvida. 
Estamos em 2019 e não sabemos ainda se esse 
número baixou ou se aumentou. Espero que 
tenha diminuído.  
 Vale destacar que nesse universo, 1,7 
milhão exerciam também afazeres domésticos 
de forma concomitante ao trabalho e, 
provavelmente, aos seus estudos. Por que fiz 
destaque ao trabalho doméstico? Porque é uma 
atividade muito invisível e é muito presente no 
interior do estado. Quando a gente visita os 
municípios do interior a gente ouve muito os 
técnicos falarem: ah, a família vai trazer uma 
criança do interior, que tá lá na roça, para a 
cidade, para poder estudar. Ela vem estudar, 
mas ela ajuda na tarefa da casa e ela é 
explorada, porque ela acaba sendo responsável 
por toda a tarefa da casa. Ela limpa a casa, ela 
passa a roupa, ela ajuda os filhos do patrão, né, 
a levar na escola. Que tempo ela sobra para 
brincar? Que tempo ela sobra para estudar? 
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Então isso tudo a gente tem que pensar e 
analisar.  
 Pra aquela família, aquela criança, né, 
que foi, para ela é bom. O pai: não, ela vai 
estudar. Sim, a gente entende, mas se a gente 
for pensar num contexto, né, para essa criança, 
também é uma forma de explorar seu trabalho. 
Isso acontece muito. 
  A maior concentração de trabalho está 
na faixa entre catorze e dezessete anos. Aí a 
gente soma a questão do trabalho infantil no 
tráfico que, infelizmente, tá menor que os 
catorze anos, que hoje a criança com oito, sete, 
ela já está sendo aliciada pelo tráfico, né.  
 Então, foge um pouco dessa faixa etária, 
mas de catorze a dezessete envolve muito essa 
questão dos trabalhos domésticos, na rua, nos 
sinaleiros, nas feiras, onde a gente vê até menos 
do que essa faixa etária. Dez anos a gente vê 
criança na feira, oito, nove anos e a gente fala: 
poxa, mas aquela criança que tá lá ajudando o 
pai no balcão. Se ela tá ali ajudando o pai e a 
mãe, num sábado, que é fora do seu horário de 
estudo a embalar uma verdura, ajudando ali, 
isso aí não tem problema. Ela vai tá ali ajudando 
o seu pai, num horário de quatro horas, ela vai 
tá na sombra. O que não pode é uma criança 
empurrar o carrinho, levar compra, trabalhar. 
Muitas vezes, tem município da região 
metropolitana que as feiras são quinta, sexta-
feira e você vê criança. Muitas vezes ela tá 
faltando aula pra tá ali trabalhando na feira. 
Então é diferente, né, você tá ali ajudando o seu 
pai numa barraquinha, ajudando ele a embalar, 
atendendo cliente, né. Não é legal ela tá ali 
dando um troco, aprendendo a manusear, né, o 
dinheiro do que ela tá ali trabalhando 
empurrando, trabalhando no sol, levando a 
sacola até dois, três quilômetros de distância? 
Muitas vezes, essa criança ela é nova, é uma 
menina. Qual o perigo que essa criança pode ter 
nesse trajeto, né? Então, a gente tem que 
avaliar muito essas questões.  

A faixa de cinco a nove anos registra 
cento e quatro mil crianças trabalhadoras 
também. Na região Nordeste e Sudeste 
registram as maiores taxas de ocupação. Como 
falei são duas regiões do Brasil críticas tanto o 
trabalho infantil quanto a prática de exploração 
sexual. Abuso sexual também nessas regiões é 
muito maior no Nordeste e também nós aqui no 

Sudeste, principalmente na região de São Paulo, 
no Rio, nos centros, nos estados maiores, né.  
 O número de meninos trabalhadores é 
quase o dobro de meninas trabalhadoras. Então, 
meninos têm um quantitativo a mais que 
meninas pela questão do próprio trabalho, né, 
de executar, de peso, então o menino acaba, né, 
sobressaindo mais do que a menina. 
 Dados por cor. Há mais crianças e 
adolescentes negros trabalhando do que não 
negros. Então a gente, num percentual de 1,4 
milhões e 1,1 milhões respectivamente, as 
regiões Nordeste e Sudeste apresentam os 
maiores percentuais de crianças e adolescentes 
negros trabalhando.  

Em números absolutos, aí a gente fala 
por situação de domicílio, há mais crianças e 
adolescentes trabalhando nas cidades, né, do 
que no campo, né. Então, na área rural, a gente 
tem novecentas e setenta e sete mil crianças e 
adolescentes trabalhando e, na área urbana, 1,4 
milhão de crianças trabalhando. São dados de 
2006. 
 Então, é perceptível que na área urbana 
é muito maior o número de crianças 
trabalhando pela oferta que se tem, né? Na área 
rural você vai ter mais as crianças trabalhando 
na lavoura, no trabalho sazonal, colheita de 
tomate, plantação de café, em algumas 
localidades. 

A gente foi numa visita ano passado, no 
município da Região Serrana, que a gente teve 
um relatório da Secretária de Saúde, o índice de 
crianças com problema respiratório, crianças 
com câncer de pulmão pela questão do 
agrotóxico na lavoura. É muito preocupante 
essa questão do agrotóxico e desse trabalho no 
sol, também. 

Em todas as faixas etárias se destacam os 
trabalhos elementares na agricultura, na 
pecuária, na criação de gado, venda ambulante 
e em domicílio também - aí vai como ajudante 
de cozinha, balconista, cuidadores de criança, 
recepcionista e trabalhadores elementares em 
construção civil. Hoje a gente tem menos, na 
construção civil, mas há uns cinco, dez anos a 
gente tinha mais. Hoje, com as fiscalizações do 
Ministério, do MPT a gente tem diminuído um 
pouco, mas há uns dez anos tinham muitas 
crianças que trabalhavam na construção civil. 
Isso diminuiu um pouquinho. 
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Aí a gente pode ver que o número na 
Região Nordeste e Sudeste é maior do trabalho 
infantil na faixa etária de cinco a treze anos de 
idade, do que nas outras regiões. 

Características de cor e raça: a gente 
pode ver que a raça negra é maior do que o 
percentual de branca; e a indígena , um número 
bem insignificante. Então a gente pode ver que 
a raça negra se sobrepõe na atividade de 
trabalho infantil, também na faixa de cinco a 
dezessete anos. 

Crianças e adolescentes de cinco a 
dezessete anos em atividade agrícola, por 
região: a gente pode ver que, também, na 
Região Nordeste, o percentual é muito maior: 
cultivo de abacaxi, plantação de abacaxi, 
maracujá, cacau, atividades nas praias também, 
no litoral do Nordeste, há muitos relatos de 
crianças trabalhando no verão, de manhã até à 
tarde vendendo, vendedores ambulantes, é 
muito grande! E também na prática da 
exploração sexual também, é muito grande 
nessa Região Nordeste. 

 

 (É exibido um vídeo durante o 
pronunciamento) 

 

Aí a gente pode ver o número de 
crianças que trabalham com carteira assinada - 
é muito pouco. Então, dentre os adolescentes 
ocupados, de quatorze a dezessete anos; 83,3 
trabalham sem registro em carteira assinada. É 
muito pequeno ainda, o quantitativo de 
adolescentes que trabalham. 

A gente tem feito um trabalho no fórum 
para tentar sensibilizar os empresários, as 
cadeias produtivas para que atinjam, consigam 
atingir a cota que tem para os adolescentes, 
para tentar oferecer mais vagas para esse 
menino com quatorze anos, dezesseis anos 
conseguir entrar no mercado de trabalho. 

Trouxe os dados mais recendentes que 
consegui filtrar, que são os dados de 2018 do 
Disque 100. Ele coloca aqui mais de dezessete 
mil casos registrados envolvendo crianças e 
adolescentes, vítimas de violência sexual. 
Desses dezessete mil; 13,4 são de abuso sexual 
no Espírito Santo – dos setenta e oito 
municípios que nós temos. Essas foram as 
denúncias que chegaram ao Disque 100. Disque 
100 é um canal – todo mundo sabe – um disque-
denúncia gratuito que todos os casos que 

chegam lá são repassados para Secretaria 
Estadual de Direitos Humanos, a qual ela é 
descentralizada para os seus municípios. Então a 
gente conseguiu puxar esses dados e 13,4 mil 
casos registrados de abuso e 3,6 mil de 
exploração sexual! É muito, não é? 

Esses dados do RMA – Registro Mensal 
de Atendimento – achei interessante também 
trazer para os senhores, é um registro que os 
assistentes sociais dos serviços da Assistência 
Social preenchem nos seus atendimentos com o 
usuário. O RMA, o registro de atendimento do 
Cras, e tem também do serviço do Creas  

Então, nesses registros, esse 
especificamente, eu peguei e coletei do Creas, 
que é o serviço que atende à média e alta 
complexidade, aquele serviço que atende a 
parte das famílias que estão já em violação, em 
situação de conflito, de violência, de abuso e 
exploração, nos casos. Crianças ou adolescentes 
vítimas de abuso, no ano passado, nos registros 
foram novecentos e setenta e sete casos – só os 
registrados nos setenta e oito municípios. Então, 
também é grande.  Fica o alerta.  

Todos os nossos serviços já têm esses 
dados, a gente filtra, de três em três meses, a 
nossa vigilância da Secretaria, a gente filtra, 
chama os municípios. A gente tem trabalhado 
muito isso, a capacitação dos formulários, 
preenchimento correto desses dados, porque, 
se a gente não tem dados, se a gente não tem 
registro, a gente não tem como apresentar. 
Então, muitas vezes o serviço fala: nossa, 
atendi a tantos casos, muitos casos estão 
chegando, uma coisa, assim, exorbitante! 
Mas, se você não tem e não registra, você não 
tem como quantificar e apresentar. 

A gente trabalha muito isso: registrem 
os casos, porque às vezes o técnico que 
atende, ele vai passar esse registro para o 
setor de vigilância do serviço. Muitas vezes não 
se registra, passa um pouco despercebido e, 
quando a gente chama às vezes o município: o 
seu município apresentou três casos de registro 
de abuso sexual no primeiro semestre; aí o 
técnico: não, não é isso! É muito mais! Tem 
alguma coisa errada! Então, é importante essa 
questão do registro, porque a gente faz toda 
essa análise e a gente tem ficado muito atento a 
isso, que são os registros dos serviços da 
Assistência. 
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O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI – Sem partido) –  Só um 
registro! 

 
A SR.ª ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO 

VENTURIM – Pode interromper. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI – Sem partido) –  Desculpe 
interromper, já interrompendo. É tão 
importante! Nós estivemos, na semana passada, 
no município de Jaguaré, porque nós estamos 
acompanhando esse registro, acompanhando os 
casos nos setenta e oito municípios do estado 
do Espírito Santo. E, deputado Luciano, 
deputado Vandinho, no município de Jaguaré, 
nós tivemos quarenta e cinco registros. No ano 
passado inteiro, 2018 inteiro, foram trinta e 
cinco. Só de janeiro a junho, agora de 2019, 
infelizmente nós tivemos quarenta e cinco 
registros em Jaguaré. 

Mas tivemos a felicidade também de 
verificar e de constatar que há um 
enfrentamento, o poder público municipal tem 
colaborado muito, a prefeitura, através do Cras, 
Creas, do Conselho Tutelar, e que a equipe do 
Conselho está completa, com cinco 
conselheiros, e são pessoas que têm 
compromisso com as crianças, com os 
adolescentes, com os jovens, com os munícipes 
de Jaguaré. 

Então, é importante esse 
monitoramento, porque, sempre que acende 
uma luz amarela, nós aqui também estamos de 
olho, e nós temos ido aos municípios para fazer 
visitas, para realizar audiências públicas e 
conscientizar as pessoas. Então, esse 
acompanhamento nosso e o de vocês é 
imprescindível para o sucesso do nosso objetivo 
aqui, do nosso desiderato.  

Mas me desculpe interromper, mas já 
devolvendo a palavra. 

 
A SR.ª ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO 

VENTURIM – Perfeitíssimo! Podem interromper 
na hora em que vocês acharem necessário! 

Mas é isso, a gente tem feito muito isso, 
esse trabalho constante, esse assessoramento 
constante aos municípios, porque a gente 
percebe que eles têm essa necessidade de a 
gente estar ali presente. E este ano foi um 
exemplo disso. Do ano passado para cá, foi um 

exemplo disso, eu vou falar um pouco lá na 
frente, vou mostrar umas imagens para vocês 
de todo esse desdobramento que a gente tem 
feito. 

Mas é isso que o doutor Pazolini colocou: 
quando a gente mostra os dados para o 
município, quando o município vê que a gente 
está ali presente, motiva muito mais, e toda a 
rede local motiva muito mais. O Ministério 
Público, a Educação, a Saúde: ah, a Assistência 
do Estado está aqui, está cobrando, a gente tem 
que dar um jeito, vamos fazer, vamos acontecer! 
Aconteceu o seminário, aconteceu audiência 
pública, aconteceram vários momentos de 
discussão e de debate no município, porque 
realmente o índice de abuso e de exploração é 
altíssimo no município. 

E aí a gente fala um pouco dos principais 
tipos de trabalho infantil, segundo a lista TIP, 
que está lá no site da OIT, através desse 
decreto. Os principais tipos de trabalho infantil, 
as piores formas que estão lá nessa lista TIP são 
os trabalhos realizados nas ruas, porque ele 
causa danos e por traz dele têm várias violações, 
que é a exploração, que pode ser uma criança 
atropelada no trânsito, um abuso sexual.  São 
várias questões que surgem a partir do 
momento que essa criança deixa sua casa e se 
expõe na rua sozinha. Então, são várias 
situações que podem surgir ali nesse trabalho 
na rua: o aliciamento, muitas vezes, na maioria 
das vezes, essa criança é aliciada no trabalho. 
Tem pessoas por trás dela explorando: Você vai. 
O seu ponto é ali. Eu vou ficar lá, na outra rua.  

Eu falo isso porque o Conselho Tutelar 
relata esses fatos. Já pegou em vários 
municípios aqui da Região Metropolitana: Eu 
vou ficar lá, na outra rua, de olho em você. 
Quando chegar tal horário, você vai vir aqui e 
vai me dar o dinheiro. Então é mais ou menos 
assim que funciona.  

Infelizmente, é um comércio. É um 
comércio manipulado. Essas crianças são 
exploradas dessa forma mesmo. É uma cadeia 
de exploração. Aqui no Espírito Santo existe 
muito, mas nas regiões metropolitanas maiores, 
São Paulo, Rio, a gente ouve os nossos colegas 
falarem dessa prática que é muito mais 
acentuada. 

O trabalho doméstico já pontuei. Muitas 
pessoas falam: Ah, mas o que é enfim o trabalho 
doméstico? O que é caracterizado trabalho 
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doméstico? O trabalho doméstico é quando a 
criança é responsável pelas tarefas do lar. A mãe 
sai de casa para trabalhar de manhã, ou o pai, 
ou a avó, ou o avô, quem seja do núcleo familiar 
dessa criança, ela vai deixar essa criança 
responsável para fazer o café, dar café aos 
outros irmãos, lavar as louças, fazer o almoço, 
lavar a roupa. Se tiver uma máquina de lavar em 
casa... Às vezes, não tem. Ela vai lavar as roupas 
dos irmãos ou vai ficar tudo embolado lá. Ela vai 
fazer o almoço. Ela vai levar essa criança para 
escola, aí ela vai junto. No retorno da escola, ela 
tem que pegar os irmãos e volta de novo para 
casa. Então, assim, é todo esse movimento que 
a criança faz, que ela é responsável por aquela 
tarefa do lar. Ah, existe isso? Claro que existe. 
Existe muito. Isso é caracterizado trabalho 
doméstico: quando ela é responsável de fato 
para aquelas tarefas daquela casa, daquele lar, 
em que ela reside.  
 Ah, vou pedir a meu filho para lavar um 
copo para mim, para varrer uma casa. À minha 
filha, para coletar o lixo. Isso é trabalho 
doméstico? Não. Isso é um ofício normal, 
porque ela tem que ajudar a família. Está na 
construção do seu próprio sujeito, de 
responsabilidade. O que não pode é a criança 
ser explorada para aquele trabalho naquela 
casa.  
 O trabalho em atividade ilícita, que é o 
trabalho no tráfico. Hoje, as nossas crianças 
estão cada vez mais assediadas a esse trabalho, 
porque, muitas vezes, o chefe da boca paga 
quinhentos reais por semana, trezentos reais na 
sexta-feira, para ele estar ali na chefia, vigiando 
aquele ponto no morro. Então isso se torna, 
para ele, muito vantajoso. E ele pensa: Quais as 
minhas perspectivas de eu estudar, de eu entrar 
na faculdade, de eu trabalhar? Quando eu vou 
ganhar isso, eu vou ter essa oportunidade? 
Então aquilo se torna um chamariz muito 
grande e a criança acaba se deixando levar 
nesse caminho muito fácil, porque o dinheiro 
que ela ganha é muito fácil.  
 A gente tem uma pesquisa do 
Observatório de Favelas, do Rio de Janeiro, que 
está no site da FNPETI. É muito interessante a 
pesquisa. Pesquisadores do Ipea, junto com 
pesquisadores do instituto Observatório de 
Favelas, do Rio, fazem uma pesquisa em várias 
regiões de favelas do Rio, onde é comprovado 
isso, que as crianças preferem: Tia, tia, eu 

prefiro ganhar quinhentos reais na sexta-feira 
do que ir à escola. Eles falam isso. Para eles, é 
muito vantajoso isso. E o tráfico dá status: 
Nossa, eu vou me tornar o chefe do tráfico desta 
região. Então, ele vai se tornar o chefe muito 
cedo, com dezoito, com vinte anos, mas ele não 
tem consciência de que essa vida pode ser 
muito curta para ele. E aí o ciclo que se reproduz 
nessa família. Quem é essa mãe? Quem é esse 
pai? Quem é esse responsável por essa criança 
que está passando esses conceitos de perigo?  
 A gente está vivendo hoje numa 
sociedade que tem que ter esse resgate mais de 
família. É isso que a gente tem discutido muito 
nas políticas públicas de assistência social 
principalmente. A gente, cada vez, investir mais 
na proteção básica, na família, quem é essa 
família, investir nessa família dessa criança, para 
tentar não ir lá na frente resolver o problema lá, 
e, sim, o problema na raiz, que é a família. 
 O trabalho informal, eventual, sazonal, 
esporádico acontece muito nas lavouras de todo 
o país. No Espírito Santo, como eu já citei, as 
famílias migram de um município para outro. 
Ah, este mês, eu fui para Afonso Cláudio colher 
café; no mês que vem, eu levo o meu filho e vou 
para outro município, vou para Santa Maria do 
Jetibá. Então, ele vai circulando e vai levando a 
criança atrás. Muitas vezes, a pessoa fala: Ah, 
mas eu vou levar o meu filhinho, vou botar no 
caixotinho, no lado do pé de café, e vou colher 
café, porque ali ela está segura. A gente 
entende a preocupação dessa família. Muitas 
vezes, a mãe vai ajudar o marido na lavoura e 
ela leva os filhos para debaixo do pé de café. 

Eu falo isso, porque eu sou do interior do 
estado e, então, eu, frequentemente, ia. Meus 
avós moraram por um tempo, na roça e eu via 
isso muito claro, as crianças ali. As famílias 
levavam. É de praxe isso acontecer.  

Mas essa criança, às vezes, falta aula e, 
quando a gente senta com a Educação e vê 
nesta época de panha de café, a gente vê isso: 
Fulano ficou vinte dias sem vir na escola. E aí ele 
perde o ano, ele perde o ano por essa questão, 
perde todo um conteúdo escolar por conta 
dessas questões do trabalho. 
 O trabalho perigoso e insalubre, 
exposição de jogos, trabalhos virtuais. Doutor 
Lorenzo também, se quiser me ajudar, pode 
falar. É uma pratica muito preocupante, as 
crianças hoje estão muito focadas, desde muito 
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precocemente, no celular, no tablet. A criança já 
nasce, com seis meses está vendo Galinha 
Pintadinha, o pai e a mãe já dão para poder 
fazer as tarefas do lar: Você fica aqui vendo o 
desenho. Então, tudo é muito cedo. A criança, 
na mídia. Tudo é muito cedo. E chama a 
atenção, porque é bonito, é colorido, 
audiovisual, tem musiquinha, é muito bonitinho, 
mas a gente tem que avaliar o quanto isso está 
tendo efeitos negativos também para essa 
criança. É oferecido muito cedo. Hoje em dia, 
tem crianças que tem site no Youtube. Elas 
passam o dia ali. Chegam da escola correndo, 
almoçam correndo e vão para quarto. A mãe 
está trabalhando e não sabe nem o que esse 
filho está fazendo. Está lá criando blogs, sites 
para ganhar dinheiro e por ali vai. Perdeu um 
pouco aquela infância de jogar bola, de ir a uma 
quadra. Ela está ali, então, a gente tem que ficar 
muito atento a essa questão dos jogos. 
 A violência sexual, que tem dentro dela o 
abuso e a exploração, é considerada pela Lista 
TIP a pior forma de trabalho infantil, porque ela 
dilacera o ser humano, principalmente a 
menina. A gente tem a foto da menina ali. Hoje 

a gente faz um trabalho junto com a PRF, que 
é o trabalho Mapear. A PRF está em todo o 
Brasil. Dentro da nossa comissão estadual, a 
gente tem a presença da PRF. Dentro da nossa 
comissão, direto eles estão fiscalizando as 
rodovias, BRs do estado, 101, 262. A gente 
pede para os municípios também falarem isso 
na sua rede intergeracional: Viu uma menina 
suspeita, assim, denuncie, ligue 190. Liguem e 

denunciem. A gente não pode se omitir, não 
pode ficar calado.  
 A gente tem os grandes mitos cercados 
na nossa sociedade, que são: Melhor trabalhar 
do que roubar. Ele só está ajudando a família. 
Nada de mais. Ele está ajudando hoje. 
Amanhã, ele ajuda também. Depois de 
amanhã, ele ajuda e depois, depois e depois. E 
ele ajuda de segunda a domingo. Então, ele 
está ajudando todos os dias, em horários que 
ele poderia estar em outra atividade. O trabalho 
é o pai do êxito. Ele grandifica. Essa palavra é 
muito corriqueira. Um pai, uma mãe: Você tem 
que trabalhar mesmo desde pequeninho. Vamos 
trabalhar. O nosso presidente foi, em rede 
nacional, falar que trabalhou desde os nove 
anos, nas fazendas do pai dele, ele trabalhou 

muito, ele não tinha horário para almoçar 
direito, almoço na mesa. Então, ele trabalhou 
muito. 
 Então, as consequências do trabalho 
infantil são muitas consequências que a gente 
pode ver, tanto nos aspectos físicos, 
psicológicos, emocionais, essa prática traz.  

Aspectos físicos. A gente tem a criança, 
ela geralmente está muito cansada, a criança 
que pratica um trabalho de exploração, ela tem 
problemas respiratórios, lesões, deformidades 
na coluna, alergias, distúrbio de sono, 
irritabilidade. Muitas vezes a criança que pratica 
trabalho infantil apresenta esses sintomas. A 
criança que trabalha vai ter sono muito cedo, vai 
chegar à escola e vai dormir em cima da 
carteira, ela não vai ter um rendimento bom. 
Isso tudo mostra os efeitos que o trabalho 
infantil traz na criança. 

Segundo o Ministério da Saúde, crianças 
e adolescentes se acidentam seis vezes mais que 
os adultos em atividades laborais, porque têm 
menor percepção dos perigos. A criança, muitas 
vezes, não tem a noção do perigo, ela acha 
bonito subir em uma escada, ajudar o pai numa 
construção, acha o máximo aquilo ali tudo. Ela 
não tem noção, às vezes, daquele risco que ela 
está correndo. Ajudando em casa a fazer um 
café, ela está manuseando lá uma água 
fervendo. Não tem muito, na mão, aquela 
expertise toda ali, pode cair, pode entornar. O 
Hospital Infantil, na seção de queimaduras, você 
pode ir lá e solicitar um relatório, a quantidade 
de crianças que executam trabalho doméstico, 
que sofrem queimaduras principalmente por 
conta do trabalho infantil.  
 Aspectos psicológicos. Geralmente são 
impactos negativos dentro do contexto familiar. 
Por exemplo, a questão dos abusos físicos, 
sexuais, emocionais são os principais fatores de 
adoecimento nas crianças. Uma menina, um 
menino que sofre um abuso sexual, uma 
exploração sexual, isso fica para toda a vida. Por 
mais acompanhamento psicológico que se faça 
a essa criança, por mais toda a atenção que se 
dá a essa criança e a essa família, isso vai afetá-
la ao longo de toda a sua vida. São cicatrizes que 
vão ficar marcadas. 
 Os aspectos educacionais são o baixo 
rendimento escolar, distorção na idade e na 
série, ela vai perdendo, não consegue 
acompanhar os outros coleguinhas e aí a gente 
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tem muito bullying nas escolas hoje. Ah, você 
não consegue passar de ano... Aí começam 
todas aquelas nomenclaturas, aqueles apelidos 
que os coleguinhas colocam, essa criança fica 
desmotivada. Ela não tem mais vontade de ir à 
escola. E aí, muitas vezes, a gente avalia hoje, 
qual modelo de educação que a gente tem. Se 
ele é um modelo atrativo para as crianças, para 
os jovens, que modelo de educação nós temos 
no país que é tão atrativo para crianças e para 
os jovens?  

O abandono da escola e a não conclusão, 
também, na educação básica. É um circulo 
vicioso que se perpetua aí, às vezes. 

Aí a gente vem falar rapidamente do 
Peti, para eu entrar nas ações do Estado, no 
Junho Vermelho. O Peti foi criado em 96 e ele 
vem exatamente num programa federal para 
trabalhar essas questões da erradicação e da 
prevenção do trabalho infantil. Então, hoje, em 
todos estados da Federação, a gente tem um 
Peti implantado. Todos os estados tem Peti 
implantado, a maioria dos estados da Federação 
é financiada com recurso federal para as ações 
do Peti. Nosso estado assinou um termo de 
adesão em 2013, com o Governo Federal, 
pactuando recurso federal para as ações do Peti. 
E foram quatorze municípios que aceitaram a 
adesão. Então, hoje também no estado, temos 
quatorze municípios que recebem recurso 
federal para executar ações do Peti. 
Infelizmente, de vinte e um municípios que 
foram ofertados, na época, só quatorze 
aceitaram. Os demais não aceitaram. Pode 
passar. 

Então, o trabalho voltado ao trabalho 
infantil é isso. É um trabalho intergeracional que 
envolve educação, saúde, trabalho, cultura, 
esporte e lazer. Dentro da Assistência tem 
abordagem de rua, vocês ouvem muito aquelas 
kombis da Prefeitura de Vitória circulando, que 
é o serviço de abordagem, onde faz todo um 
trabalho minucioso de abordar essa criança. 
Tem que ter todo um trejeito de você chegar até 
essa criança, de você conversar com ela, senão 
você assusta. Muitas vezes ela informa dados 
errados, ela não informa o seu nome 
corretamente, seu endereço correto, para que a 
equipe não chegue a sua casa. Então, é um 
trabalho muito difícil. Às vezes a sociedade 
cobra muito. Ah, eu abordo, a Prefeitura aborda 
o menino, amanhã ele está ali no sinal de novo. 

A gente não pode pegar o menino e, 
simplesmente, deixar ele dentro de casa, deixar 
ele preso. Não pode! Então, no dia seguinte, se 
a família – muitas vezes você faz o trabalho com 
a família – não tem condições, essa criança volta 
para a rua de novo. Então é esse ciclo.  

Então, a rede de proteção é toda a 
sociedade, instituição, Governo na prevenção 
das violações. 
 O fortalecimento das denúncias. Então a 
gente tem que denunciar. Em Vitória, hoje, 
existe o 156. Viu uma criança na rua, liga para o 
156, faz o registro, a abordagem vai chegar lá, 
ou o Disque 100. 
 Mudanças nos valores, que 
fundamentam a permanência dessas situações 
de trabalho infantil. 
 A identificação e busca ativa pelos 
serviços da Assistência também. A gente tem 
incentivado cada vez mais essa questão. 

 O desenvolvimento de ações 
focalizadas e particularizadas, de acordo com 
a caracterização do trabalho em cada 
território. Então, a gente faz muito um 
trabalho, também, nos municípios, que têm 
que conhecer a realidade do seu território.  

Cada município te um recorte 
diferente. O município de Alegre apresenta 
uma realidade muito diferente da do 
município de Jaguaré, por exemplo, dentro 
das características do seu território e nas 
características também voltadas ao trabalho 
infantil. Um município da região 
metropolitana, como Vitória, apresenta 
totalmente diferente de uma realidade de 
trabalho infantil do município de Santa Maria 
de Jetibá. 

Então, cada equipe, cada município tem 
que entender a sua conjuntura, o seu território, 
as suas famílias, quem são essas crianças que 
estão no trabalho infantil, para poder fazer um 
trabalho e conseguir um resultado melhor. 

A referência nas gestões municipais. A 
gente tem trabalhado muito isso também. É 
muito difícil porque os municípios, hoje, contam 
ainda com poucos técnicos, com rotatividade 
muito grande. Então, quando o técnico está 
engajado no trabalho, muitas vezes é ofertada 
outra coisa e ele migra para outro município e aí 
ocorre essa mudança de profissional. Isso 
atrapalha um pouco, mas aí continua. 
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Uma rede de acesso online disponível; 
pesquisas e estudos na área da criança e do 
adolescente. 

O fortalecimento dos conselhos. A gente 
vem cada vez fortalecendo mais o controle 
social, a participação da sociedade, dos 
conselhos de direitos da criança e do 
adolescente. Os conselhos tutelares são 
importantes também nessa prevenção do 
trabalho infantil. 

E aí, em 2010, através do censo – é o 
último censo que a gente tem – houve a 
necessidade de fazer um redesenho do 
programa. Então, o redesenho veio com cinco 
eixos estratégicos, que é o nosso guia hoje, a 
gente chama de nossa bíblia de assistência na 
área do Peti, do programa de erradicação, que 
é: informação e mobilização nos territórios, eixo 
1. Então, a gente trabalha a sensibilização, 
articulação intersetorial, realizações de 
campanhas, mobilização da rede, 

Essas são as duas campanhas nacionais, 
que são marco: 18 de maio, que é o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e Exploração 
Sexual, está ligado ao assassinato da Araceli, em 
1973, a lei veio em homenagem à nossa Araceli; 
e tem a campanha de 12 de junho. São as duas 
campanhas nacionais, são os marcos. 

A identificação, como eu falei do 
diagnóstico, busca ativa, denúncia, Disque 100. 
Agora a gente tem também o Disque 191, da 
PRF, não sei se vocês conhecem, é muito 
interessante também. Às vezes a gente está 
viajando, vê uma criança numa rodovia, numa 
BR, então tem o Disque 191 também. 

O sistema de informação, que é o Sisc, 
dentro da Assistência, que a gente tem como 
identificar através da filtragem também aquelas 
crianças que são egressos do trabalho infantil, 
se estão frequentando as ações lúdicas dos Cras. 
A gente também tem como fiscalizar, porque o 
estado, os municípios, recebem as parcelas 
federais, então a gente tem que ver quantas 
crianças estão frequentando esses serviços. Tem 
dado oportunidade? A gente também faz esse 
monitoramento. E os outros registros que eu já 
falei lá no início. 

Tem as ações de fortalecimento, que é a 
capacitação permanente de equipes, também, 
que a gente tem feito, dos professores, agentes 
de saúde, conselheiros tutelares e com 
lideranças comunitárias. Essa parte também a 

gente fica assim, a gente capacita os municípios 
e os municípios também fazem esse trabalho.  

A proteção social, que é a inserção na 
rede socioassistencial; a inserção em serviço das 
políticas setoriais; e a criação de fluxo de 
atendimento. E o quarto é a defesa e a 
responsabilização: atuar o marco normativo 
sobre crimes sexuais; combater a impunidade; 
disponibilizar serviço de notificação e 
responsabilização qualificado. Também é outro 
eixo. A gente trabalha com essa questão do 
combate, igual, por exemplo, Jaguaré, que é um 
município...  

É muito, mas aqui, a gente não... A 
questão da punição para o agressor, o que a 
gente faz? Está muito difícil... Esse eixo é isso! É 
buscar a defesa e responsabilizar aquela pessoa 
que cometeu aquela violação, a violência contra 
a criança. 

O monitoramento é a etapa onde 
fazemos tudo online, via sistema, visto os 
registros, através da nossa Secretaria de 
Assistência, a Setades. A gente faz o 
monitoramento de todos os dados, de todos os 
municípios. Acho que é através disso que a 
gente pode apontar para o município o que 
pode ser melhorado.  

Bom, quais os desafios que a gente tem? 
O Brasil, até hoje, ainda não cumpriu a 

meta 8.7 dos objetivos do desenvolvimento 
sustentável, aprovado pela ONU em 2015, que é 
de eliminar as piores formas de trabalho infantil 
até 2016; e tem até 2025, que foi a meta 8.7. 
Era para ela ser cumprida em 2016, mas o Brasil 
não cumpriu a meta 8.7, não cumpriu o dever 
de casa. E temos até 2025, quando será 
realizada a próxima convenção, em Genebra, na 
Suíça, pela OIT. A OIT vai apresentar em 2025 o 
relatório de todos os casos de trabalho infantil 
que o Brasil tem. E aí a gente tem essa meta 
para cumprir. 

Então, com relação às ações do Governo 
do Estado, hoje a gente tem uma equipe 
específica para acompanhar os setenta e oito 
municípios. Temos a Comissão Estadual de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, 
que é a Coepeti. Essa comissão foi criada ano 
passado, em janeiro; foi um grande avanço. A 
equipe chegou ao programa no início do ano 
passado. Faço parte da equipe - sou assistente 
social - junto a uma pedagoga. Então, 
trabalhamos juntas. Começamos a montar essa 
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comissão. Aquela foto ali foi do nosso Junho 
Vermelho, a abertura do Junho Vermelho. 
Temos a Polícia Militar, que faz parte; a Polícia 
Civil; a PRF; a OAB; a Saúde; a Educação; dois 
representantes dos conselhos estaduais do 
Espírito Santo; e Secretaria de Direitos 
Humanos. Então, essa comissão, a gente se 
reúne uma vez por mês na Setades, onde 
pegamos o nosso plano anual e vai, por eixo, ver 
o que a gente tem que fazer, o que a gente vai 
fazer mês a mês, para a gente ir planejando as 
ações. É muito bacana porque eles ajudam 
muito. Por exemplo, agora, este mês vou 
realizar duas palestras nas reuniões de 
Superintendência Estadual de Educação. Então, 
vou levar o tema Trabalho Infantil para os 
pedagogos da rede municipal. E esses 
pedagogos vão aos seus municípios repassar as 
informações para os professores, a estarem 
mais atentos, com esse olhar a respeito do 
trabalho infantil.  

E tem o Fórum Estadual também, o 
Feapeti, em que a gente se reúne uma vez por 
mês. Ele é aberto e, para quem quiser 
participar, depois posso passar o calendário por 
e-mail. Cada mês ele funciona em um local e a 
gente recebe a colaboração de todos. Ele é 
aberto e quem quiser participar pode estar 
contribuindo conosco.  

As ações do Governo do Estado são: 
criação da comissão... Ai abre a questão do 
Maio e do Junho Vermelho, que é mais o 
objetivo desse encontro. E acho que antes de a 
gente falar do Junho Vermelho, a gente tem que 
fazer toda uma retrospectiva para as pessoas 
entenderem um pouco o que é esse Junho 
Vermelho; por que falar um pouco do trabalho 
infantil. Então, a gente pensou, em maio: como 
vamos fazer para sensibilizar a sociedade e os 
municípios a abordarem o tema da questão do 
abuso e da exploração sexual? A exploração 
sexual é a principal forma de trabalho infantil. 

E aí a gente fez um encontro de 
mobilização para os municípios, em março. 
Então trabalhamos para eles poderem 
multiplicar as ações nos municípios. Aí, dentro 
da rubrica que a gente tem de recurso federal, 
gastamos doze mil reais com a divulgação de 
campanhas, folders, cartazes... Até trouxe 
cartazes para vocês; deixei com a Vanessa. 

A gente fez cartazes, folders, e vamos, 
agora, no dia 19, fazer uma campanha de rua, 

que é o Dia D de mobilização, que é uma das 
ações do Junho Vermelho. Então, no dia 19 a 
gente vai convidar todos os parceiros que 
queiram estar conosco. A gente vai fazer, 
primeiramente, os municípios da Região 
Metropolitana. Então eles vão retirar os 
materiais - camisas, bonés, garrafinhas - para os 
técnicos. A gente já tem definido os pontos de 
cada município da Região Metropolitana; 
estaremos vendo as equipes e vamos às ruas. 
Em Vitória, no semáforo; em Vila Velha, vamos 
escolher as feiras; em Cariacica, um ponto na 
BR; em Serra, vamos escolher feiras e um ponto 
na região central de Laranjeiras... Então, em 
cada município escolher um local e fazer a 
panfletagem, parar os condutores, parar as 
pessoas, entregar o folder e falar um pouquinho 
do trabalho infantil identificado. Vamos fazer 
essa campanha no dia 19. 

Participação das equipes... Já falei 
também. 

A gente realizou, também, em maio, em 
dois pontos - no Porto de Capuaba e na BR-101 - 
com apoio da PRF, também, abordagem a quase 
mil, duzentos e cinquenta condutores. A gente 

entregou o folder da campanha 18 de Maio, e 
falou um pouquinho do significado desse 18 
de Maio. Foram quase mil, duzentos e 
cinquenta condutores abordados nesses dois 
trechos, fazendo a campanha do 18 de Maio. 

E dia 06 de junho a gente lança, então, 
a campanha do Junho Vermelho. E por que o 
Junho Vermelho no Espírito Santo?  

Aí a gente tem um grupo, que é um 
grupo nacional, e aí o Ministério da Cidadania 
começou a perguntar por que o Espírito Santo 
começou a lançar o Junho Vermelho? De onde 
vocês tiraram essa ideia do Junho Vermelho? 

A gente descobriu que no Espírito 
Santo existe uma lei, de 2017, que fez menção 
a essa questão do Junho Vermelho. Puxamos 
essa lei e falamos:“Com base nessa lei a gente 
vai criar o Junho Vermelho para abrir as ações”. 

A nossa ideia era colocar alguns 
monumentos vermelhos, mas a gente conseguiu 
só alguns. Por exemplo, da Ceturb a gente 
conseguiu que algumas torres e alguns 
terminais ficassem com a iluminação vermelha, 
e também alguns prédios públicos. Mas tudo o 
que a gente queria a gente ainda não conseguiu 
para esse ano.  
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Mas aí a gente lança o Junho Vermelho 
com essa proposta de mostrar para a sociedade 
do Espírito Santo que estamos atentos à prática 
de prevenção e erradicação do trabalho infantil. 
Então são realizações de ações para mostrar que 
o Espírito Santo está acordado e quer, 
realmente, vencer esse vilão que é o trabalho 
infantil. 

Essa imagem é da abertura do Junho 
Vermelho, que aconteceu no Tribunal de Contas 
do Estado, no auditório, aqui do lado, no dia 06 
de junho. Contamos com aproximadamente 240 
pessoas. Enchemos o auditório e ficamos muito 
felizes. Os adolescentes foram; a gente teve a 
participação dos municípios; teve apresentação 
cultural... E ali a gente mostrou, mesmo, para a 
sociedade, que a gente está acordado, alerta 
para a prática do trabalho infantil. 

Então, fazemos a abertura com base na 
Lei n.º 10.755, de autoria do nosso ex-
governador Paulo César Hartung, que instituiu 
no Estado do Espírito Santo o Junho Vermelho, 
dedicado à conscientização e às ações de 
prevenção e erradicação do trabalho infantil. 
Tem o Art. 1º e o Art. 2º. 

 
Art. 1º - Fica instituído, no Estado 
do Espírito Santo, o Mês Junho 
Vermelho, dedicado à 
conscientização e às ações de 
prevenção e erradicação do 
trabalho infantil. 
 

O Art. 2º coloca o Junho Vermelho no 
Calendário Oficial de Eventos do Estado. Então 
temos a responsabilidade de, todo ano, 
desenvolver ações, com base na lei. 

As duas campanhas, como já pontuei lá 
na frente. 

A gente tem trabalhado, também, no site 
da Setades, essa divulgação de tudo o que a 
gente faz. Tudo o que o município faz, ele 
manda para a gente e a gente joga no site. 
Porque os municípios se sentem importantes, 
valorizados, estimulados. A gente coloca um 
obrigado, a gente tem um grupo no WhatsApp 
de todos os municípios. Então se o município, 
igual Linhares fez: uma corrida do trabalho 
infantil, gente! Vou mostrar a foto para vocês – 
sábado agora –, uma gracinha! Corrida contra o 
trabalho infantil. Então, assim a gente está 
tentando levar o jovem, a criança, a ser 

protagonista dessa história e eles entenderem 
por que estão ali naquela prática e como é 
importante saírem daquela prática. Isso aí foi a 
ação que a gente joga lá no site da Setades.  

Aí são ações do 18 de maio, caminhada, 
caminhada em Cariacica. Aqui uma criança nas 
ações do Cras, com a revistinha do trabalho 
infantil. Aquele cartaz ali faz menção à 
campanha do ano passado, que ele trabalha a 
imagem veiculada da criança no trabalho 
doméstico, que ela pode estar cortando sua 
perspectiva para o futuro. Aí são as ações que as 
crianças desenvolveram no Faça Bonito, 
caminhada ali, acho que foi em Aracruz. Isso 
aqui foi na BR-101 Norte, a panfletagem que a 
gente fez. Aí foi um seminário que aconteceu... 
Não, um fórum de prevenção, esse foi em 
Guarapari. Que aconteceu no dia 31 de maio. 
Foram vários. É muita foto. Eu fiquei de passar 
para ela depois. Não dá para trazer tudo. Mas a 
gente ficou muito feliz com o desdobramento 
este ano, depois do encontro de mobilização 
que a gente fez em março. Então a gente 
avaliou que foi importante esse encontro que 
motivou a fazer todas essas ações.  

Esse foi as crianças construindo as 
florezinhas nos Cras, nos serviços de convivência 
e fortalecimento de vínculos. Muitas crianças 
que participaram são crianças que saíram da 
atividade de trabalho infantil ou são crianças do 
abuso, da exploração, construindo as florezinhas 
e participando de todo aquele contexto, de toda 
aquela ação, não só indo para a rua. Eles 
participaram de todo o processo ali de pensar e 
de participar da atividade.  

Aí foi a abertura do nosso Junho 
Vermelho. As crianças, já na campanha agora do 
trabalho infantil do dia 12, construindo os cata-
ventos. Acho que foi em Linhares.  

Essa foi a corrida que aconteceu agora 
em Linhares, no sábado, então o município 
tentou pegar as crianças que estavam nessa 
situação de mais vulnerabilidade a participar 
dessa corrida e convidaram outras crianças 
também do município, das escolas. Fizeram 
divulgação nas escolas para as crianças que 
queriam participar dessa atividade da corrida. 
Teve troféu, teve a presença do prefeito, do 
secretário, da equipe do Peti. Então, a gente 
está tentando envolver muitos prefeitos, 
secretários nessa ação aí do trabalho infantil 
também. Está sendo muito gratificante para 
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nós. Essas são as fotos, finalizando a chegada 
em Linhares.  

E é isso! Eu agradeço o convite. Finalizo 
aqui a apresentação dessas ações, agradecendo 
à Casa, agradecendo, mais uma vez, ao 
deputado Lorenzo por essa abertura. Estamos à 
disposição para quando quiserem a gente vir e 
falar mais um pouquinho das nossas ações lá na 
secretaria. É isso, Junho Vermelho ainda 
continua, finalizando no dia 19. Atrasou um 
pouquinho porque a gente acredita que não é 
só no dia 12. A prevenção e erradicação é o ano 
inteiro então a gente não tem data. A gente 
trabalha a data, mas dia 19 vai ser o dia que a 
gente vai ainda fazer a nossa campanha de rua 
dentro da programação do Junho Vermelho. 
Ok? 

Muito obrigado a todos e a todas! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI – Sem partido) – Nós que 
agradecemos, Alessandra, pela participação, 
pela explanação, por trazer dados que 
subsidiam a nossa atuação e que nos dão 
condição hoje de acompanhar a dinâmica nos 
setenta e oito municípios e propor medidas.  

Vou passar a palavra para o deputado 
Luciano Machado para as considerações. Fique à 
vontade, deputado.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Presidente, deputado Lorenzo Pazolini, 
deputado Vandinho, a todos vocês que estão 
presentes, que estão nos vendo aí, através das 
redes sociais. 

Dizer para nossa querida Alessandra 
Zardo Venturim, italianíssima, com esse 
sobrenome aí, que foi muito bom ter você aqui.  

As pessoas da minha idade têm muita 
facilidade em dizer isso: Na minha época... Na 
minha época também, com seis, sete anos eu 
conheci o tal do cacumbu. O cacumbu, para 
quem é da roça, sabe que é aquela enxadinha 
gasta pelos mais velhos. Então, o que sobra, fica 
para os meninos que chegam da escola e têm 
que ir lá e não podem fazer corpo mole. Era 
assim.  

 Graças a Deus essa fase foi acabando, 
mas não acabou ainda. Tem problemas, muitos 
problemas, principalmente na região cafeeira, 
principalmente. Eu acredito que seja uma 

possibilidade de muito mais casos de trabalho 
infantil.  

E o programa espetacular que é o Peti, a 
erradicação do trabalho, ele veio para 
consolidar isso. Vocês, não é novidade para 
ninguém que tem alguns políticos que ficaram 
marcados negativamente por terem trabalhado 
essa questão, o que é uma coisa triste de se 
imaginar, mas que realmente ocorreu.   

Então, é muito bom que se preocupe 
com isso. E digo o seguinte, eu sirvo de 
experiência. Eu consegui entrar numa faculdade 
com vinte e oito anos de idade porque o meu 
histórico não era de me preocupar com curso 
superior. E concluí a faculdade com trinta e dois 
anos. Então, não é mérito nenhum tirar a 
possibilidade da pessoa de baixa renda, que a 
família acha que precisa ter o ganha-pão através 
desse filho, dessa filha, abaixo de catorze anos. 
E, mesmo acima de catorze anos, tem que saber 
qual o critério, porque a competitividade é cada 
vez maior para você conseguir espaço 
profissional. Então, se você está se dedicando 
um período na escola e o outro período ao 
trabalho, integralmente ao trabalho no outro 
período, você corre o risco de perder essa 
corrida pelas pessoas que estão sendo 
respeitadas na sua infância, na possibilidade de 
ter um aprendizado teórico com mais condição 
de avançar.  

Então, realmente é um crime contra o 
futuro de uma criança você exigir a carga 
horária dela, e exigir que ela vá para o trabalho 
e, mesmo acima de catorze anos, exigir que ela 
se dedique mais do que a lei permite hoje 
também ao trabalho.  

Então, é uma questão que tem que ser 
debatida, realmente. Nós temos que falar sobre 
isso e conscientizar a sociedade.  

As pessoas, as famílias que trabalham no 
rural como meeiro, por exemplo, ou os braçais, 
ficam pensando: Ah, depois de catorze anos 
ninguém vai aprender nada. Mas não é assim. 
Eu acho até que os Governos, tanto o Governo 
Federal quanto os Governos Estaduais e 
Municipais, precisam se preocupar também com 
a educação profissionalizante com mais força, 
com mais presença na vida do estudante. Isso, 
talvez, supriria uma lacuna importante na vida 
profissional da criança e do adolescente, 
especialmente neste quesito de nós não termos 
vergonha de debater esse tema. Porque muitos 
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não querem falar sobre isso porque têm um 
preconceito contra uma lei que vem ao 
encontro do respeito à cidadania, respeito ao 
futuro das pessoas. 

Então, quero concluir pedindo licença, 
presidente, porque tenho uma pessoa me 
esperando, pensei que hoje acabaria mais cedo 
e ela está lá desde as 14h10min, mas dizer que é 
muito importante que toda a sociedade saiba 
das leis, saiba desse debate.  

Então, parabéns à Setades, à sua 
apresentação. Que nós possamos debater isso o 
ano inteiro e colocar isso para toda a sociedade.  

Quero parabenizar o deputado Lorenzo, 
porque isso faz parte da pauta diária na vida 
dele. Então, como jovem deputado, com muito 
futuro, o senhor serve muito de referência para 
que nós possamos debater esse tema que dá 
muito resultado para a sociedade, para melhoria 
da sociedade. Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI – Sem partido) –         
Agradeço pelas palavras, pela consideração, 
deputado Luciano Machado, nosso 
representante lá no Caparaó, que conhece bem 
a realidade. Foi gestor, foi prefeito municipal de 
Guaçuí, então conhece bem a realidade de lá, 
do campo e a realidade... 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) - Só 

concluindo, aparteando meu presidente, dizer 
que quando prefeito nós fomos premiados, o 
nosso Centro de Integração Social era um 
projeto social que o município tinha, que eu 
herdei de outros mandatos, mas nós 
aperfeiçoamos. Tinha uma padaria dentro do 
programa, que nós tivemos que eliminar, graças 
a Deus, porque ali servia de um despiste para 
colocar as crianças trabalhando e vendendo os 
produtos. 

Então, o Peti é realmente um programa, 
talvez, eu acredito, não tenho conhecimento tão 
grande nessa área social, tenho só de ver e ouvir 
falar, mas não sou estudioso nisso; mas o Peti, 
com certeza, é o melhor programa que existiu 
até hoje no nosso país. E não sei se ele foi 
minimizado, mas ele precisa ser maximizado.  

Na nossa época deu um resultado 
espetacular e servimos de referência. 
Representamos o Espírito Santo inclusive, em 

Santa Catarina, num evento nacional, nosso 
programa em Guaçuí. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI – Sem partido) – Parabéns 
pela referência e agradeço a presença. 

Deputado Vandinho Leite, para as 
considerações finais. Satisfeito? 

Alessandra, então nós queremos 
agradecer a sua presença, colocar esta Casa, 
esta Comissão à sua disposição para que nós 
possamos, efetivamente, caminhar juntos, 
ombreados na busca do mesmo objetivo de 
combate à exploração sexual, de combate à 
violação de direitos, combate também ao 
trabalho infantil. Principalmente esse trabalho 
penoso, esse trabalho em lavouras agrícolas, um 
trabalho insalubre até em alguns casos que 
constatamos, na prática, de triste realidade que 
ainda existe em nosso país, infelizmente, e 
também no estado do Espírito Santo. 

 Essa luta é fundamental, junto com 
outras instituições. Está aí a Polícia Rodoviária 
Federal, que sempre é nossa parceira, a Polícia 
Civil, a Polícia Militar, os Conselhos Tutelares, 
Cras, Creas, sociedade civil organizada, todos os 
órgãos garantidores de direito, conselhos e 
direitos que sempre estão à disposição e 
acreditam muito nessa causa. 

Então, o trabalho que vocês realizam já 
conheço há algum tempo, antes de nossa 
chegada aqui à Assembleia. Já tive oportunidade 
de conhecer, já tive a oportunidade de ir lá, 
estar presente, verificar que dá resultado, que 
há engajamento do gestor municipal. 

Aquela questão que você trouxe aqui, de 
motivação de cada um dos gestores, das 
equipes dos setenta e oito municípios é 
fundamental. Só para citar aqui, eu me recordo, 
como foi semana passada, mas estivemos lá em 
Jaguaré. Existe uma equipe extremamente 
entusiasmada, que quer trabalhar, que dá 
resultado, que se esforça e que ainda que tenha 
dificuldades de logística, estruturais e humanas, 
correm atrás e quer dar resultado.  

São essas pessoas que nós temos que 
estimular e saber que a secretaria, a Setades 
está lá à disposição. Nós aqui também estamos, 
a Assembleia Legislativa. Porque muitas vezes 
elas pensam que estão em uma ilha, estão 
sozinhas, desamparadas. E esse é o nosso 
trabalho, muito mais no campo das ideias e no 
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campo do fortalecimento e engajamento de 
ações e proposições. Olha, vocês não estão 
sozinhos, muito pelo contrário, nós estamos 
aqui para caminhar juntos e estar ali no dia a 
dia, amparando e apoiando. 

Parabéns pela apresentação. Agradeço 
mais uma vez a vinda e já nos colocamos à 
disposição para outras medidas, outras ações 
sempre voltadas ao interesse, principalmente, 
dos vulneráveis, que é a nossa principal defesa, 
defender aquela voz que não consegue falar, ou 
não consegue se expressar e não consegue 
chegar aos equipamentos públicos, por uma 
sequência, ou por uma série de motivos: 
opressão, violência, ameaça, medo que existe 
na prática, e a gente sabe muito bem disso. 

Enfim, fica aqui registrado, mais uma 
vez, o nosso agradecimento. E leve um abraço a 
toda equipe, em nome da Assembleia 
Legislativa. 

Agradeço então a audiência de todos. 
Agradeço aos servidores desta Casa, todos que 
nos acompanharam pela TV Assembleia. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão, e 
convido os senhores membros e o público para 
a próxima reunião, que será extraordinária, 
amanhã, dia 9 de julho, às 9h, aqui no plenário 
Judith Leão Castello. 

Um grande abraço. Boa tarde a todos.  
 

(Encerra-se a reunião às 
14h34min.) 

 
 

 
NONA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO, 
REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2019. 

 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Havendo número legal, declaro 
abertos os trabalhos da comissão.  
  

(O senhor presidente Carlos Von 
lê Provérbios, 3:18) 

 
 Leitura, discussão e aprovação da ata. 

 Solicito à secretária que proceda à leitura 
da ata da oitava reunião ordinária. 
 

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

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Algum deputado deseja retificá-la? 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Aprovada por mim. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Não havendo quem queira, como 
votam os senhores deputados? Aprovada pelo 
Torino. Ata aprovada como lida. 

Solicito à secretária a leitura do 
Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Ofício do gabinete do senhor deputado 

Doutor Hércules, encaminhando o projeto de 
Indicação n.º 834/2019, que propõe a 
instituição da Lei de Incentivo Fiscal do Esporte 
Capixaba. 

 
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 – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Muito obrigado, Noemir, pela 
leitura.  

Bom dia a todos. Quero agradecer a 
presença e saudar aqui o meu amigo e colega 
deputado Torino Marques, da mesma forma o 
presidente da Federação de Surfe, Marco 
Antonio Dedinho, e todos os presentes. 
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Quero dizer que tudo na vida para dar 
certo a gente precisa ter foco. Eu sou de uma 
região, sou de Guarapari, e tive quase que 
noventa por cento dos meus votos naquela 
região. Tenho a bandeira do turismo já algum 
tempo. Tive a oportunidade de estar à frente da 
pasta de turismo de Vila Velha, junto até com a 
nossa grande campeã Neymara Carvalho. E tem 
o esporte que eu amo, que eu pratico, apesar de 
que ultimamente a gente não está tendo muito 
tempo, mas sempre fui praticante do surfe e do 
bodyboard. 

Então, o deputado estadual precisa estar 
trabalhando por todo o estado, mas, 
obviamente, que ele tem um foco maior naquilo 
que ele entende melhor. No meu caso, eu 
conheço melhor a cidade de Guarapari, então, 
tenho trabalhado muito pela cidade de 
Guarapari e o entorno dela, e eu incluo aí 
Anchieta, Alfredo Chaves, Piúma, Vila Velha e 
Marechal. 

Tenho trabalhado muito pelo truísmo e 
aqui fui honrado com a eleição de presidente da 
Comissão Turismo e Desporto, junto com Torino 
Marques, deputado que é presidente da 
Comissão de Cultura e vice da Comissão de 
Turismo e Desporto, que tem dado uma força 
muito grande para a gente. 

Agora, teremos a nossa primeira reunião 
para desenvolver esse tema: surfe e bodyboard. 
Eu comecei a minha caminhada política mais ou 
menos há uns dez anos e com pouquíssimos 
amigos. Estou vendo até o Diogo Leão aqui. 
Porque na nossa juventude a gente conversa 
sobre tudo, menos sobre política. Conversa 
sobre futebol, sobre surfe e sobre mulher. 

Eu sempre gostei de debater. Descobri a 
minha vocação muito cedo, porque quando eu 
encontrava um problema na cidade, Torino, 
automaticamente a minha cabeça já funcionava 
no sentido de o que eu vou fazer, o que poderia 
ser feito para resolver esse problema, e sempre 
conversava com os meus amigos.  

Eu tive um grande incentivador que está 
aqui, que é Diogo Leão, meu grande amigo, 
assim como Magno Oliveira, que por muitos 
anos ficou entre os cinco melhores 
bodyboarders do mundo. Disputou o 
campeonato mundial por cerca de dez anos e, 
hoje, está morando no Havaí, muito por falta de 
incentivo que a gente tem aqui no nosso estado.  

Tive, agora, mais recentemente a 
oportunidade de trabalhar com Neymara 
Carvalho, que foi cinco vezes campeã mundial. 
Eu acredito que não existe nenhuma atleta no 
mundo que possua tantos títulos quanto a 
Neymara. Estão aqui a Jessica e a filha para me 
corrigirem. E, ao mesmo tempo, eu conhecendo 
de perto esse esporte, como eu conheço, e 
vendo o potencial que ele tem para se 
desenvolver aqui no nosso estado e realmente a 
falta de incentivo é total - o abandono é total ao 
surfe e ao bodyboard no nosso estado -, não 
apenas o surfe e o bodyboard, mas o suporte de 
uma forma geral. 
 E, aqui, a gente não pode culpar o atual 
governador, porque ele assumiu agora. Quando 
ele foi governador em seu primeiro mandato, a 
pasta do Turismo tinha um orçamento acima da 
média do que vinha acontecendo. Então, ele 
trabalhou realmente pelo esporte. 
 A gente tem uma expectativa muito 
grande para que esse novo Governo, o Governo 
Renato Casagrande, possa olhar com olhos 
diferentes para esses esportes - no caso o surfe 
e o bodyboard - e o esporte de uma forma geral. 

Torino, posso citar como exemplo aqui? 
O Espírito Santo tem pouco mais de quatro 
milhões de habitantes. É uma população similar 
à população do Uruguai. E o Uruguai já foi duas 
vezes campeão mundial de futebol, e a gente 
está lutando muito para chegar na terceira 
divisão do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, 
garfaram o Vitória há poucos dias e postergou 
um pouco esse nosso sonho. Mas você vê a 
nossa realidade: sonhando para chegar à 
terceira divisão do Campeonato Brasileiro. É 
inadmissível! É importante que a gente vire essa 
página desse triste capítulo até hoje que foi 
escrito no esporte capixaba. 

Torino, você quer dar uma saudação? 
 

 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – Não, 
quero só parabenizar... Não conhecia a filha da 
Neymara Carvalho. Mas como você cresceu! Eu 
me lembro de quando eu estava no jornalismo 
ainda, quando você nasceu, fizemos uma 
reportagem, você bebezinha. Já está uma 
moçona! Quantos anos já tem? (Pausa) 

Treze anos. Está certo.  
Já é campeã também? Também? (Pausa)  
Meu Deus do céu! Parabéns! 
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Não, ela está com vergonha, ela manda 
aqui.  

Mas, legal, era só isso mesmo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) – Inclusive, Torino, o procurador que 
nos atende aqui nesta comissão, o Ricardo 
Benetti, é também surfista. Está aqui nos 
acompanhando. Obrigado, Ricardo. É surfista. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – Eu 

vou falar a verdade. Com dezesseis anos de 
idade, eu me aventurei a ser surfista. Aí, eu 
comprei uma prancha, mas eu só ficava com a 
prancha fincada na areia e olhando todo mundo 
lá pegando onda. Eu fiz isso de quatorze até os 
dezessete anos, se não me engano, dezesseis 
anos. Eu fiz isso aí. Tirando onda. Esse é o 
verdadeiro tirar onda, verdade. 

Não nasci para isso não. Nasci mais para 
falar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) – Nós temos aqui grandes campeões. 
A Neymara compete até hoje em alto nível, é 
impressionante.  

Você está competindo ainda, Maylla? 
(Pausa)  

Competindo em alto nível também a 
Maylla. 

E nós temos atualmente o surfista que 
mais está se destacando hoje no nosso estado. 
A gente tem a honra de recebê-lo aqui também, 
que é o Krystian Kymerson. Orgulho capixaba. 
Disputou agora o mundial em Saquarema, fez 
muito bonito. Acho que todo o povo capixaba 
ficou muito orgulhoso dele. E eu tenho 
acompanhado a luta dele. Muitas vezes 
conversando com o Marco Antonio, com outras 
pessoas envolvidas com o surfe e, realmente, 
não é uma luta fácil. Estava em Vila Velha, na 
Secretaria de Turismo também, ele estava 
sempre lá pedindo apoio. Então, mesmo com 
todas as dificuldades que ele vem enfrentando, 
que não são poucas, ele está realmente levando 
o nome do Espírito Santo.  

Isso é muito bonito de se ver, Krystian, e 
eu espero que agora realmente o Governo do 
Estado possa estar olhando com mais carinho 
não só para essa situação, mas para todos 
aqueles que têm um grande potencial nesse 
esporte. 

Então, agradeço a sua presença aqui. 
Você quer dar uma saudação, dar uma 
palavrinha? Pode só dar uma saudação. 

 
O SR. KRYSTIAN KYMERSON – Quero 

agradecer a todo mundo do surfe e à galera que 
não é do surfe também, que sempre manda 
uma vibe muito boa para mim – na linguagem 
do surfe. Estou muito feliz de representar muito 
bem o Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de 
competir na elite do surfe mundial, em 
Saquarema, tive um pedacinho do sonho ali. 
Consegui representar bem. Todo mundo do 
Espírito Santo estava lá torcendo. Foi incrível a 
primeira vez que eu consegui, coloquei a lycra, 
foi muito emocionante! Sai correndo para 
dentro da água porque dá vontade de chorar, 
porque era um sonho de competir com os 
melhores surfistas do mundo.  

Agora estou bem focado no circuito 
mundial, agora qualifying. Acabei de voltar da 
África do Sul, cheguei sexta-feira. Lá não fui 
muito bem, mas o treino continua, e dia 24 
estou indo para Califórnia.    

E é isso, agradecer todo mundo que fica 
sempre na torcida, mandando energias boas. E 
quem sabe ter um surfista capixaba na elite 
mundial para o resto do ano, ano que vem.  
 

 O SR. PRESIDENTE  - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Seria um sonho nosso.  Parabéns, 
Krystian!  

Muito bom Krystian, parabéns! Você está 
de parabéns mesmo. 

Eu quero aqui registrar a presença de 
Raquel Brandão, que é a primeira atleta do 
bodyboard.   

Raquel, explica isso aí para gente melhor. 
 
A SR.ª RAQUEL BRANDÃO - Eu namorava 

um surfista na época e esse esporte não existia 
aqui. Saiu na revista, eu fui para o Rio de Janeiro 
e comprei uma prancha. Fui de ônibus com 
Badejo, um sufista maluco que me 
acompanhava.  

E Nelsinho está aqui, que lembra que eu 
descia reto e ele falava: tem que ficar na parede.  

No início bodyboard não existia no 
Espírito Santo, isso foi em 83, eu tinha dezesseis 
anos anos. E foi muito difícil, e nós nos 
destacamos porque, realmente, só tinha 
homem e as baterias eram com surfe, era junto 
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com o campeonato de surfe, e o primeiro 
campeonato de surfe brasileiro que eu participei 
foi o OP Pro, o Sundek. O Sundek, o Espírito 
Santo tinha todo mundo perdido. Eu lembro que 
a minha bateria, fui para a final e fiquei em 
quarto lugar.  Nelsinho e Niltinho todo mundo 
gritando porque eu ainda estava ali levando a 
bandeira do Espírito Santo, lembra Negão? Foi 
muito bom e isso trouxe uma atração para 
Vitória. Só tinha doze mulheres no Brasil, que 
competiam bodyboard.  E a gente começou a 
lutar por essa essa categoria, porque a gente só 
entrava em campeonato de surfe masculino.  E 
aí o Circuito Capital abriu os olhos, porque eu 
fiquei em quarto nesse campeonato brasileiro, e 
fizeram um circuito de bodyboard em nosso 
estado, que foi a nível brasileiro. Aí veio 
Stephanie Peart, veio muita gente do Brasil 
inteiro e eu ganhei o circuito.  

Com esse circuito, a Garoto e a More Bug 
que era a marca da prancha, começaram me 
patrocinar. Eu ganhava muito bem, tanto 
financeiro, como pranchas, porque eu já estava 
nessa equipe, que era uma equipe carioca. 

 E aí o Espírito Santo começou a ser 
visado com isso. Comecei a competir, a gente 
criou a associação capixaba e começamos a 
fazer os primeiros campeonatos, aqui no nosso 
estado, e as pessoas vinham de fora para 
competir. Fiquei dez anos competindo como 
campeã. 

 Quando eu saí, que foi em 93, a  
Neymara - estava comentando com a filha dela - 
ficou no campeonato em terceiro lugar. Eu vim 
dar uma entrevista na A Gazeta, e chamei-a. Ela 
disse: Não, mas eu fiquei em terceiro lugar. Eu 
disse: Menina, você tem um futuro brilhante. 
Vem porque estou me aposentando. Quero me 
aposentar campeã, mas depois você tem que 
levar esse negócio para frente.  

A Maylla também já competia, mas não 
me ganhava ainda não. Eu tenho cinquenta e 
três anos, ela estava começando, eu era mais 
velha. No caso as primeiras bodyboards do 
nosso estado eram namoradas de surfistas. Era 
todo mundo namorada. Começou todo mundo 
comprar prancha porque achou bonito isso. Mas 
eu era muito competitiva e eu queria ganhar, 
era valente, danada. Eu viajava com os meninos, 
com os homens, sabe, sempre assim. Era muito 
engraçado. Eu falava que os surfistas não 
tinham musculação, existia nada e eles eram os 

caras. Ninguém levava namorada, eu era a única 
mulher no meio deles. Gente, era muita 
confusão, as meninas queriam saber o que 
acontecia. Caramba, eles eram meus amigos, 
me deixa, vou lá falar o quê, né!  

 E era muito bom porque eu era, 
realmente, meio louca assim. Em Saquarema... 
Saquarema não é praia para mulher não, bicho, 
mas eu entrava naquele mar e era uma coisa de 
doida. Eu tinha uma coragem que eu não tenho 
mais, porque depois de filho... 

Fiz Educação Física, me formei em 
Educação Física, gostava muito. Casei muito 
nova, com vinte e quatro anos. Comecei, passei 
em dois concursos públicos, comecei a trabalhar 
muito, falei: Ou eu paro no auge, ou vou 
começar a perder para essas meninas que estão 
vindo. Eu não queria sair sem ser campeã. Saí 
como campeã, e parei o bodyboard.   

E hoje em dia... Eu voltei a pegar onda 
com um amigo meu pequeno, mas ele faleceu e 
eu parei de novo. E assim, minha geração é essa 
geração de Nelsinho aí, desse Negão, mesma 
idade e tal. Mas acompanho o bodyboard.   

Patrocinei o instituto dela. Eu que 
comprei as camisetas de lycra. Sempre estou 
dando prêmios, biquínis, porque eu também 
tenho uma empresa nessa área. Eu sempre 
incentivei o bodybord. Eu acho que é um 
esporte lindo, eu acho que os capixabas, 
graças a Deus, seguiram.  

Eu lembro que elas se orgulhavam 
muito de mim, quando elas começaram 
porque eu realmente era campeã, era bacana. 
Mas isso deu muita força, e hoje quando eu 
vejo como nosso esporte cresceu, eu acho que 
o Estado tem que apoiar, porque nós não 
somos pouca coisa.  

A gente está num estado pequeno. O 
Rio de Janeiro é foco, São Paulo; sempre 
foram. Mas capixaba é valente. Temos praias 
maravilhosas. Acho que a gente tem tudo para 
mostrar que nosso estado tem os melhores 
competidores. Temos aí Neymara, temos 
Maylla.  

Maylla também ganhou muitos 
campeonatos, mundiais também. Às vezes, ela 
perdia etapa. Tem umas coisas assim: se você 
perde alguma etapa, você não vai ganhar o 
circuito nunca. Então a Maylla é uma pessoa 
também - sabe? - que levou a bandeira, e 
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tiveram outros e outros que nem sei o nome, é 
porque elas começaram e eu estava ainda.  

Muito obrigada por participar e por 
contar um pouquinho. Acho que já falei demais.  
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Parabéns, Raquel! 

Isso foi em 83, ou seja, vai completar 
agora trinta e cinco anos já de luta nesse 
esporte, e você está de parabéns, viu?  

Inclusive, esse campeonato que teve há 
algumas semanas em Saquarema, parecia 
realmente um estádio de futebol. Krystian 
estava lá. Seguramente, mais de trinta mil 
pessoas estavam ali na praia, não é, Krystian? 
(Pausa) De trinta a quarenta mil pessoas. É um 
público maior do que a maioria dos jogos agora 
da Copa América, que teve no Brasil. Então, o 
surfe e o bodyboard estão ganhando cada vez 
mais espaço no coração dos brasileiros. É 
importante a gente pegar essa onda!  

Quero aqui também registrar a presença 
da Jessica Lopes, minha amiga. Esteve comigo 
na Prefeitura de Vila Velha e está aqui 
representando o Instituto Neymara Carvalho.  

Quer dar uma palavra, Jessica?    
 
 A SR.ª JESSICA LOPES – Boa dia a todos!  
 Hoje eu estou como presidente do 
Instituto Neymara Carvalho. Ano que vem a 
gente vai fazer vinte anos de trabalho. O 
Instituto Neymara Carvalho começou com a 
Escola Gordinho. Você chegou a participar, 
Maylla, da Gordinho? Da escolinha? 

 
 A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Da 

escolinha, não.  
  
 A SR.ª JESSICA LOPES – Começou com a 
Gordinho, e aí a gente teve a ideia, para 
estruturar melhor, de juntar o nome da 
Neymara e virou Instituto Neymara Carvalho. A 
gente atende à 5.ª Região toda, que é uma 
região muito carente, com muita 
vulnerabilidade social, e os nossos alunos são 
atendidos de forma gratuita com os instrutores 
e todos que trabalham de forma voluntária.  
 Também pelo turismo em Vila Velha, 
representando a Neymara, eu gostaria de dar a 
ideia, Carlos Von, de colocar no turismo náutico 
a rota de bancadas, porque como em Vila Velha 
a gente consegue fazer por Vila Velha na parte 

do turismo, mas para o Espírito Santo a gente 
tem em Guarapari, o Bin Laden, tem em Vila 
Velha, em Ponta da Fruta. E acho que seria 
muito legal. Avalanche, D2. Não é, Krystian? 
Seria muito legal isso.  
 E pelo bodyboard somos o instituto com 
mais campeões tanto mundial, quanto 
brasileiro, estadual. Hoje a gente tem como 
campeã brasileira a Luna, que é filha da 
Neymara, que quebrou um feito de que foi a 
primeira atleta feminina a ter o título de 
campeã brasileira com doze anos. Não é, Luana? 
Ela a mais novinha e Neymara a mais 
experiente, digamos assim, que está aí 
competindo, e ano retrasado foi campeã latino-
americana, também em ascensão, assim como a 
Maylla continua e hoje a gente tem Maira Viana.  
 Fico muito feliz de estar aqui 
representando o Instituto Bodybording e a 
gradeço. Este ano a gente vem lutando. Nunca 
tivemos patrocínio, apoio, e este ano a gente 
conseguiu ser contemplado com uma emenda 
do Doutor Hércules, que faz parte dessa Mesa. E 
eu espero que, assim como ele, os outros 
deputados também possam estar ajudando. 
Ajudando a nós, estarão ajudando a todos ali da 
5.ª Região e todos que participam também.  
  

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Jessica, uma pergunta rápida para você: e a 
Naara?  
 
 A SR.ª JESSICA LOPES – A Naara hoje em 
dia é mãe.  
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ela é 
mãe. Eu curto ela, eu sigo ela no Instagram. Sigo 
todas as meninas no Instagram e curto todas 
elas. Eu queria saber: ela parou mesmo?  

 
A SR.ª JESSICA LOPES – Parou. Ela é mãe 

de três meninas lindas. Está fazendo agora, se 
não me engano, uma faculdade. 
 
 A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Tá morando 
em Belém. Casou.  
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ah, 
ela tá em Belém? 
 
 A SR. JESSICA LOPES – Isso. Ela casou. 
Não está mais competindo, mas sempre que ela 
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tá aqui, ela manda mensagem para a Neymara. 
Estou sempre do lado. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – É, são 
amigas. Isso. Neymara, Naara. Parecidos nomes. 

 
A SR. JESSICA LOPES – Naara, Neymara, 

Maylla e Maira.  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Todo 

mundo. Naara, Neymara, Maylla! 
 
A SR. JESSICA LOPES – O quarteto. Tudo 

parecido. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Tudo 

fera! 
 
A SR. JESSICA LOPES – Hoje ela está 

fazendo faculdade de Veterinária.  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Perfeito. Obrigado. 
 
A SR. JESSICA LOPES – De nada. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Registrar aqui a presença da minha 
amiga de Guarapari, Nívea Borghi, que está 
aqui. Obrigado pela presença. E, aos poucos, 
vamos estar registrando a presença dos demais.  

Mas, agora, quero poder passar a palavra 
para o presidente da Federação de Surf, Marco 
Antonio Dedinho, que também é shaper, foi 
onde eu comprei minha primeira prancha há 
pouco mais de vinte anos. Foi com ele. 

Antes, porém, quero aqui registrar a 
presença do deputado e membro efetivo desta 
comissão Adilson Espindula. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nosso 
amigo e deputado Torino Marques; bom dia a 
todos. Peço escusa um pouco pelo meu atraso, 
mas estava com dois agendamentos, senhor 
presidente, no meu gabinete, as audiências 
demoraram um pouco mais do que estava 
previsto. Mas estamos aqui para ouvi-los e, em 
contrapartida, nós aqui, como representantes 
legítimos da sociedade capixaba, para ver o que 
a gente pode fazer em benefício a esses 
esportes. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Obrigado, Adilson. Adilson, que é o 
deputado de Santa Maria de Jetibá, 
provavelmente nunca deve ter surfado, mas é 
um grande apoiador do esporte de uma forma 
geral.  

Então, passo a palavra, agora, para 
Marco Antonio Dedinho. 

 
O SR. MARCO ANTONIO ALVES DO 

ESPÍRITO SANTO – Bom dia a todos. É um prazer 
estar aqui com toda a nata do surfe capixaba, 
que estou vendo aqui com essa Mesa aqui, onde 
nós precisamos trazer à tona o que o surfe tem 
sido para o país hoje. O surfe é o esporte que 
mais cresce no mundo. Nós temos hoje aqui um 
campeão brasileiro de surfe profissional, 
Krystian Kymerson. E fazer um link entre surfe e 
turismo, mostrar para o poder público que esse 
link surfe e turismo pode trazer muitos 
dividendos para o estado. Mas, para que isso 
aconteça, é necessário um apoio maior do 
poder público, também das empresas, a esse 
esporte que tanto cresce. Nós precisamos ver 
isso acontecer aqui.  

Agora, quem esteve em Saquarema, 
ouviu pelas redes sociais o que o Krystian 
acabou de falar: quarenta mil pessoas na praia. 
Você ter um esporte que coloca quarenta mil 
pessoas na praia hoje, não é para qualquer um.  

Então, a gente quer, neste momento, 
pedir ao poder público aqui representado por 
vocês que olhe com esse carinho todo. Nós 
temos excelentes praias, excelentes atletas e 
um estado excelente para que isso tudo 
aconteça.  

Um bom dia a todos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Muito obrigado, Marco Antonio 
Dedinho. Eu queria ouvir de você o que você 
acha que o poder público pode estar fazendo 
para ajudar esse esporte. 

 
O SR. MARCO ANTONIO ALVES DO 

ESPÍRITO SANTO – Dando o apoio necessário. 
Vamos falar do Bolsa Atleta. Bolsa Atleta 
estadual, hoje, só contempla os três primeiros 
em nível brasileiro, não contempla os atletas em 
nível estadual. Entendeu? Então, esses estão 
perdidos aí. Estão precisando desse apoio. Acho 
que era uma coisa que deveria ser olhada. Um 
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apoio maior, uma estruturação maior para o 
surfe, poder estruturar melhor o surfe, os 
eventos, as entidades, as associações que são 
importantíssimas para que esse esporte cresça 
em todos os locais, porque se tiver associações 
fortes em cada local fazendo os eventos 
necessários o esporte vai crescer, vai melhorar. 
E com grandes eventos apoiados pelo poder 
público, grandes eventos, vai trazer muita gente 
para o estado, como a gente viu agora em 
Saquarema. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Realmente, você consegue trabalhar 
as duas coisas, o fortalecimento do esporte e o 
turismo. 
 
 O SR. MARCO ANTONIO ALVES DO 
ESPÍRITO SANTO – Exatamente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Parece que, em Saquarema, não 
tinha nem local para ficar, as pousadas lotadas, 
as casas lotadas.  
 

O SR. MARCO ANTONIO ALVES DO 
ESPÍRITO SANTO – Faltou água, faltou comida, 
parece até Guarapari nas antigas, não é? Então, 
foi um negócio complicado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Foi um público, inclusive, acima do 
esperado, que impressionou, inclusive, os 
atletas de fora, de outros países. 
 

O SR. MARCO ANTONIO ALVES DO 
ESPÍRITO SANTO – Sim, com certeza. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 

AVANTE) – Eu assisti ali ao vivo à programação 
no World... Como é que chama o site? World 
Surf League. 

 
O SR. MARCO ANTONIO ALVES DO 

ESPÍRITO SANTO – Isso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 

AVANTE) – Ao vivo e, realmente, os 
comentaristas, os estrangeiros, realmente 
estavam impressionados com a quantidade, 
pela paixão do brasileiro pelo surfe. 

O SR. MARCO ANTONIO ALVES DO 
ESPÍRITO SANTO – Falaram que nunca viram 
isso em lugar nenhum. No Havaí, que é uma 
coisa maravilhosa, espetacular, ainda fica atrás 
do Brasil nesse ponto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 

AVANTE) – Nem na Califórnia, em Huntington 
Beach, eu acho que tem essa presença de 
público que a gente teve. 

 
O SR. MARCO ANTONIO ALVES DO 

ESPÍRITO SANTO – Não, não tem não! Esse calor 
humano da torcida, não tem não. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 

AVANTE) – E fora do Rio de Janeiro, não é? Uma 
cidade um pouco mais afastada, uma 
população...  

 
O SR. MARCO ANTONIO ALVES DO 

ESPÍRITO SANTO – Sim. Sem estrutura, não é? 
 

A SR.ª MAYLLA VENTURIN – É 
interessante como o esporte atrai, também, não 
é? Realmente, ele está interligado com o 
turismo. Tem várias pessoas do Espírito Santo 
que foram para Saquarema, do Rio, que foram 
lá para prestigiar a praia de Saquarema, entre 
outros estados também que estavam presentes. 
Então, você enche hotel, ocupa os restaurantes. 
Então, eu acho que está interligado; é bem 
interessante, mesmo. Acho que, investindo no 
esporte, você atrai o turismo, e aí os dois 
caminham sempre juntos. 

 
A SR.ª RAQUEL BRANDÃO – Eu não sei 

se eu posso dar uma opinião, mas essa coisa do 
Bolsa Atleta, uma coisa que tem muita 
dificuldade o atleta, prancha principalmente, 
que quebra, que estraga, eles não têm dinheiro. 
Eu sempre vi isso, porque eu dei muita prancha 
para atletas começarem. Igual ao Fábio Di 
Franco.  

Eu acho que deveria incentivar essas 
pessoas que produzem, igual ao Hostilio, Radical 
Art, pessoas que produzem prancha no estado. 
Talvez uma ajuda para os atletas comprarem 
pranchas de pessoas que produzem aqui no 
estado, pelo menos uma vez por ano eles terem, 
dentro dessa bolsa, uma verba para a troca do 
material deles. Porque o material, quando 
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enche de água, quando entra, quebra a prancha, 
a prancha fica pesada e o desempenho do atleta 
fica muito ruim. 

Essa parte estadual é que vai chegar à 
parte federal, na hora em que o cara for 
competir o brasileiro. Se a gente não apoia essas 
pessoas, e principalmente as instituições, 
Neymara, Maylla e outras, que é tudo 
voluntária... A Maylla está com uma dificuldade, 
porque, a pessoa, quando é voluntária, ela vai 
até certo ponto, mas se tem alguma coisa mais 
interessante, eles largam aquilo, porque não 
ganham nada.  

Então, deveria ter um incentivo de uma 
coisa pequena, mas que as pessoas pudessem 
estar lá ensinando a essas crianças que vão ser 
iguais à filha de Neymara; crianças que não têm 
condições, mas têm vontade, têm garra.  

Eu acho isto muito importante, essa 
ajuda nessas associações que não têm ajuda 
nenhuma, para eles poderem, pelo menos com 
lanche, as pessoas com fome, eles são pobres, 
alguma estrutura mensal para eles, pensar 
nisso.  

E essa parte do atleta, ele precisa ir de 
ônibus, ele precisa pagar passagem e, muitas 
vezes, não tem essa condição para poder pegar 
onda. Tem que pegar onda todo dia para ficar 
bom, essa é a verdade. Eles estudam uma parte 
e pegam onda no final de tarde. Então, essa 
ajuda é muito importante, de prancha também, 
de material, uma verbinha junto dessa bolsa, 
não sei, para eles poderem trocar a prancha 
deles. Isso também incentiva os caras que 
produzem prancha no estado a ganharem 
também o seu. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 

AVANTE) – Aproveitar já o momento, então, e 
vou passar a palavra para a nossa campeã 
Maylla Venturin, para você fazer a sua 
explanação. 

 
A SR.ª JESSICA LOPES – Von, posso pegar 

só um gancho no que ela falou? 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 

AVANTE) – Claro, Jessica. 
 

A SR.ª JESSICA LOPES – A respeito de 
incentivo e estímulo – a gente tem aqui o Caio 
Reis, atleta de bodyboard, que também é 

campeão brasileiro – eu gostaria de comentar 
nessa área, porque, como a gente tem muita 
oferta na nossa área lá na quinta região, uma 
região de risco, o que a gente vê é que, se as 
pessoas, os alunos, estão no projeto social e não 
veem futuro, não só como campeão, mas como 
se tornar um cidadão de bem, acabam 
desestimulando.  

O que a gente procura lá no instituto 
fazer? A gente tem os alunos que competem, 
mas, em contrapartida, a gente procura 
estágios, procura outras funções, estudos e 
cursos para que eles não fiquem ligados e 
presos só ao esporte. E aí, lá fora, como o 
esporte não está dando nada, não tenha outra 
oferta e acabe indo para outro lado.  

Talvez, não sei se seria uma lei, mas vinte 
por cento dos estagiários, ou trinta, da Câmara, 
ver com a assistência social, serem de projetos 
sociais. Talvez fosse uma das formas de ajuda de 
vocês também. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Repete, por favor, essa ideia agora 
no final. Trinta por cento... 

 
A SR.ª JESSICA LOPES - É o exemplo de 

trinta por cento dos alunos de projetos sociais 
que são cadastrados tanto na prefeitura, quanto 
no Governo, regulares certinhos, participassem 
da lista de estágio de vocês. Não sei se seria 
com a assistência social isso ou com vocês 
mesmo na parte do esporte, mas não só projeto 
social esportivo, mas como um todo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 

AVANTE) – Seria uma cota, então, no caso?  
 
A SR.ª JESSICA LOPES - Isso, talvez. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 

AVANTE) – Entendi. Inclusive, o prefeito de Vila 
Velha é surfista também, o Max Filho, e, na 
época, quando o Carlos Burle veio aqui e fez 
aquelas imagens de Avalanche, que é um local 
onde tem onda aqui mais afastado, um local de 
pedra, eu, inclusive falei com ele sobre a 
possibilidade de fazer um evento de ondas 
grandes aqui no estado. Foi uma ideia até que 
você citou agora. Acho que seria muito 
interessante porque é uma vocação nossa. 
Poucos lugares no Brasil têm esses fundos de 
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pedra igual a gente tem aqui, principalmente 
em Vila Velha, Guarapari e acho que, se não me 
engano, em Barra do Sahy também.  

 
A SR.ª JESSICA LOPES - Na Barra do Jucu, 

não tem bancada, mas eu acho importante 
também dizer que eu não sei quantos metros... 
Você sabe, Marcinha, quantos metros têm ali na 
orla da Barra? É bem pequena e só ali na Barra a 
gente tem campeões de etapas mundiais de 
quatro categorias, de quatro esportes 
diferentes, que é o bodyboard, o bodysurf, o 
surfe e o skinboard. São quatro diferentes, em 
metros pequenos de orla, ali na Barra. Eu acho 
isso, talvez, nem no Brasil tenha uma praia tão 
pequena com quatro ícones do surfe em ondas.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 

AVANTE) – Isso aí. 
Maylla, eu vou passar a palavra para 

você, porém, vou passar à Federação, ao Bruno 
Bittencourt. Com a palavra, Bruno. 

  
O SR. BRUNO BITTENCOURT – Bom dia a 

todos. Eu gostaria só de complementar a 
pergunta que você fez ao presidente Dedinho a 
respeito do que o Estado pode fazer como 
forma de incentivo. Nós, da Federação, que 
somos componentes da chapa do presidente 
Marco Antonio, todos nós temos uma profissão 
na qual nos dedicamos, e a Federação faz parte 
de uma das atividades voluntárias que nós 
prestamos. Então, nós temos limitação de 
tempo para poder fazer tudo aquilo que a gente 
precisaria. Se todos nós nos dedicássemos 
integralmente à Federação, ainda assim a 
Federação ia ficar carente de tempo porque 
demanda muito serviço. Então, o Dedinho saiu 
do trabalho dele, eu deixei o meu trabalho, 
porque eu fico no interior, para estar presente 
aqui e nos dedicar à Federação. 

Mas aonde eu queria chegar a respeito 
do incentivo do Estado, hoje, para a realização 
de um campeonato surfe - eu vou mais falar do 
surfe, mas acredito que também se aplica ao 
bodyboard, porque o surfe é a realidade que eu 
conheço melhor -, nós precisamos, 
primeiramente, de estrutura física. Um 
campeonato de surfe demanda uma estrutura 
física gigantesca, tanto para aqueles que estão 
trabalhando, julgando, dando apoio, quanto 
para os atletas, para dar qualidade na 

competição, frutas, tendas, comidas, segurança, 
motoaquática e por aí vai, palanque. O palanque 
é o principal, que demanda um investimento 
maior, aparelhagem de som. Isso com certeza se 
aplica também ao bodyboard, esse checklist, 
vamos colocar assim. 

A gente encontra uma dificuldade 
imensa, seja onde for que nós estivermos 
fazendo. Em Guarapari, que foram realizadas a 
maioria das nossas etapas, ou em Vila Velha, a 
gente, às vezes, até tem um apoio, mas ele é 
mínimo. O apoio vem do Estado ou do 
município. Toma aqui essa mesa aqui para dizer 
que a gente está ajudando vocês. A gente tem 
dificuldade até para conseguir levar energia lá 
onde está o palanque.  

Vou citar o exemplo de uma etapa que 
nós fizemos no Buraco, em Ponta da Fruta. O 
poste que ficava exatamente de frente ao 
palanque, ele pertencia ao município de 
Guarapari, eu não sei exatamente como é essa 
divisão. O poste de cá era Vila Velha, era 
exatamente na metade ali, e a gente não 
conseguia puxar energia, não conseguia. 
Tivemos que encontrar, sei lá, duzentos ou 
trezentos metros de extensão para poder 
chegar lá no quiosque. Aí o cara do quiosque 
falou: Oh, não vai dar certo não porque cai a 
energia do quiosque. Aí nós começamos a bater 
de porta em porta lá até que encontrássemos 
alguém que fornecesse a energia. Eles deixaram 
a gente ligar lá na tomada de dentro da casa da 
pessoa, atravessou a rua, chegou lá na praia, e 
salvou o campeonato. Nessa oportunidade não 
tínhamos o gerador de energia porque a 
promessa era de que teríamos energia 
diretamente lá do poste, enfim.  

Então, a questão estrutural, que eu acho 
que é mais fácil porque não demanda muita 
coisa do Estado. É diferente de verba, né? Para 
você disponibilizar uma verba para uma 
federação tem todo um processo burocrático, a 
parte estrutural é mais simples. E a gente 
encontra imensa dificuldade nessa questão, 
nesse apoio porque a gente só vai usar ali, vai 
devolver para o Estado tudo em perfeitas 
condições.  

A segunda questão é, realmente, o apoio 
financeiro. Nós estamos entrando no nosso 
terceiro ano de gestão. Não é Dedinho? Nós 
nunca recebemos um centavo. Nada, nada. Por 
mais que tentássemos. Hoje, nós somos uma 
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das quatro federações regulares no Brasil 
perante a Confederação – quase ninguém é 
regular –, e a gente não consegue esse apoio. 
Nós já tentamos muito com o Estado, a iniciativa 
privada é a que mais apoia, com dificuldade, 
porque o momento atual econômico do Brasil 
não permite que as empresas despejem muito 
dinheiro em campeonatos esportivos, elas 
acabam tendo outras prioridades. E vamos 
fazendo com muita dificuldade.  

Hoje, nós temos os dois representantes 
da ASL. A ASL é a Associação de Surf de 
Linhares, que conseguiu verba pela Fundação 
Renova, que foram mais prejudicados com a 
questão das barragens. Estão realizando os 
maiores campeonatos a nível brasileiro, hoje. 
Campeonatos que, basicamente, se a pessoa 
vencer as etapas que a ASL vem realizando ela 
vira campeão brasileiro de surfe. Então, o 
cenário... 
 
 A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Além disso, 
só te interromper um pouquinho, com as 
melhores premiações já vistas aqui no estado do 
Espírito Santo. Por exemplo, são quarenta mil 
reais, eu acho, por etapa, sendo que o primeiro 
colocado ganha doze mil reais, o segundo 
colocado ganha seis mil reais. Isso daí é uma 
coisa fantástica que a gente não vê aqui no 
estado do Espírito Santo. A ASL está de 
parabéns com esse apoio, também, da Renova. 
Eu acho que isso engrandece o esporte e traz 
abertura, também, para outros esportes terem 
esse nível de premiação, também, porque é 
importante. O atleta está lá, ele rala, ele treina 
diariamente. Então, ele merece, também, uma 
premiação boa, digna, que possa fazer jus ao 
seu trabalho. Porque na verdade, por exemplo, 
o Krystian está aqui e o trabalho dele é o surfe, 
né. Ele só faz isso. Então, vale a pena ser 
remunerado dessa forma. Está de parabéns. 
 
 O SR. BRUNO BITTENCOURT – O Krystian 
venceu três lá. Não é Krystian? 
 Então, parabenizar a ASL, um trabalho 
conjunto com a Federação, pelo excelente 
campeonato que tem feito, botando o Espírito 
Santo em voga no cenário nacional com relação 
à competição. É a tríplice coroa.  
 Por fim, para não me alongar mais, a 
respeito do que ela estava falando, da questão 
da formação. Eu tive o privilégio, na minha 

adolescência, de morar fora e estudei no 
modelo americano – fiquei um ano estudando 
fora –, e lá eu percebi que eles desenvolvem as 
pessoas para aquilo que elas têm mais aptidão. 
Inclusive, o ano passado e o ano retrasado foi 
objeto de um projeto de lei a nível federal, 
algumas mudanças na questão da educação. 
Houve muitas críticas, e tal, mas eu sempre 
gostei desse modelo porque eu participei dele 
por um período. O aluno escolhe aquilo que ele 
quer estudar. Então, você tem as matérias 
básicas, que todo mundo tem que ter, e a partir 
de um determinado momento você começa a 
ter opções. Então, você é levado para aquilo que 
mais te agrada.  

Voltado para o esporte, você na escola 
escolhe qual esporte você quer praticar. Não é 
uma educação física voltada para todos os 
esportes. Então, nas regiões que são possíveis, 
você, por exemplo, pode escolher, dentro da 
escola, ser um atleta de surfe ou ser um atleta 
só do futebol, ou ser um atleta só do futebol 
americano. Ontem as americanas ganharam o 
campeonato mundial pela quarta vez no futebol 
feminino. Hoje de manhã eu estava vendo uma 
reportagem que lá existem trezentas e noventa 
mil meninas que praticam o futebol, todas elas 
vindas da escola.  

Eu sei que não é muito fácil, 
politicamente falando, agora, o incentivo na 
formação, você pegar aquela criança, aquele 
adolescente que tem aptidão para uma 
determinada coisa e dizer: vai fazer isso aqui 
porque é isso que você gosta. Em vez de: não, 
você vai fazer isso aqui, porque nós achamos 
que é isso que é importante. 
 É lógico você tem a parte que é 
importante e você tem a parte do 
desenvolvimento pessoal e aptidão pessoal. 
Então, a formação é muito importante e, 
talvez, com projeto a médio e longo prazo, a 
gente consiga desenvolver políticas dessa 
maneira e colocar as pessoas fazendo aquilo 
que elas realmente gostam e tenham aptidão 
e quem sabe viram uma Maylla, uma Neymara 
Carvalho, um Krystian Kymerson, como muitos 
outros que são exemplos.  
 Obrigado. Desculpa pelo tempo. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Bruno, muito obrigado. 
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 Um grande sonho que tenho, realmente, 
é este: que o surfe seja um esporte também 
praticado como educação física nas escolas. E a 
gente tem essa costa imensa no Espírito Santo, 
praticamente todas as cidades têm onda, de 
Anchieta a Guarapari, Vila Velha e até o Norte, 
em Linhares. 
 Quero aproveitar, até, para parabenizar 
a Associação de Surf de Linhares. Temos aqui o 
Renato Mega. Você é o presidente, Renato? 
(Pausa) Você faz parte da diretoria, não é? 
Legal.  
 Obrigado pela presença, Renato.  
 Temos aqui o Fabrício Viaggi. Você faz 
parte da associação de surfe? (Pausa) De 
Regência, que também é considerada uma das 
melhores ondas que a gente tem no nosso 
estado. 
 Regência, que passou por um momento 
trágico nos últimos anos. 
 
 O SR. FABRÍCIO VIAGGI - Bom dia a 
todos. Na verdade Regência ainda passa por um 
momento delicado. Chamo a atenção de todos 
para, quando falarem de Regência, ou melhor 
dizendo, da foz do Rio Doce, que engloba 
Regência, Pontal e Povoação, prestar atenção 
em tudo que está acontecendo. 
 Por exemplo, foi dito aqui, minutos atrás, 
do nível de investimento que vem surgindo 
mediante aquela região. Hoje, esse 
investimento a gente tem consciência que 
acontece por conta de uma tragédia que veio a 
acontecer, de um crime, melhor dizendo. A 
gente não trata nem como tragédia, a gente 
trata como um crime, porque a forma como 
aconteceu impactou gravemente as 
comunidades locais em nível turístico. As 
pessoas acabaram se espantando. 
 Hoje você vai a Regência, a olho nu, 
visualmente, o lugar é muito bonito, mas o 
cotidiano, o convívio, a água está muito 
impactada socialmente falando. Não só 
Regência, estou falando de Regência, mas 
Pontal, Povoação, e o estado do Espírito Santo, 
por sua vez, deveríamos, todos nós aqui, 
surfistas e não surfistas, prestar um pouco mais 
de atenção em tudo o que está se passando por 
lá, porque tivemos essa situação que aconteceu. 
Hoje a empresa vai lá e não patrocina. Ela apoia, 
Renato. Ela não patrocina, ela apoia, mas um 
apoio significativo que nenhuma outra gestão 

de presidência, de federação de surfe, aqui nos 
estado, conseguiu com as empesas aqui 
presentes, porque ninguém dá valor hoje. Eles 
não estão fazendo à toa. Eles estão usando a 
imagem do surfe para poderem resgatar o 
turismo na região, que é uma plataforma muito 
forte, porque, visualmente falando, você chega 
ao mar agora, como o Rio Doce está vazio, não 
tem muita água, a água aparentemente está 
clara, mas se você for lá, no período de chuva, 
vai perceber que, realmente, a água tem outra 
tonalidade. E a gente convive, até um dos 
pontos aqui, com a incerteza se a água está 
própria ou não para a prática do esporte e se a 
gente pode ou não divulgar: vem para Regência, 
vem para Pontal, vem para Povoação. 
 Então, a nossa dúvida como surfista 
local, surfista nativo é se realmente a gente está 
num ambiente sadio. Aí você vai me falar: pô, 
mas você vai à Regência e tem um monte de 
gente surfando. Sim, porque não tem nenhuma 
placa dizendo se pode ou não praticar. Muito 
pelo contrário, está sendo estimulada a prática 
de esporte sem uma definição se está bom ou 
ruim, e as associações, por sua vez, acabam 
virando vítimas, porque as empresas chegam 
com proposta de patrocínio, e a gente 
precisando de apoio para ajudar os nossos 
atletas, fazer o esporte acontecer, a gente acaba 
aceitando, porque faz parte do negócio. Mas a 
gente precisa, realmente, se preocupar com 
tudo e cobrar dos responsáveis uma melhor 
posição. Inclusive, se a gente tiver oportunidade 
de fazer uma comissão específica, falando de 
surfe e bodyboard na foz do Rio Doce, é legal 
também, porque a gente vai tratar, 
pontualmente, de tudo o que está acontecendo 
na região.  

 
 O SR. JOSÉ AUGUSTO MULETA – Eu 
também queria acrescentar, eu também faço 
parte da Associação dos Surfistas de Regência.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – José Augusto Muleta! 

 
O SR. JOSÉ AUGUSTO MULETA – José 

Augusto Muleta! Mais eloquente, agora.   

 
 A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Mais 
conhecido como Muleta, mesmo! 
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 O SR. JOSÉ AUGUSTO MULETA – É. 
Como Muleta.  

A gente vive, também, um paradoxo lá 
em Regência, que é justamente isso que o 
Fabrício está falando. Do mesmo jeito que a 
gente procura oxigenar a nossa vila, o nosso 
espaço, e gerar a matriz energética, através do 
surfe, através do esporte, a gente tem esse 
problema de uma água que ninguém sabe. Não 
tem um laudo adequado, a gente não sabe até 
onde essa pluma foi. Hoje, tem três anos que a 
lama está descendo.  

Então, a possibilidade da nossa água lá 
estar igual à água de Camburi, igual à água de 
Cabo Frio, igual à água de Abrolhos, que está se 
espalhando... Foi uma coisa que ficou muito 
abandonada! Ficou muito largada! A gente não 
tem um posicionamento concreto em relação a 
isso. E, ao mesmo tempo, é o que eu estou 
dizendo: a gente precisa fazer a nossa vila 
caminhar.  

Regência, como Pontal e, eu acredito 
que Povoação deve ter, mais ou menos, a 
mesma quantidade... A matriz energética de 
Regência é a pescaria. Oitenta por cento da 
matriz energética de Regência, que é uma vila 
de pouco mais de mil habitantes, é a pescaria. A 
pescaria está proibida há três anos, Maylla! Há 
três anos! A pescaria não é uma coisa... Não tem 
uma escola de pesca, um curso de pesca. O pai, 
Márcia, ele ensina o filho a pescar. Então, 
quando garoto faz, mais ou menos, dez para 
doze anos, ele começa a ir para o barco com o 
pai. Há três anos isso não acontece, então, esse 
garoto já tem quinze anos. A gente começa a ter 
um gap de geração na pesca, também.  

Então, assim, é muito difícil a gente falar 
de turismo, a gente falar de desenvolvimento do 
surfe.  

Regência é a joia da coroa do Espírito 
Santo! É a joia da coroa. É a onda mais famosa, 
é a onda mais perfeita do Brasil! Nós precisamos 
nos apropriar disso. A gente tem a onda mais 
perfeita do Brasil, deputados. O senhor sabe 
disso! O senhor é um surfista!  

 
 A SR.ª MAYLLA VENTURIN – É a onda 
mais perfeita num fundo de areia, não é? 

 
O SR. JOSÉ AUGUSTO MULETA – Num 

fundo de areia. Uma onda que não machuca.  

 A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Incrível! 
 

O SR. JOSÉ AUGUSTO MULETA – É 
incrível! E a gente não tem uma placa, Maylla, 
apontada! A gente não tem uma placa! A gente 
não tem uma placa! A gente tem uma 
montanha-russa, a melhor montanha-russa do 
mundo!  

A gente não quer construir a melhor 
montanha-russa do mundo, a gente quer se 
apropriar. A gente quer fazer um mapeamento 
das bancadas.  

A mesma coisa, aqui, com as nossas 
montanhas. Tem lugares de salto de base 
jumping, ali, que é igual à Suíça! Biriricas, ali, 
para o rafting, é um rafting nível seis! A gente 
pode ser a nova Nova Zelândia, a nova Costa 
Rica, sabe?  

Hoje em dia, em nosso estado, a gente 
tem uma matriz industrial sólida, já. Os nossos 
números são extraordinários, de equilíbrio 
fiscal, de PIB! E o nosso turismo é uma fraude. 
Estamos entre o Rio e a Bahia! O que a gente 
precisa falar mais? Estamos entre o Rio e a 
Bahia! Por que é que nós somos um fantasma? 
Não podemos!  

O dinheiro do turismo é um dinheiro 
muito importante, senhoras e senhores. Porque 
o dinheiro que eu gasto ali, no restaurante, eu 
ganhei de uma outra empresa aqui capixaba, 
também. Agora, o dinheiro que o cara lá do Rio 
gasta no restaurante, veio de uma divisa que 
vem de fora! Isso tem um volume gigante, sabe? 
E a gente abre mão disso tudo, não sei por quê, 
não sei o que acontece. A gente não se apropria 
dessas ondas. A gente não sabe o que acontece.  
A onda que tem na Barra do Sahy é uma coisa 
assim fora dos padrões!  

O Carlos Burle: eu estava nessa 
empreitada, eu fui contratado pelo Canal Off, 
para poder dirigir essa empreitada com o Carlos 
Burle no Avalanche. Estava não só o Carlos 
Burle. Estava o Lucas Chumbo, estava o Alemão 
de Maresias, estava o alto clero do surfe 
mundial! E eles estavam olhando aquilo e 
falando: Cara, a gente para pegar uma onda 
dessas, eu tenho que ir lá para a Tasmânia! 
Imagina a logística para um cara levar um jet ski 
para a Tasmânia! E está aqui, do lado deles!  

A gente até especulou para fazer um 
vídeo do Pedro Scooby  acordando 6h da manhã 
no Rio, pegando o primeiro voo, surfando aqui, 
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até 8h da manhã, e voltando, e levando o café 
da manhã na cama para a Luana Piovani. Agora, 
para a Anitta, melhor ainda! Mas brincando com 
essa distância, sabe? E a gente precisa construir, 
gerar emprego, gerar renda em cima dessas 
riquezas, sabe? 

Regência, enquanto a gente não 
entender, enquanto a gente não se debruçar em 
cima da questão de Regência, enquanto a gente 
não tapar os nossos olhos...  

Deputado, nesses três anos não está 
sendo construída nenhuma plataforma de 
geração de emprego e renda nova em Regência. 
Nada está sendo construído! Então, assim, 
realmente é uma nova Chernobil. Regência é 
uma nova Chernobil, com toda a comunicação 
que foi feita, com a mídia, com tudo. É uma 
comunicação importante: Mataram um rio!  

Por isso é que eu falo que é um 
paradoxo. A gente não pode abrir mão de lutar 
para entender o que aconteceu ali para procurar 
um caminho sadio para nós que estamos ali, eu 
que tenho que buscar meu filho, eu tenho um 
filho de três anos que está sendo criado no meio 
daquela água. Então essa é uma questão muito 
importante. 
 Hoje, deputado, estamos muito 
organizados. Temos a nossa federação, com 
nosso presidente, com toda legitimidade, com 
todo o nosso apoio. Temos a ASL, que é a 
Associação dos Surfistas de Linhares, faz um 
trabalho brilhante que gera resultados 
concretos. É uma boa política sendo feita, muita 
gente apoiando o caso com legitimidade, com 
representatividade. Temos a ASR. Regência tem 
mil habitantes, temos uma associação de 
surfistas absolutamente sólida que já é um 
apêndice, já é uma escola que está tendo na 
ASR.  
 Então, esse é o nosso panorama em 
relação à Regência. Eloquente aqui, como 
sempre. E é isso! Queria deixar essa provocação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) –   Obrigado, Muleta. 

 
A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Muleta, 

muito boa a sua colocação. Eu acho que falta, na 
verdade, investimento e acreditar que o turismo 
junto com o esporte possa fazer a diferença.  

Acho que tudo o que você falou, acho 
que chega a isso, sabe? Acho que é preciso 

político, é preciso a gestão pública acreditar que 
é possível ter uma diferença apostando no 
turismo e no esporte. 

 
O SR. JOSÉ AUGUSTO MULETA – 

Precisamos nos apropriar disso, Maylla. 
Precisamos nos apropriar, comunicar, ter 
orgulho. A gente não está construindo a Baleia? 
Olha que personagem maravilhoso, capixaba, 
que está sendo construído que é a Baleia, que 
está gerando emprego, está gerando renda, está 
gerando educação.  

 
A SR.ª MAYLLA VENTURIN – 

Exatamente. 
 
O SR. JOSÉ AUGUSTO MULETA – E a 

gente pode fazer a mesma coisa com o surfe, é 
só botar uma placa para lá: Ali está a melhor 
onda do Brasil. 

 
A SR.ª MAYLLA VENTURIN – É sobre essa 

questão que quero falar. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) –  Vou passar a palavra para o 
deputado Adilson Espindula, que ele quer fazer 
uma pergunta. Só para a gente tentar ser mais 
breve, porque tem muita gente que quer falar 
ainda. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Obrigado, senhor presidente. A minha 
preocupação sempre é em relação a dar um 
retorno a essas demandas que são trazidas aqui 
para a Comissão de Turismo, que esse é o nosso 
papel.  

Mas antes disso, quero fazer uma 
pergunta ao presidente da Federação de Surf, 
ao Marco Antonio, se, nessa atual gestão, o 
Governo do Estado, vocês já procuraram alguém 
do Governo do Estado solicitando essas 
demandas que aqui foram apresentadas? 

 

O SR. MARCO ANTONIO ALVES DO 
ESPÍRITO SANTO – A Secretaria de Esportes, por 
várias vezes. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – E 
qual resposta vocês tiveram? 

 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) –   Início de mandato?  
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O SR. MARCO ANTONIO ALVES DO 
ESPÍRITO SANTO – É, início de mandato.  Não, 
início de mandato foi neste ano, porque no ano 
retrasado e passado a gente esteve junto à 
secretaria. 

Então é aguardar. Eles pedem para 
aguardar, aguardar, aguardar. As desculpas são 
várias, deputado: é início de mandato, é final de 
mandato, é crise econômica, então o esporte 
sempre acaba sendo deixado para trás. Quero 
aqui... 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Tá, 

presidente. 
Você me permite, por favor? 
 
O SR. MARCO ANTONIO ALVES DO 

ESPÍRITO SANTO – Desculpe, perdão.  
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Fico feliz em saber que eles já têm 
conhecimento em relação a esse assunto.  

Queria propor aqui para esta comissão, 
senhor presidente, em relação a essa resposta 
que tive, que nos convidássemos o secretário de 
Esportes para se fazer presente aqui nesta 
comissão, uma vez que a demanda foi trazida 
para cá e que possamos convidá-los e ouvi-los 
aqui e cobrar publicamente, em relação, porque 
o apoio é o mínimo, é um dever do Estado dar 
para esse esporte, pelo menos, um apoio 
mínimo, e pelo que estou vendo aqui, senhor 
presidente e colega deputado Torino, eles nunca 
tiveram apoio nenhum. Então está na hora de 
virarmos essa página, convidar o secretário e a 
partir daí cobrar. Eu me coloco à disposição, 
mas gostaria muito de ouvir o secretário aqui 
nesta comissão. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Agora, com respeito à Regência, temos que 
voltar o foco para essa questão de Regência, 
aquele problema que aconteceu, aquela lama 
que passou por ali. Tem que ter um laudo, a 
gente tem que continuar. Existe uma comissão 
na Casa que está analisando isso e com certeza 
não nos esquecemos dessa situação, não. O que 
eles estão fazendo para que o rio tenha vida 
novamente, porque ali, hoje, é um local de 
verdadeira morte para os animais marinhos. 

 

 O SR. JOSÉ AUGUSTO MULETA – 
Deputado, falando em resultados concretos... 

 A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Torino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Muleta, só para a gente dar 
prosseguimento porque tem muita gente que 
quer falar.    
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Para a 
Maylla. 
 

A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Não, eu só 
ia comentar... 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Vou passar a palavra para a Maylla, 
porque ela, no caso, era uma das que precisa 
falar. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Maylla, Maylla, Maylla. 
 
A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Não. Eu só 

ia comentar o que você falou, a questão da água 
que realmente é importante para o surfista 
porque ele não vai ali só se banhar, tipo: dar um 
mergulho e sair da água. Ele fica duas, três 
horas. Às vezes, até quatro, cinco horas na água. 
Quem treina, no meu caso, Neymara, a Luna, a 
nova geração, o Krystian. A gente fica horas na 
água! Imagina você, com contato da sua pele na 
água, seus poros e tal... A gente não pensa 
muito assim. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Bebendo aquela água.  

 
 A SR.ª MAYLLA VENTURIN – 
Exatamente, a gente também engole a água. 
Então, provavelmente, pode ser que não 
apareça agora alguma coisa, mas vai que a 
gente vai ter algum câncer, sei lá, alguma coisa 
mais para frente devido a isso, né? Então a 
gente não sabe o tamanho da preocupação da 
nossa exposição a isso.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Isso aí, Maylla.  

Assim, eu vejo que os atletas estão 
fazendo a parte deles. Mesmo sem incentivo 
nenhum, estão chegando longe. As associações 
também estão trabalhando de forma brilhante, 
aqui a federação. Agora, falta realmente o 
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poder púbico fazer a parte dele e, nesse sentido, 
nós vamos apertar aqui, agora, a Maylla 
Venturin. Você está na Secretaria de Esportes 
do Governo do Estado? 

 

A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Isso.  
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Então, assim, passa as boas notícias 
para a gente também.  

Com a palavra Maylla. 
 

A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Obrigada. 
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. 
É um prazer estar aqui com vocês, com a galera 
do surfe, do body-board.  

Eu tinha preparado umas coisas aqui, 
mas acho que não dá tempo de a gente poder... 
Tinha preparado uns vídeos, mas, pelo menos, 
vamos passando esse que acho interessante, 
que mostra o nível do evento que a gente 
conseguiu retomar em 2018, com a estrutura, 
com os atletas. Então, a gente tem conseguido 
uma grande evolução. 

Essa é a escolinha, integrando junto com 
o evento de body-board e eles conseguem apoio 
de várias empresas locais. Não é o esperado 
ainda, mas a gente já faz um esforço muito 
grande para poder conseguir conciliar as 
escolinhas, o surfe, o body-board e as parcerias, 
que são importantes.  

Está aí a nossa campeã mundial, penta 
campeã mundial, Neymara Carvalho, que 
ganhou a primeira etapa do circuito estadual; 
está aí o Pedro também, que vem de escolinha. 
Então, acho que é muito importante e queria 
aproveitar esse gancho de escolinha para dar 
uma sugestão. São projetos sociais que existem 
próximos a alguns bairros periferias e eu queria 
sugerir das escolas usarem esses projetos como 
uma matéria de Educação Física. De repente o 
aluno que não tem interesse, porque tem aluno 
que não interesse em jogar futebol ou fazer 
vôlei, handball, na quadra da escola, mas ele 
tem interesse em ir para praia, pegar onda junto 
com os amigos.  

 

A SR.ª JESSICA LOPES – Maylla, lá em 
Vila Velha já existe na Educação Física aula de 
body-board.  

 

A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Ah! Que 
legal! Então é bacana também trazer para a 
Serra.  

A SR.ª JESSICA LOPES – Isso.  
 
A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Eu não 

sabia disso, que tinha. Que interessante. 
 
A SR.ª JESSICA LOPES – De repente, seria 

legal, você hoje, como também na Secretaria de 
Esportes, procurar saber sobre o projeto que foi 
incluído em Vila Velha para poder também 
fomentar e passar a ideia para  outras escolas.  

 
A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Mas é junto 

com o Instituto Neymara Carvalho ou não? 
 
A SR.ª JESSICA LOPES – Não. É da 

prefeitura mesmo. É um projeto da prefeitura  
 
A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Ah! 

Interessante. É uma coisa municipal.  
 
A SR.ª JESSICA LOPES – Isso.   
 
A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Muito bom. 

Acho que colocar juto com o surfe o body-board 
também. Acho que isso é legal.  

 
A SR.ª JESSICA LOPES – Exatamente.    

 
A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Bacana.  
E uma questão que você falou, que o 

presidente da federação falou muito, sobre a 
questão do Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta existe 
desde 2010. Ele é uma lei, então tem que ter 
todos os anos. É uma forma de o Governo do 
Estado incentivar os atletas de alto rendimento 
e também os atletas estudantis. Então, nós 
temos bolsa estudantil nacional e internacional 
e para atleta também, olímpico e paralímpico, 
que variam de quinhentos reais a quatro mil 
reais.  

O Krystian Kymerson é um bolsista 
também, aqui do estado do Espírito Santo. Ele é 
um bolsista internacional, recebe dois mil reais 
por mês de ajuda de custo. Assim como também 
a Raquel tinha comentado: Ah, poderia fazer 
alguma coisa, pagar uma prancha e tal.  Então, 
está incluído nessa ajuda de custo que o 
Governo dá ao atleta. A Neymara Carvalho 
também é uma atleta bolsista, então isso ajuda 
muito também nas viagens, nas competições.  

O atleta ganha aquele valor mensal 
durante um ano e consegue, pelo menos, 
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participar de algumas etapas. Isso é um 
incentivo, na verdade não é um patrocínio. E 
além disso, na secretaria - agora falando como 
gerente de esporte, de formação e rendimento - 
tem o chamamento público também, que vai 
ser, se Deus quiser, lançado nesse segundo 
semestre também para as federações, para 
todas as entidades que queiram colocar o seu 
projeto, fazer um campeonato ou até mesmo 
comprar material esportivo, enfim, aí o 
chamamento público abrange uma série de 
eventos assim e ele vai vir no segundo semestre, 
agora, a partir de, acredito que agosto, 
setembro. 

O novo Bolsa Atleta também vai ser 
lançado em setembro, provavelmente, agora 
também nesse segundo semestre. E a gente 
está tentando resgatar o Compete, que é muito 
importante também para os atletas de alto 
rendimento que queiram viajar para os 
campeonatos internacionais e até mesmo 
nacionais, que apoiam o atleta com passagens 
aéreas. Então, a gente está também tentando 
resgatar esse programa. E a gente está tentando 
criar um programa novo também, que é o Bolsa 
Técnico, que ainda está em fase de finalização, 
que é para os técnicos viajarem com os atletas, 
seus atletas. Essas são as novidades que a gente 
traz da Secretaria de Esportes.  
 Com certeza, o nosso secretário Júnior 
Abreu terá um prazer enorme em estar aqui 
com todos vocês, trazendo ainda mais 
novidades. A gente vai receber, também, no 
Kleber Andrade, aproveitar aqui e falar, o 
Campeonato Mundial do Sub-16, que vai ser 
muito importante também para o 
desenvolvimento do esporte, que começa 
agora, dia 26 de outubro e vai até 17 de 
novembro. E a gente aguarda que esses 
bolsistas e atletas de alto rendimento, que estão 
sempre treinando, que possam também nos 
representar em julho, nas Olimpíadas de 2020, 
no Japão. Assim mesmo como o surfe vai ser a 
primeira modalidade que começou agora no 
olímpico, então, acho que vai ser bem bacana 
essas Olimpíadas de 2020.  
 E é isso, parabéns a todos os atletas. E eu 
queria também deixar aqui um agradecimento e 
parabenizar, especialmente a ASL, porque a 
Associação de Linhares está fazendo um 
excelente trabalho em todas as áreas lá de 
Linhares, que começou o evento em Povoação, 

depois vai ser em Pontal do Ipiranga e vai 
finalizar em Regência. E eles não fazem apenas o 
evento, eles conseguem colocar toda a 
comunidade junta também. Então, isso faz girar 
uma renda bacana para a comunidade porque 
eles vão antes do evento, perguntam o que tem 
naquela localidade, então, acho que isso 
também é importante. O surfe movimentando 
por onde ele passa. É isso. 
 Obrigada pela palavra. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Parabéns, Maylla. 
O Bolsa Atleta já é um incentivo bom, 

mas, por exemplo, no caso do Krystian não é 
suficiente, porque para ele chegar na primeira 
divisão, ele precisa viajar o mundo, disputar 
diversas etapas do QS, e com dois mil reais você 
não para nem a passagem, porque ele tem o 
técnico dele, tem todas as despesas. Então, para 
alguns casos específicos assim, seria importante 
ter um tratamento diferenciado. 

 
A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Por isso que 

a gente está tentando resgatar o Compete, que 
é um programa que incentiva também, dando 
passagens aéreas para essas pessoas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Eu quero registrar aqui a presença 
desse grande surfista e amigo do surf, Nelson 
Ferreira, Nelsão, que está aqui. Não tem como 
falar do surfe capixaba sem falar de Nelson 
Ferreira. Realmente, é um grande líder desse 
esporte. Se você quiser usar a palavra, já vou te 
passar também, Nelson. 

Registrar a presença - já registrei, mas 
vou registrar de novo - do meu grande amigo, 
tricampeão capixaba de surfe, Diogo Leão, de 
Guarapari, obrigado pela presença, Diogo; do 
Giliard, que está aqui representando o 
skimboard também, que é uma modalidade 
muito praticada aqui no nosso estado - é isso 
mesmo, Giliard? Falei certo aqui? Tá bom -, 
obrigado pela sua presença; do professor 
Mauro, que está aqui também representando 
o surfe, muito obrigado pela sua presença e já 
vou passar a palavra pra você, Maurão; do 
João Vitor Cypriano, atleta, também aqui se 
encontra presente. Obrigado pela presença. 
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Valéria Demoner. É isso mesmo? Fala-se 
assim mesmo? Obrigado pela sua presença, 
Valéria? Surfista, também, aqui presente. 

Caio Reis, campeão brasileiro Sub-18. E 
isso mesmo? Está certo, Caio? Obrigado pela 
presença. Parabéns. 

Romário de Souza, aqui representando o 
skimboard. 

Vamos estar divulgando os outros 
presentes, também. 

Vou passar a palavra para o professor 
Mauro. Quer dar uma palavrinha, Mauro? Peço 
que seja breve porque o nosso tempo já passou 
em dez minutos. 

 
O SR. MAURO MELLO BENVENUTO 

FILHO – Bom dia a todos. Não sei se já passou 
de meio dia. 

Fiquei sabendo desse convite pelas redes 
sociais e vim aqui pelo interesse pelo surfe. Sou 
da época de Nelsinho, um pouquinho depois, da 
Raquel. Competi muito. Mas, aos dezoito anos, 
o Exército. Assim, fui para o estudo, e hoje sou 
investigador de polícia. Cursei, na Universidade 
Federal do Espírito Santo, Educação Física. 

Às vezes, as pessoas nem sabem, mas 
sou pós-graduado em surfe, em São Paulo. 
Assim, a gente se vê na necessidade de estar 
tentando ajudar. Já tentei contribuir com o 
surfe, em alguns aspectos, porque a gente vê 
que falta, às vezes, um pouco de organização e 
de planejamento. 

Achei muito boa essa reunião, hoje. É 
legal quando tem uma pauta definida de um 
assunto; ficou bem aberto. 

Gostei muito da fala do Bruno. O Bruno 
falou muito bem. E o Muleta, também. 

Quero dizer só de alguns pontos. Seria 
legal a gente estar marcando reuniões e fazer 
um checklist. Daquele checklist ali, ver o que é 
mais importante. Porque a gente tem tanta 
coisa para falar de surfe, de bodyboard, de 
estrutura e de federação. Então, assim, a gente 
tem a base que a gente não ouviu nem falar. 

Tem surfistas aí, tanto do bodyboard.. O 
bodyboard... Ela está aqui. Tem surfista de base 
lá no Lé, que acho que vai mais longe do que o 
Christian; o Luiz Fernando, que é um menino 
que o Christian sabe, não é? Surfa muito bem. 
Se a gente conseguir dar apoio a essas pessoas 
que estão na base, as escolas de surfe, acho que 
a gente vai muito mais longe. 

Então, peço, nesta reunião, que se 
marquem outras reuniões para a gente trazer 
alguma coisa. E disso que todos trouxerem aí, 
das demandas, se colocarem: Olha, vamos 
tratar disso daqui, porque isso aqui é mais 
importante. Não é? Só que a gente sabe que os 
Governos vão e mudam. Então, a gente tem 
dificuldades.  

Vou dar só uma sugestão, Maylla. 
Quando fiz pós-graduação em São Paulo, tive a 
oportunidade de fazer ela e ter um professor de 
surfe concursado, em Ubatuba. Em Ubatuba, 
procura lá que tem professores do estado, que 
são professores de surfe. A cadeira dele é o 
surfe. 

Na Barra e Ponta da Fruta tem escolas 
encostadas na areia e o cara poderia estar ali 
trabalhando com o surfe, com o surfe de peito, 
com o bodyboard e outras atividades na praia. 

Lembrando que o surfe linka muitas 
coisas, linka o vídeo, a fotografia, entendeu? 
Tem muitas coisas: o conserto de pranchas, a 
fabricação... Então, se define projetos bacanas, 
o cara pode ser surfista, mas daqui a pouco está 
na escolinha, mas tem uma oficina de conserto, 
tem uma oficina de como fazer uma prancha. 
Isso não é difícil. É só ter união, cooperação e 
trabalhar em cima disso. 

Acho que foi bom estar aqui, ver essa 
galera aqui toda envolvida no surfe. A gente já 
vivenciou momentos que tinha festival de 
surfe... Eu era molequinho, estava surfando e 
via lá a Raquel, o Nelson Ferreira, mas eram 
festivais na década de oitenta e noventa. Um 
festival e a praia lotada. Não sei, mas, hoje, o 
surfe acabou. 

Quando eu competia, eu competia 
vários circuitos. Tinha circuitos da associação 
de Guarapari, de Praia Mole, de Jacaraípe, de 
Vila Velha e tinha os da federação. Eu corria o 
campeonato hoje, e daqui a cinco semanas 
tinha outro campeonato. Hoje, o surfe está 
morto. 

É o principal momento. O surfe, agora, 
tem o Medina campeão, tem o Mineirinho 
campeão, tem o Felipe quase ganhando. Pô, 
aqui, o estado está perdido ainda. 

Então, a gente fica chateado. A gente 
quer ver melhorar. Ver o Christian na elite e 
torcer por ele. O meu apelo é esse. Sou meio 
eloquente.  
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O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) – Parabéns! Parabéns, professor 
Mauro, muito bom! 

Nelson Ferreira, gostaria de estar 
ouvindo você também um pouquinho. 

 
O SR. NELSON FERREIRA – Boa tarde! 

Obrigado pela oportunidade de estar aqui em 
prol do surfe e do bodyboard, porque, como foi 
dito, nosso estado é muito rico em onda, em 
cultura, em turismo. Então, me sinto honrado 
de estar aqui, de ter a oportunidade de estar 
falando sobre esse esporte maravilhoso.  

Mais uma vez parabenizar o nosso 
grande campeão, Krystian, que é fruto de todo 
um trabalho feito há muito anos sobre as 
federações e associações. E nasceu o Krystian, 
não é? Entre mim e o Krystian houve um hiato 
muito grande, mais de trinta e cinco anos. E, às 
vezes, as pessoas ficam comparando. Acho que 
não tem comparação. O Krystian é uma nova 
era; eu fui de um tempo passado. Então, somos 
amigos; respeito o pai, admirador do Krystian. E 
de tudo que foi dito aqui, o que o surfe 
necessita e o nosso presidente Dedinho precisa 
é de apoio, é de emenda parlamentar, é de 
apoio financeiro e estrutural para que possa se 
desenvolver, como o Mauro Mello falou, e as 
escolinhas, as associações sejam enriquecidas. 
Tudo depende de recurso financeiro e 
organização da Federação. A Federação está em 
boas mãos, do Dedinho, que organizou toda a 
Federação novamente e tem toda papelada, 
documentação apta para galgar esses recursos 
do Estado, da Assembleia ou das prefeituras. 

Então, isso aqui vai ser um marco do 
surfe capixaba, que vai entrar numa nova 
história, porque, a partir daqui, como o Mauro 
Mello falou, a partir de hoje, vamos ter um 
rumo, vamos ter um destino e vamos ter um 
apoio aqui da Assembleia, dos deputados e de 
todos aqui presentes. 

Muito obrigado. Um abraço. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) – Parabéns, Nelson Ferreira. 
Acho que o caminho é esse. Enquanto 

deputado aqui, deputado Torino e deputado 
Adilson, o que a gente pode ajudar mais seria na 
questão das emendas. Como a Federação, e 
acho que alguma associação pode estar apta 
para receber também, no que depender desse 

deputado aqui, pode contar com um pedaço da 
minha emenda. Sabendo que todo deputado 
tem uma média de um milhão e duzentos mil de 
emenda por ano - no último ano do governador 
Paulo Hartung foi esse valor, mas não sei quanto 
vai ser para o ano que vem -, mas a gente tem 
que dividir essas emendas em obras e outras 
instituições – Apae, Pestalozzi. E cada deputado 
distribui isso da forma que achar melhor. Mas, 
com certeza, da minha parte, vocês podem ter 
certeza de que um pedaço dessa emenda vai 
para o surfe. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – É bom 

lembrar também que, além da emenda estadual 
que cada deputado tem, ainda têm as emendas 
do Governo Federal. Nós temos a bancada com 
dez deputados hoje. E o PSL, que é o partido do 
qual faço parte, tem a deputada Soraya Manato, 
que, com certeza, vai ter um prazer muito 
grande. E já conversamos em bastidores sobre o 
apoio ao esporte, que o esporte muda a vida, 
leva o jovem a um caminho muito certo. 

Nelson, prazer estar aqui hoje vendo 
você aí bem para caramba, hein, rapaz? 

Agora, Krystian, seria um páreo duro. E, 
Nelson, seria um páreo duro para você também. 
Parabéns! Valeu! 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) – Quero registrar aqui a presença de 
Renato Mariani, que está representando a 
Associação de Surf do Pontal do Ipiranga. 

 
O SR. RENATO MARIANI – Boa tarde! 
Queria pedir para o pessoal olhar pelo 

surfe do Norte, a Foz do Rio Doce, porque com 
esse impacto da lama - que existiu e está 
presente vai fazer quatro anos - os poderes 
públicos simplesmente negligenciam a nossa 
saúde. Porque a gente está dentro da água, 
como os colegas já falaram, três, quatro horas, e 
sem uma atenção, ou seja, a gente não tem um 
protocolo de atendimento médico, porque nós 
moramos na praia, surfamos todo dia. Lá, tem 
um pessoal com doenças de pele já 
acontecendo; nosso peixe está contaminado... 
E, consequentemente, se o peixe está 
contaminado, o surfista que está dentro d’água 
também se faz contaminado. A gente precisa do 
apoio político aqui da Casa, lutar com a gente 
porque a Renova quer fomentar o surfe de 
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qualquer maneira e para quê? Para dizer que a 
água está boa e apta. E a gente que mora no 
local não concorda em estar surfando sem a 
certeza, sem saber se a nossa água está 
realmente apta para a pratica do esporte. O 
surfe hoje é um esporte olímpico e precisa dessa 
consideração, porque você vai fomentar 
gerações...  

Tenho uma filha de quatro e não a levo 
para dentro d’água. A gente só brinca na areia. 
Não tenho coragem de botá-la para surfar. Por 
quê? Porque não tenho essa segurança hídrica. 
O poder público negligenciou o surfe. O surfe 
não está sendo enxergado, não está sendo visto 
com a importância que ele tem para o turismo, 
para a comunidade, para geração de renda e 
tudo.  

Porque na nossa comunidade – eu moro 
lá – eu teria um parque de diversão para mim, a 
praia. Hoje em dia, hoje não tenho essa 
segurança mais, a praia, provavelmente, está 
contaminada, a gente acompanha os 
movimentos e tudo, e precisa desse apoio de 
vocês. 

 
  O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Renato, eu vi o pessoal de Linhares, 
aqui da Associação de Surfe de Linhares, de 
Regência, falando sobre a questão da água. Não 
foi feito nenhum teste ainda nessa água? Não 
existe um laudo? 

 
O SR. RENATO MARIANI – Sim, existem 

laudos, e laudos que comprovam contaminação 
por metais pesados.  

O Pontal do Ipiranga, especificamente, 
ele tem um prejuízo maior. Por quê? As 
correntes, naturalmente, são ao norte e essa 
lama está muito depositada ali. Há quatro anos 
que a gente não tem água limpa, a turbidez está 
diariamente atormentando nossa cabeça, 
porque você não cai numa praia sem saber – 
igual a colega falou – se vai ter um câncer no 
futuro, se vai ter uma doença grave. É por isso 
que a gente pede todo esse socorro para vocês 
olharem para a gente, acompanharem esse 
desastre com a gente aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Tá bom, Renato. Pode contar com a 
gente. 

 Vou solicitar ao Governo do Estado – 
não é, Torino e Adilson Espindula? – uma 
atenção maior nessa questão da água da Região 
Norte, porque realmente isso aí pode causar 
sérios danos à saúde de quem frequenta e, 
principalmente, dos surfistas que ficam duas, 
três horas na água, engolindo água. Então, 
realmente, acabam sendo os mais prejudicados. 
Obrigado pela sua participação. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Renato, além da água, indenização das famílias 
que a Fundação Renova, ela tem que analisar 
isso aí, e é bom saber que nós temos uma 
comissão – mais uma vez eu falo – e nós 
estamos vendo essa situação da Fundação 
Renova e se as famílias estão sendo indenizadas. 
Pelo que eu sei nem trinta por cento das 
famílias foram indenizadas ainda, e tem muita 
gente sofrendo com esse problema da lama. Os 
surfistas, o surfe está sofrendo, que é um 
esporte. E é aquilo que você acabou de falar: 
não adianta dar uma premiação para um 
campeonato para tapar a boca do surfista, 
porque o surfista fica de boca aberta dentro da 
água.  Está entendendo? Então a gente não 
pode esquecer de forma alguma disso aí. E 
estamos de olho, sim, com certeza. E cobre 
sempre da gente.  

É bom dar o microfone, porque a gente 
ouve aqui, mas não fica registrado.  

 
O SR. RENATO MARIANI – Nesse 

campeonato que aconteceu, pós-campeonato, 
como a meninada fica olhando o surfe e quer se 
profissionalizar, teve cinco afogamentos, e teve 
um óbito, por causa dessa fomentação aí a 
qualquer custo. Foi pós-campeonato. O pessoal 
em Povoação, o mar estava muito forte lá, 
ondulação muito grande, o pessoal surfando de 
qualquer jeito, teve lá cinco afogamentos e um 
óbito. A pessoa ficou, salvo engano, dez dias em 
coma e veio a  falecer, um adolescente do 
bodyboard lá na Povoação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Renato, que representa aqui a 
Associação de Surfe do Pontal do Ipiranga. 
Muito obrigado pela sua participação. 

Quero registrar aqui a presença sempre, 
a presença dele, do meu amigo Henrique 
Casamata. Está sempre prestigiando aqui o 
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turismo, o esporte, a cultura do nosso estado, e 
da minha amiga Berenice, que também está em 
todas as nossas reuniões aqui participando, nos 
ajudando. 

Aproveito para passar a palavra para 
você, que está aqui representando o grupo de 
trabalho das paisagens capixaba e a BBTur. Com 
a palavra a Berenice.  

 
A SR.ª BERENICE TAVARES – É rápida a 

minha fala. Eu já fui secretária de Esportes 
também, por isso eu estou insistindo para falar, 
porque já atuei na Administração Pública, 
quando o Vidigal foi prefeito da Serra, várias 
vezes. A Neymara e a Maylla participaram 
comigo lá de atividades, a gente fazia muita 
atividade, muito campeonato lá na Serra. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Era 

surfista também? 
 
A SR.ª BERENICE TAVARES – Não, nunca 

fui surfista, mas estava presente em todas. 
Sempre presente.  

  
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Igual 

nas comissões aqui. 
 
 A SR.ª BERENICE TAVARES – Sempre 

presente.  
Então queria dar uma sugestão, porque 

eu falei a questão da Administração Pública. 
Que ao convidar o Júnior... Com certeza virá. Eu 
conheço o Júnior há muitos anos também. Ele, 
com certeza, virá. E é importante, também, 
vocês trazerem as Administrações Públicas, 
tanto a Secretaria de Esportes como a de 
Turismo dos municípios, principalmente aqui da 
Região Metropolitana, para estarem presentes. 
A Maylla também já foi subsecretária de 
Esportes da administração atual.  

Então a gente pode estar até ajudando. 
Eu ainda consigo até ajudar. Mesmo não sendo 
da mesma política, eu ainda consigo ajudar 
nessa questão de futucar para trazer as pessoas 
aqui, principalmente da Serra. Então acho que é 
importante vocês estarem focando o secretário 
estadual e o municipal também.  

E a última lei do Estado foi em 2009, a 
Lei n.º 9.365, que trabalhou essa questão de 
incentivo. Então até levantar isso para o Júnior, 
para você e para o Júnior, para poder puxar isso 

de volta e fazer uma lei de incentivo igual como 
se faz na cultura. Por que não pode fazer no 
esporte? Entendeu? Então, a lei de incentivo. E 
aí cabe a vocês também estarem juntos nisso, 
nessa questão. Por isso que estou insistindo em 
falar, porque eu já fui da Administração Pública, 
já fui secretária de Esporte e Lazer.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Muito obrigado, Berenice, que 
sempre está presente aqui colaborando com a 
sua experiência e suas ideias.  

Eu quero dizer que a Nívea, eu já 
registrei aqui a presença dela, nossa amiga 
bodyboarder de Guarapari, que está sendo 
orgulho da nossa cidade, e dizer o seguinte, que 
as demandas vieram aqui até a gente agora: 
investimentos nas escolinhas de surfe, Bolsa 
Atleta, apoio aos eventos, material, o laudo da 
água da Região Norte.  

Mas tudo que a gente for fazer nesse 
sentido aqui, acho que vai ser só um paliativo. O 
que realmente mudaria o esporte aqui no nosso 
estado seria realmente uma lei de incentivo ao 
esporte como a gente tem em outros estados. 
Aí teria realmente uma participação maior não 
só do poder público, mas também das 
empresas, que vão poder ajudar o esporte, vão 
poder ajudar os esportistas com parte do ICMS 
que teriam que pagar ao Governo do Estado.  

Essa lei já funciona muito bem no Rio de 
Janeiro, em diversos outros estados. Então, 
vamos fazer essa indicação ao Governo do 
Estado porque isso aí não pode ser de iniciativa 
da Assembleia. Os procuradores estão aqui e 
acho que eles podem falar com mais clareza, 
mas cabe à gente fazer esse requerimento, essa 
indicação ao Governo do Estado para que o 
Espírito Santo tenha uma lei de incentivo ao 
esporte. Só dessa forma realmente que nós 
vamos conseguir dar um passo à frente.  

Então, parabéns pelas suas palavras, 
Berenice.  

E dizer que o surfe e o bodyboard, 
especificamente, vivem um momento político 
muito positivo. Nós temos aqui no Governo do 
Estado a Maylla Venturin, que representa o 
esporte; a Prefeitura de Vila Velha nós temos a 
Jessica, a Neymara. E aqui na Assembleia vocês 
podem contar com este deputado e tenho 
certeza também de que com o deputado Torino 
Marques...  
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O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Com 
absoluta certeza.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – ... e com o deputado Adilson 
Espindula, que tenho certeza de que nunca 
subiu numa prancha, mas é amante do esporte 
e pode ajudar muito, colaborar ainda mais com 
a relação excelente, relação pessoal, que ele 
tem com o governador. Então fazer esse pedido 
a ele, fala com o governador para ajudar o surfe, 
ajudar o esporte capixaba.  

Eu quero agradecer imensamente a 
presença de todos vocês. Esta, com certeza, foi 
a primeira reunião de muitas outras que vamos 
realizar aqui nesta Casa do Povo. Eu, como disse 
anteriormente, aqui represento a região de 
Guarapari, represento o turismo e represento 
também o surfe capixaba e o bodyboard. Por 
que não, né?  

Então, o meu foco vai ser realmente 
trabalhar para a região de Guarapari, o entorno, 
para o turismo capixaba fortalecer e para o 
surfe capixaba e para o bodyboard.  Podem 
contar com este deputado para tudo que vocês 
precisarem. Gabinete 301. E toda sexta-feira eu 
atendo no nosso gabinete externo em 
Guarapari.  
  

 A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Só ia fazer 
um comentário, quando você falou do 
governador.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Pode falar, Maylla. Aproveita. 
 
A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Porque o 

governador, com certeza, vai atender muito 
bem porque a gestão anterior dele foi a gestão 
do esporte e a gente vê nas mídias sociais ele 
nadando...   

 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Correndo...  
 

A SR.ª MAYLLA VENTURIN – ... e agora 
andando de skate no final de semana com o 
sobrinho. Então acho que ele é uma pessoa 
muito voltada ao esporte, gosta do esporte e 
tem total interesse em ajudar mesmo, assim 
como ele está fazendo com os programas que 

tem na Secretaria de Esportes, como Bolsa 
Atleta, enfim, e outros.  

Obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Não tenho dúvida realmente que o 
governador... Inclusive ele demostrou isso no 
seu primeiro mandato. Então, como é o 
primeiro ano e trabalha com orçamento feito 
pelo governador anterior, não dá para a gente 
cobrar realmente nesse primeiro ano. Mas, a 
partir do próximo ano, com certeza a gente vai 
cobrar muito, mesmo sabendo que ele vai fazer. 
Mas a gente sabe que as cobranças vêm de 
vários setores e se a gente não pressionar 
também o recurso acaba indo para outras áreas 
que pressionam mais. 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Exatamente por isso, senhor presidente, que eu 
pedi para que esses assuntos, todas essas 
demandas que foram aqui solicitadas que sejam 
levadas ao conhecimento do nosso secretário de 
Esportes, para que no ano de 2020 a gente 
tenha já resultados positivos em relação a essa 
demanda. A gente entende que o Governo está 
começando agora, tem um orçamento de outro 
Governo, as coisas dificultam um pouco mais. 
Mas, para o ano de 2020, nós vamos fazer o 
nosso orçamento este ano que vai ser aprovado 
aqui nesta Casa e por isso é de suma 
importância levar essas demandas ao secretário 
o quanto antes. Muito obrigado.  
 
 A SR.ª MAYLLA VENTURIN – Eu gostaria 
de parabenizar vocês, presidente Carlos Von, 
Torino Marques, Adilson Espíndola também, por 
essa pauta e também por esse incentivo que 
vocês dão. Estão dando voz ao nosso esporte e 
fazendo com que todos também conheçam 
nossas dificuldades e nossas vitorias. Obrigada! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Eu que agradeço a todos vocês pela 
presença.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será à hora regimental, no dia 05 de agosto 
de 2019, às 10h, no Plenário Deputada Judith 
Leão Castello Ribeiro, desta Casa de Leis. 
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Muito obrigado a todos e que Deus 
abençoe o nosso lindo Espírito Santo.  

Está encerrada a reunião.  
 

(Encerra-se a reunião às 
12h11min.) 

 

 
QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI 
DOS CRIMES CIBERNÉTICOS E OITAVA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E 
DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 
09 DE JULHO DE 2019. 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Bom dia a todos. Bom dia aos 
deputados Lorenzo Pazolini, Delegado Danilo 
Bahiense e Coronel Quintino. Bom dia também 
ao público que nos assiste através da TV 
Assembleia e também aqui, neste momento, 
nesta reunião da comissão, servidores da Casa.  

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta comissão parlamentar de 
inquérito, que, hoje, a reunião será em conjunto 
com a Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, que é presidida pelo deputado 
Lorenzo Pazolini. 

Neste momento, gostaria de pedir à 
Secretaria da comissão que procedesse à leitura 
da ata da reunião anterior de forma, se possível, 
resumida.  
 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da sétima reunião 
ordinária, realizada em 02 de 
julho de 2019) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Em discussão a ata. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Delegado Lorenzo Pazolini?  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, servidores, 
público que nos assiste, bom dia!  

Voto pela aprovação da ata como lida.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Como vota o deputado e Delegado 
Danilo Bahiense.  

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Pela aprovação, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Coronel Quintino, como 
vota? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Bom dia a todos os presentes! 
 Aprovação da ata como lida.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Aprovada a ata como lida por 
unanimidade.  
 Passo, agora, para o momento da leitura 
do expediente.  
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 

Ofício Sedu n.º 788, do secretário de 
Estado da Educação, em atenção ao 
ofício CPI n.º 053, atendimento à 
transferência do aluno de escola.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ciente. Gostaria que também desse 
ciência aos demais membros da comissão. Ou 
seja, foi transferido o aluno que foi vítima na 
escola, foi transferido para outra escola também 
na cidade da Serra.  
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício Sedu n.º 793, do secretário de 
Estado da Educação, em atenção ao 
Ofício CPI n.º 042.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ciente. E também gostaria que fosse 
informado aos demais membros da comissão.  
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício Sedu n.º 794, do secretário de 
Estado da Educação, em atenção ao 
Ofício CPI n.º 041/2019. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ciente. Gostaria, também, de dar 
ciência aos demais membros da comissão.  
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 Rapidinho a Sedu mudou o 
entendimento dos senhores deputados e 
respondeu aos questionamentos que, num 
primeiro momento, a gente tinha feito, e eles 
tinham se esquivado do mesmo, principalmente 
com relação a detalhe de informações sobre os 
envolvidos. Então, esses dois ofícios foram 
respostas da Secretaria de Estado da Educação, 
visto que, num primeiro momento, a mesma 
não informou esta Casa sobre os envolvidos nas 
denúncias até então, ou seja, os detalhes tanto 
das acusações quanto também os informes de 
residência, entre outras informações que 
tínhamos pedido nesta Casa. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor Presidente, pela ordem! 
Só para fazer um registro. Aproveitar que V. Ex.ª 
tocou no assunto. A análise singela desses três 
ofícios aí deixa claro que já há uma mudança de 
entendimento, de posicionamento, e isso 
precisa ser ressaltado, porque foi a partir do 
trabalho desta comissão. 
 Primeiramente, em relação à vítima, que, 
no primeiro momento, a Sedu ofereceu como - 
aspas aí -, solução a transferência compulsória 
de turno da vítima e, agora, ela se dispôs a 
dialogar com a família, recebeu a família com a 
intervenção desta comissão, destes deputados 
e, efetivamente, garantiu direitos inerentes a 
essa criança, uma criança especial, que, por si 
só, já teria que ter um atendimento 
diferenciado. 
 Então, incialmente, o que foi sugerido à 
família era mudança de turno na mesma escola. 
A família não aceitou e, com a intervenção desta 
comissão, da CPI da Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente, a Sedu, então, reviu 
seu posicionamento e efetivamente possibilitou 
à família escolher uma unidade mais adequada, 
mais próxima a sua residência e que atendesse 
efetivamente os direitos e garantias 
fundamentais dessa criança. 
 Segunda nota digna aí, que nós fizemos 
nota digna de registro, é a questão das 
informações em que a Sedu apresentou, com a 
máxima vênia, um parecer totalmente 
equivocado, parecer que até um estudante de 
Direito, no primeiro período, jamais 
subscreveria, com todo respeito, um parecer 
que não reflete entendimento jurídico vigente 
em nosso país e que, efetivamente, agora, a 

partir do informe e a partir dos avisos que 
demos aqui, dizendo que este fato constituiria 
crime de responsabilidade, inclusive, com a 
punição e, nesta CPI, certamente iria fazê-lo 
cobrar junto ao Ministério Público, porque 
constitui crime, está caracterizado na Lei n.º 
1521. Então, a Sedu reviu seu entendimento, 
seu posicionamento e passou a respeitar e a 
informar esta CPI. Então, faço esses dois 
registros e peço à Taquigrafia que se atente 
para que conste efetivamente das notas 
taquigráficas, porque é importante esse 
registro, e é importante que esta Casa seja 
respeitada, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Gostaria que a assessoria da CPI 
trouxesse até minhas mãos um dos ofícios, 
porque preciso fazer uns questionamentos 
publicamente, que é o ofício em que o 
secretário de Estado da Educação afasta os 
professores envolvidos e não afasta a diretora 
da escola. Aí fica um dúbio sentido, porque, ao 
mesmo tempo em que ele fala que não afastou 
a diretora da escola, porque ele precisa 
investigar melhor o caso, ele afastou os 
professores. Dentro do mesmo ofício ele 
escreveu isso. Fiquei sem, na verdade, entender 
qual é o verdadeiro objetivo. 
 Na verdade, eu acho, deputado Lorenzo, 
que a gente precisa observar isso um pouco 
melhor, porque a informação que eu tive é que, 
na quinta-feira, à noite, à tarde ou quinta-feira à 
noite, que o secretário tinha feito afastamento 
de todos, dos professores e da diretora da 
escola, mas que, na sexta-feira, teve uma 
intervenção política do Governo, e ele teria 
voltado atrás. Se isso realmente aconteceu, ele 
deixou de ser secretário de Estado na última 
sexta-feira. Nunca vi isso na minha vida, mas é 
algo que precisa ser apurado melhor, inclusive, 
por esta Casa. 
 Mas, dentro do ofício, o que me chama 
mais a atenção é essa questão: no mesmo 
ofício, ele disse que afastou sumariamente os 
professores para investigar, mas que não 
afastou a diretora, porque ele precisa investigar 
melhor.  
 Queria, inclusive, cópia do ofício aqui 
para que a gente pudesse... Chegou a minhas 
mãos. É este, né? É isso! Eu vou... Deputado 
Lorenzo está querendo falar um pouquinho, vou 
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dar uma olhada exatamente em qual é o ofício, 
são vários, mas foi exatamente isso que vou ler 
daqui alguns momentos. Está aberto aqui aos 
demais parlamentares que quiserem se 
pronunciar, mas não consegui entender a 
decisão a Sedu. 
 Ao mesmo tempo em que eles afastam 
os professores, porque as denúncias são graves, 
ele não afastou a diretora, porque precisa 
investigar melhor. Então, eu, sinceramente, não 
consegui compreender essa decisão 
administrativa do Secretário de Estado da 
Educação. Se é que foi ele, né? 
  
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Essa informação, excelência, 
chegou também ao meu conhecimento, de que 
havia, já, o ato de suspensão cautelar da 
diretora, pronto para ser assinado; e que, no 
último momento, teria havido uma intervenção 
política forte, aguda, contundente, que teria 
impedido essa... A concretização desse ato. Caso 
se confirme esse fato, é absolutamente 
lamentável que nós ainda tenhamos que 
conviver com esse tipo de coisa no estado do 
Espírito Santo, em pleno 2019. É um Governo 
que deveria ser democrático, republicano e que, 
infelizmente, se aconteceu, se curva a pressões 
políticas para... Em detrimento da garantia e 
direitos fundamentais de criança e adolescente.  

É importante ressaltar, senhor 
presidente e demais pares, que a nossa atuação, 
aqui, tem sido pautada na ponderação, em ouvir 
as partes, em dar garantia ao contraditório e à 
ampla defesa. Mas nós não vamos tergiversar, e 
não vamos abrir mão em relação à proteção dos 
direitos da criança e do adolescente. Aos 
direitos fundamentais, aos direitos mínimos 
existenciais de crianças e adolescentes. Por isso, 
somos contundentes na defesa desse direito, 
dentro do Estado Democrático. Obviamente, 
com ponderação e, também, ouvindo as partes, 
em respeito ao contraditório e à ampla defesa.  

Essa decisão, esse ofício que V. Ex.ª está 
em mãos, e que eu o li agora, aqui, sobre a 
Mesa, é extremamente contraditório. Porque, 
ao mesmo tempo em que você afasta dois ou 
três profissionais, você permanece com aquele 
profissional que tinha superioridade hierárquica, 
ou seja, com aquele profissional que deveria ter 
agido e não agiu, e não o fez. E como se vai 
garantir, agora, uma apuração isenta e imparcial 

se o profissional que tem a superioridade 
hierárquica, e tem o controle de gestão, 
permanece na unidade? Não há aqui nenhum 
tipo de perseguição, muito pelo contrário, nós 
só estamos em busca da verdade real, para que 
a verdade venha à tona, e os fatos sejam 
devidamente esclarecidos. Agora, é impossível, 
hoje, se garantir imparcialidade e seriedade 
numa apuração, se você mantém o gestor 
máximo do órgão em atuação. Isso aí é o 
princípio básico.  

Imagino, ou imaginemos se nós 
estivéssemos apurando um inquérito policial, ou 
uma apuração administrativa em outro órgão, e 
fosse mantido o gestor máximo do órgão, que é 
investigado! Ora, me parece que a investigação 
já está maculada, já está viciada. Está aqui o 
doutor Danilo Bahiense; nosso Coronel 
Quintino, que tem experiência nesta área: 
inquérito policial militar. Doutor Danilo: 
inquérito policial civil. E eu tenho certeza 
absoluta de que irão corroborar esse 
entendimento, porque, se você vai investigar 
com um gestor máximo do órgão, e ele é o 
investigado, qual será o resultado dessa 
investigação? Me parece muito claro, senhor 
presidente, e demais pares.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) – Concordo plenamente com V. Ex.ª, 
doutor Lorenzo Pazolini. E até por isonomia, não 
é? Deveria afastar de imediato!  

O senhor vê que, na nossa instituição, 
quando aconteceu algum caso que 
supostamente poderia haver envolvimento de 
um servidor ou de um delegado, todo mundo é 
afastado, até por isonomia, para que a 
Corregedoria pudesse apurar tranquilamente. E, 
depois, obviamente, se nada foi comprovado, 
ou se foi comprovado que não houve 
participação daquele servidor, ele que retorne 
ao cargo. Mas, por isonomia, deveria ter sido 
afastado.     

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E, até... Desculpa. Mas só, 
senhor presidente, para concluir.  

É importante ressaltar que surgiu um 
questionamento, na última semana, dizendo: 
Ah, mas os servidores vão ter os seus direitos 
remuneratórios prejudicados. Nada disso! O 
servidor continua recebendo, mesmo sendo 
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afastado, ou transferido de unidade, ou 
realizando atividade administrativa. Não há 
prejuízo funcional, nem prejuízo no seu 
contracheque remuneratório. Então, não se 
está, aqui, perseguindo ninguém, muito pelo 
contrário, está se protegendo o direito de 
criança, o direito de adolescente; mas, também, 
obviamente, em busca da verdade real.      

Obrigado.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) – E até criminalmente. Não é, doutor 
Lorenzo? Quando o cidadão é preso, por 
exemplo, e ele está preso com uma 
determinação judicial, ele continua recebendo o 
salário.   

 
O SR. CORONEL QUINTINO – (PSL) – Na 

verdade, eu também concordo com V. Ex.ª. Mas 
o que, talvez, poderia ter ocorrido... Talvez! É 
que ele tenha pensado que: Bom, os professores 
estão em contato direto. O risco é um risco 
iminente, pelo contato direto com um aluno. Já 
o diretor, o contato é meio que um contato 
secundário. Talvez ele possa ter pensado isso.  

Mas eu penso que, também, deveria ter 
afastado. Mas, com um critério ponderado eu 
vejo que, talvez, o risco do contato direto seria 
maior.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Resposta do secretário de Estado da 
Educação. Até para que todos possam entender 
e, agora, não mais com as minhas palavras. 
Então, entre aspas:  

 
Em atenção ao ofício de 

número em epígrafe, informamos 
que, tão logo que esta Secretaria 
tomou ciência dos fatos, seguiu o 
protocolo ordinário de 
instauração de procedimento 
administrativo, regido pela Lei 
Complementar n.º 46/94 – 
Estatuto do Servidor Público 
Estadual.  

 
Como medida cautelar, 

para não influenciarem na 
apuração das supostas 
irregularidades e visando 
preservação de integridade física 

e emocional dos docentes e 
discentes, os professores foram 
afastados, conforme publicações 
no Diário Oficial deste estado, que 
seguem anexas nesta 
oportunidade. 
 

Sobre a diretora Elaíse 
Carla Soneghetti, o processo 
administrativo já foi instaurado 
com o escopo de apurar os fatos, 
para que possa exercer o 
contraditório e a ampla defesa. 
Desta forma, com fito à 
preservação das garantias 
Constitucionais, previstas no art. 
5.º (...) 
(...) informo que a diretora não 
será afastada, neste momento. 

 
Então, assim... Pior que ele respondeu no 

mesmo ofício. Ao mesmo tempo em que o 
secretário fala sobre não influenciar na 
apuração das supostas irregularidades ele 
afastou os professores, ele mantem a diretora 
sem explicar por quê.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E ai, olha só, deputados, com 
todo respeito, se fala em não interferência na 
apuração e isenção e mantém o gestor máximo 
do órgão, é absolutamente contraditório. E 
sustenta, logo abaixo, no terceiro parágrafo, 
dizendo que em relação à diretora: preservação 
das garantias constitucionais. Ora, então as 
garantias constitucionais dos outros afastados 
não foram preservadas? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Só da diretora, não dos professores? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Seleciona quem tem ou não 
garantia constitucional? Só alguns, outros não? 
Há cidadão de primeira e segunda classe ou 
servidor de primeira e segunda classe? Alguns 
servidores têm garantias constitucionais, outros 
não? É isso? 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  Trata os diretores de uma forma; os 
professores, de outra? 
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 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – É absolutamente, com todo 
respeito ao secretário Vitor de Angelo... 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – É um contrassenso. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) –...a quem  tenho bastante 
respeito até, mas com toda... A redação foi 
muito infeliz. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Podemos continuar. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
Ofício n.º 238, da Superintendência 
Regional de Educação de Carapina, em 
atenção ao Ofício CPI n.º 040, 
informando que o afastamento de 
professores é uma tomada de decisão de 
competência do secretário de Educação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ciente. Aqui é um jogo de empurra 
fenomenal, mas ciente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Documento do senhor Maickel Ribeiro 
Sarmento solicitando redesignação de 
sua oitiva encaminhando atestado 
médico. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Essa questão desse atestado gostaria de 
discutir, né. Isso está virando moda. Esse caso é 
um caso gravíssimo, esse caso nós trouxemos as 
provas aqui para esta CPI, provas de WhatsApp 
documentais e infelizmente o autor das 
mensagens não comparece. 

Vamos reconvocá-lo, mas assim como o 
primeiro professor, que é o professor de 
Matemática, em dois casos em minha opinião, 
muito graves. Esse caso do professor de 
Matemática e do professor de Química são 
casos gravíssimos, esse com provas materiais, 
infelizmente essa conversa, de novo, de 
atestado médico.  

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – É lamentável, né presidente. As pessoas 
para se esquivarem usam desse artificio. 
Gostaria de fazer até um registro aqui. No 
passado, outrora, numa investigação que 
estivemos fazendo lá na Polícia Civil, na Polícia 
Técnico-científica, uma determinada pessoa 
apresentou um atestado de quinze dias para 
não comparecer, obviamente, a uma audiência. 
Mas nós fomos checar mais fundo, ele tinha dois 
vínculos e no segundo vínculo estava atuando 
normalmente. Só estava com problema para 
comparecer na nossa audiência. É lamentável.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Esse ponto é um ponto interessante. 
Não estou aqui fazendo juízo, mas é importante 
a gente investigar, os dois atestados são do 
mesmo médico. É brincadeira. Então, assim, o 
deputado Lorenzo, na reunião passada já tinha 
pedido ao CRM para avaliar o primeiro atestado 
e acho que é o momento que possa avaliar esse 
segundo atestado também, deputado Lorenzo. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – E se for o caso, até convocar o médico, 
né presidente? Para a gente ouvi-lo aqui. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Isso. Chamou atenção 
realmente, porque os dois atestados são 
subscritos pelo mesmo profissional, pelo 
mesmo médico. É algo que pode ser uma 
coincidência ou não, mas acho que dentro do 
nosso dever, poder de investigação, temos 
que oficiar ao CRM solicitando auxílio mesmo 
para que o CRM tome conhecimento dos fatos 
e nos auxiliem. Verificar também a questão 
dos vínculos, porque são profissionais que 
pela Constituição Federal podem cumular 
vínculos empregatícios ou também na 
iniciativa privada, para que verifiquemos se 
eles têm vínculo na iniciativa privada, através 
lá do Caged e também junto ao Estado ou 
município, porque esse profissional pode dar 
aula em prefeitura e no estado 
concomitantemente. Nós precisamos verificar 
essa questão, até para evitar isso que o 
delegado doutor Danilo acabou de frisar. 
Exatamente que é possível acontecer. 
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 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor Presidente, qual a doença 
alegada? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Eu gostaria que, se possível, o atestado 
viesse para minhas mãos. Está aqui. Atestado de 
quantos dias? Quinze. 
 Então, segundo o atestado aqui, ele 
iniciou um tratamento psiquiátrico. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) –  Reação aguda ao stress. 

Já há uma informação, senhor 
presidente, que esses profissionais têm dois 
vínculos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – É.  
Mas é na mesma escola e o secretário 

agora respondeu, visto que não respondeu pela 
primeira vez, respondeu exatamente quantos 
vínculos tinham os profissionais. E nesse caso 
específico, são dois vínculos na mesma escola. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) –  Nós temos que verificar. 
Solicito já à assessoria que conjuntamente 
verifique se eles estão afastados ou se ele 
permanece laborando em relação a outro 
vínculo. Se ele só tem atestado para um vínculo. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAIHENSE – 

(PSL) – Atestado de quantos dias, presidente? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) –  Quinze.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAIHENSE – 

(PSL) – Quinze dias. É bom verificar se ele não 
tem um vínculo com escola particular. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

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

PSDB) – Ok. Pode acontecer. É possível.  
Eu gostaria também que a gente tratasse 

da seguinte forma: na terça-feira que vem, dia 
16, é isso? Dia 16 está convocado o professor de 
Matemática. Parece-me que o advogado dele 
disse a esta Casa que ele virá, e o problema que 

atestado para quinze dias, no caso desse 
professor de Química, me parece até uma certa 
estratégia, porque isso vai cair em um momento 
em que não teremos atividades parlamentares 
nesta Casa. 

Então, visa claramente um objetivo de 
prorrogar – procrastinar é uma palavra mais 
bonita – a nossa investigação, mas dizer que isso 
não vai adiantar em nada. Está certo? 

Todo esse processo nós vamos continuar 
investigando aqui na CPI de forma intensa, isso 
nós já passamos para diversos órgãos que estão 
nos ajudando e trabalhando em conjunto. Isso 
não vai adiantar em nada, só nos passam a 
imagem ainda pior deles, porque quem não 
deve não teme. Por que não vir aqui e se 
explicar? Está certo?  

Então isso não vai adiantar em nada, as 
famílias podem ficar tranquilas, que tudo que 
está acontecendo aqui e o que fizeram, quem 
realmente fez vai pagar e nós não vamos abrir 
mão disso. Eu já disse, tenho dito isso, não tem 
pressão que faça com que a gente possa não 
trabalhar de forma incisiva para punir os 
responsáveis.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
E-mail encaminhando informações do 
menor Jeremias Reis que teve o 
Instagram raqueado.  

   
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ciente. Também gostaria de pedir para 
dar ciência aos demais membros da comissão.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA – (KARINA EUZÉBIO 

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

PSDB) – Vou deixar a fase de deliberações para 
o final e desde já, gostaria de convidar para 
adentrar à nossa reunião duas mães, não vou 
citar o nome delas aqui, mas duas mães de 
vítimas. Gostaria que as mesmas também, em 
momento algum, fossem filmadas. Duas mães 
de vítimas, uma mãe da qual o filho foi vítima do 
professor de Química, e a outra mãe, a filha, 
vítima do professor de Matemática. É o que nós 
estamos investigando neste momento. Gostaria 
que as duas pudessem entrar. Gostaria de 
convidar para estar aqui também participando 
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junto conosco e agradecer ao Conselho Tutelar, 
na pessoa do senhor Lindeir Costa. Convidar o 
Lindeir para estar aqui junto conosco.  Lindeir é 
muito respeitado nesse meio e quando ele ficou 
sabendo das denúncias, entrou em contato 
comigo para colocar o Conselho Tutelar à 
disposição.  
 Também gostaria de, neste momento, 
estar chamando para estar aqui um dos 
professores que chegaram denúncias a esta 
Casa, que é o professor Vanderson da 
Conceição, para que a gente possa começar aqui 
as nossas oitivas. Gostaria de pedir para que ele 
possa entrar também. (Pausa) 
 Neste momento, eu gostaria que o 
deputado Lorenzo Pazolini, que, na Comissão de 
Proteção à Criança e Adolescente, ouviu uma 
das vítimas que cita o professor Vanderson, para 
que ele pudesse fazer o relato de como que foi 
esse... Sobre o termo de declarações desta 
denúncia. 
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Vou fazer a leitura aqui, 
obviamente, sem citar nomes.  

Bom dia a todos, renovando aqui nossos 
cumprimentos, agradecendo a presença de 
todos e todas. Obrigado. 

Vou fazer a leitura aqui preservando os 
nomes dos envolvidos. A declarante:  

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

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

 
Agora, passo ao depoimento da genitora, 

da mãe dessa vítima. A declarante:  
 

(...) compareceu afirmando que: é 
mãe da aluna (fulana de tal), e 
que tomou conhecimento dos 
fatos no dia 25 de junho; Que a 
filha chegou em casa chorando 
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(bastante) contando o que o 
professor tinha feito; Que falou 
com a filha que iria registrar a 
ocorrência; Que ficou indignada 
com a atitude do professor 
porque pôs a filha na escola para 
obter conhecimento e não para 
passar por essa situação; Que na 
quarta-feira a filha foi para a 
escola normalmente e conversou 
com a coordenadora; Que a 
coordenadora entrou em contato 
com ela para que ela fosse a 
escola conversar sobre o ocorrido; 

 
Essas são as declarações, senhor 

presidente, tanto da vítima quanto de sua 
genitora, de sua mãe. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eu gostaria, neste momento, de ouvir 
e como eu disse anteriormente, por mais que 
ele tenha faltado, mas nós vamos continuar 
investigando, veementemente, ele não vai 
sair, até por que esse caso eu já tenho provas 
materiais, nós já temos provas materiais aqui 
nesta Casa. 
 Mas eu gostaria de ouvir a mãe do 
aluno vítima do professor de Química para 
que ela possa fazer o relato de como ela 
descobriu via redes sociais e, é claro, um 
pouco de como foi o atendimento ou o não 
atendimento da escola nesse caso.  

Então, gostaria, mãe, neste momento, 
que a senhora pudesse...  

Os demais parlamentares que 
quiserem, conversando ou dialogando com 
ela, fazer perguntas, mas dizer que ela está 
aqui de forma voluntária, veio 
espontaneamente participar. Aqui não tem 
convocação, nem convite, nada. Foi a mãe que 
quis vir aqui fazer os relatos neste momento. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Senhor presidente, pedir à 
senhora, eu sei que não é fácil, a emoção, mas 
para a senhora não citar nem o nome da 
senhora, nem o nome da filha da senhora para 
nós não identificarmos, para que não haja 
uma exposição. Eu agradeço. 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – É o filho, deputado. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – É o filho, desculpe. Obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. 
 
  A MÃE I – Bom dia a todos.  

Primeiramente, eu vim por livre e 
espontânea vontade realmente, porque eu não 
vou me calar, eu não vou parar, eu vou até o 
fim. Como mãe, eu vou até o fim. 
 A todo instante, eu tenho acesso à rede 
social do meu filho, seja Whatsapp, Facebook. 
Eu sou uma mãe muito observadora realmente 
pelas limitações dele também. Então, eu não 
deixo de estar olhando. Ele não tem restrição de 
senha, nem nada. 
 Então, um dia, olhando as mensagens do 
Facebook, aquela do Messenger, eu comecei a 
ver umas mensagens no celular do meu filho, 
onde só tinha o nome do professor e, até então, 
eu não sabia quem era. Mas eu comecei a ver 
que não eram conversas normais, eram 
conversas ilícitas por parte da pessoa adulta, 
não por parte do meu filho. Eu comecei a ver 
inocências nas conversas dele, que começou no 
dia 25 ou 23 de março e se cessou no dia 2 de 
maio, porque eu disse ao meu filho que não 
respondesse mais. Fui perguntar a ele de quem 
se tratava. Decepcionalmente, fui descobrir que 
era de um professor, onde nessas conversas 
estavam dizendo... Pedi a ele que não 
conversasse mais.  

De imediato, eu, como mãe, me 
posicionei, fui até a escola. Tirei print de tudo. 
Quando eu levei, não ficou na ordem das 
conversas para mim entregar. Eu mais o pai 
fomos à escola, fomos recebidos pela diretora, 
que, na hora, ela ficou pasma pelo conteúdo da 
conversa, disse que não admitia, que realmente 
aquilo não era conversa e que ela ia conversar 
com o meu filho, ia conversar com o professor e 
me dar uma posição. Só que essa posição não 
veio. Essa posição não partiu da escola, não 
partiu de ninguém. 

Eu disse a ela que não queria... Que era 
um caso que eu poderia levar na Polícia e que 
isso era uma coisa criminal, que eu sabia, eu 
tinha ciência disso, mas que eu queria que ela se 
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posicionasse. Eu achei que ela, como diretora, 
que ela fosse agir de alguma forma. 

Eu não tive contato com o professor, não 
quis mandar mensagem, não quis nada. 

Então, nas conversas, como não estavam 
todas exatas, ela me deu o celular dela, o 
número particular, aonde eu mandei para o 
telefone dela no dia 7 de maio todas as 
conversas. Eu mandei para ela. Ela confirmou 
que recebeu, mas até então ela não me deu 
retorno. 

E o meu filho continuou dentro da sala 
de aula com o professor, aonde o mesmo 
começou a tratar o meu filho indiferente e 
continuou com as mesmas posições que ele 
tinha com os outros alunos.  

O meu filho não mais quis ir para a 
escola. Eu estava praticamente obrigando o 
meu filho a estudar. Ele já tem a sua limitação 
de aprendizado. Ele tinha prazer de ir para a 
escola, não mais começou a ter. E eu dentro de 
casa com um posicionamento muito firme de 
mandar ele ir, de mandar ele ir, aonde eu não 
mais consegui e ele não mais quis ir para a 
escola. 

Até então eu não sabia de fato nenhum 
que estava ocorrendo na internet em relação às 
outras alunas, eu não sabia de nada. Quando o 
fato veio a mim, e eu pedi a um parente 
próximo que olhasse na internet. Quando eu vi 
que essas meninas tinham se denunciado mais 
às mães e que elas não tinham retorno por 
parte da diretora, porque até então eu não 
tinha ido ao professor, eu fui à pessoa que eu 
achei que fosse resolver, que fosse fazer as 
coisas certas, que no caso seria a diretora. 
Quando eu vi na reportagem que essas meninas 
deram um desabafo e que elas não foram 
ouvidas, eu falei: Eu não posso me calar.  
Porque elas foram alunas e não foram ouvidas, 
eu fui uma mãe e não fui ouvida.  

Eu levei provas contundentes, eu levei 
provas escritas para ela. O que ela fez? Não sei, 
mas o meu filho ficou dentro da sala de aula 
continuando junto com o professor. E não me 
deu retorno nenhum, nenhum, nenhum, 
nenhum. Eu tive um retorno de ligações da 
professora especial, devido à aula dele, da 
professora especial, mas eu não tive retorno de 
coordenadora, de professor. No dia em que ela 
me atendeu, teve um segundo funcionário, que 
me sugeriu que trocasse o meu filho de sala de 

aula e não o professor.  Eu fui muito áspera e 
disse: Eu não permito que troque o meu filho da 
sala de aula. O meu filho não fez nada. Como 
que eu mando o meu filho... 

 
O SR. PRESIDENTE  - (VANDINHO LEITE – 

PSDB) -  Eles  queriam punir seu filho, ao invés 
de punir o agressor. 

 
A MÃE I - Essa foi a fala que eu falei: Eu 

não permito que troque o meu filho da sala de 
aula. Ele não fez nada. Como que eu, como 
mãe, a segurança que eu tenho, que meu filho 
dentro da sala de aula ele está seguro. Como eu, 
como mãe, vou achar que o meu filho não está 
seguro? Onde eu virei para ele: Eu sempre 
ensinei os princípios ao meu filho, a posição de 
professor e a posição dele de aluno na 
obediência e tudo. 

 O primeiro dia de aula do meu filho, o 
professor em vez de chamar o nome dele, 
chamou como um nome meio estranho, não 
falou o nome dele na hora da chamada. Isso, ele 
no depoimento ele colocou, entendeu?  E eu 
falei que eu não ia aceitar e ela mandou que eu 
começasse a olhar as atitudes do meu filho em 
casa. Ele chegava, eu perguntava e ele dizia: 
Mãe, ele não está falando comigo, ele não diz 
nada. Então meu filho foi se limitando e não 
perguntava nada e foi simplesmente se 
afastando até o ponto de não mais querer ir 
para escola. Ela não deu retorno, ela disse que 
estava tentando me dar retorno e isso não 
procede, não é verdade, isso não procede.  

Quando eu vi essa reportagem eu falei: 
Eu, como mãe, eu não fui ouvida. E eu preciso 
fazer alguma coisa. Essas meninas não foram 
ouvidas, não sei do fato, não sei do caso. 

Então, na sexta-feira eu liguei para 
escola, ela não estava, e eu pedi que precisava 
falar com ela, uma pedagoga  me pediu 
desculpa por não ter me dado o retorno. E na 
segunda-feira fui ouvida e mais uma vez saí 
decepcionada da escola, onde parece que o que 
prevalece é o nome da escola e não os nossos 
filhos. A preocupação não é com os nossos 
filhos. Eu não vi preocupação para com o meu 
filho, eu vi preocupação para com o nome da 
escola, que o nome da escola não fosse sujo. Eu 
já tinha levado relatos, laudos do meu filho, 
acontecimentos que ele precisava de apoio e ele 
não teve. Onde simplesmente, em uma reunião, 
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qual era a sugestão que eu tinha para poder 
fazer o meu filho voltar para escola. Essa 
obrigação não é minha; a minha obrigação é 
mandar o meu filho para a escola, é manter ele 
lá dentro. Agora, ficar, não é minha! Onde 
depois ele não quis ir e onde eu peguei a 
transferência do meu filho. 

 
  O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) - Sobre esse caso, o que nos deixa ainda 
mais transtornados com a situação, é que o seu 
filho é um aluno especial. Isso que nos deixa 
mais transtornado. 
  Estive contigo algumas vezes, sempre 
vejo a sua emoção, o formato como se fala. Não 
foi uma nem duas, nem três vezes que te peguei 
chorando, aos prantos, como você está neste 
momento. Algo estarrecedor. E o que me deixa,  
Lindeir, você como presidente do Conselho 
Tutelar, o que ela falou é a mais absoluta 
verdade. As pessoas lá, dessa gestão, só se 
preocupam em tentar não manchar um suposto 
trabalho deles, ou da escola, ou o nome da 
escola. Na minha  opinião eles estão manchando 
o nome da escola com essa omissão. Se a escola 
tivesse agido de forma rígida e cortado na 
carne, em momento nenhum a gente teria essa 
escola passando pelo que ela está passando 
hoje. Culpa dos gestores, deputado Lorenzo.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Com certeza absoluta.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – E aí, eu tenho que falar aqui de forma 
muito clara o resultado da resposta do 
secretário de Estado da Educação, que tratou de 
forma diferente os professores e a diretora da 
escola.  

Por que afastar os professores e não 
afastar a diretora? Se ele diz que afastou os 
professores, vou repetir: que ele afastou os 
professores por quê? Para não ter influência na 
apuração? Por que não afastou também a 
diretora?  Então, assim, ele usou dos pesos e 
duas medidas, porque para a diretora ele diz 
que vai apurar um pouco mais os fatos, mas já 
afastou os professores. Então, não tem 
coerência na resposta. E a Sedu, desde o 
primeiro momento, nesse caso, agiu de forma 
extremamente contraditória. 

 Eu perguntei aqui à diretora da escola e 
quem me conhece sabe o quanto eu sou 
educado, o formato como eu ajo. Quando foram 
apresentadas duas denúncias aqui, que ela sabia 
e ela falando sobre a denúncia, eu perguntei a 
ela duas vezes: Diretora, tem mais algum caso 
de assédio na sua escola? Ela me respondeu 
não. Depois eu perguntei novamente: Tem mais 
algum caso de assédio na sua escola? Ele me 
disse não e eu estava com o caso do seu filho na 
minha mão!  

Eu esperava que ela respondesse o 
seguinte: Tem sim, tô combatendo, tô agindo, tô 
dando as respostas. Mas não! E isso que chega a 
este momento, deputado Lorenzo, que a gente 
fica sem compreender o porquê, o que leva o 
profissional a fazer isso. Talvez no decorrer das 
apurações a gente vai chegar em mais coisas. 
Está certo? A gente vai chegar em mais coisas. 
Não tenho dúvida nenhuma.   
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Com certeza.  

  
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Nós vamos chegar em mais coisas. Mas 
assim, não faz sentido esse tipo de atitude.  

A mãe, deputado Danilo Bahiense, me 
apresentou todas as mensagens de WhatsApp, 
ela avisando à diretora desde o início, avisando 
à escola desde o início. Dois meses sem tomar 
uma posição. E mais, o aluno continua na 
mesma sala de aula com o agressor!   
  

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – É lamentável, não é presidente? É 
lamentável. E inclusive o aluno sendo punido e 
essa diretora querendo tapar o sol com a 
peneira. Mais um argumento para que essa 
pessoa seja afastada.   
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – E depois tenta criar algumas coisas que 
não existem. A minha relação com os diretores 
de escola sempre foi excelente. Não adianta, 
gente, tem coisa que não dá para ter 
corporativismo! Tem coisa que não dá! Esquece 
isso! E outra coisa, na minha opinião, os 
profissionais de educação o foco que tem que 
ser quem? Os alunos. Em que mundo a gente 
tá? Em que mundo a gente tá?  
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Então, assim, esse caso é um caso 
emblemático, é um caso que nós já temos todas 
as provas em mãos.  

Acho que a senhora está querendo 
continuar a fala? É isso?   

 
 A MÃE I – Na segunda-feira, quando eu 
fui sala dela, até então ela não tinha... Ela me 
sugeriu, do que eu achava de trocar o professor 
da sala de aula. Mais uma vez eu já estava 
decidida a meu filho não estudar... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mas isso foi agora, depois de dois 
meses, não é? Segunda passada.  

 
A MÃE I – Na segunda-feira, antes dela 

ser ouvida aqui.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Um dia antes de ela vir.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Após ela já ser intimada, 
notificada para comparecer.  

 
A MÃE I – É. Foi na sexta-feira, antes 

dela vir aqui, foi quando eu liguei para a escola e 
pedi, que eu precisava falar com ela, e a 
pedagoga marcou a reunião comigo na segunda. 
Só que quando eu vi os fatos no jornal, eu 
procurei vocês para fazer a denúncia, mas ela 
não sabia que eu tinha feito e ela não se 
posicionou pra mim em nada. A única coisa que 
ela relatou que foi num livro interno da escola, 
onde ela relatou o acontecimento, num livro de 
dentro, só da escola, onde elas pediram que o 
professor tivesse afastamento total dos alunos. 
E mais uma vez eu fui muito firme com a 
coordenadora e falei. Ele se afastou. Eu disse: É 
mentira! É mentira porque todos os dias eu 
monitorava e todos os dias a carinha dele no 
Messenger, no celular do meu filho, se 
encontrava. Somente depois que as coisas 
vieram parar na mídia que a carinha dele saiu lá 
da mensagem do celular do meu filho. Porque 
eu falei: até então ele não obedeceu à ordem de 
vocês. A única ordem que foi passada para o 
professor, para o meu filho, foi que ele não 
tivesse contato com o meu filho, que ele se 
limitasse. Só isso. Dentro da sala de aula, que 

ele se limitasse ao conversar, ao falar com o 
meu filho. 
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) - Alguns... Só para alguns 
esclarecimentos vou solicitar a senhora... A 
senhora se recorda, mais ou menos, a data 
próxima em que a senhora teve o primeiro 
contato com a diretora, que a senhora a 
procurou para relatar os fatos? 

 
A MÃE I: Dia 06 de maio, mais ou menos 

umas 15h e pouco da tarde. E fiquei por muito 
tempo, mais meu esposo, dentro da sala com 
ela. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E como foi essa conversa? A 
senhora apresentou aquela... O print do 
diálogo? 

 
A MÃE I: Apresentei. Eu passei numa lan 

house só que na hora de imprimir ela não tava 
na sequencia de conversa. Só que eu peguei o 
celular do meu filho, mostrei pra ela. Ela foi 
lendo pelo celular do meu filho mesmo. Ela 
ficou lendo aonde eu disse a ela que eu iria 
colocar em ordem com mais calma e que 
mandaria tudo para ela depois. Fiz isso, coloquei 
na ordem, mandei diretamente para aquelas 
coisas da internet; mandei para o whatsapp 
dela, mas ela disse que ouviu o professor. 

Eu pedi que primeiro ouvisse o meu filho 
e não o professor, para depois saber o que falar. 
Eu imprimi todas as conversas, botei num 
envelope, lacrei e mandei que ela conversasse 
com o meu filho. Ela conversou com ele, disse 
que o professor não podia ter esse tipo de 
atitude e tal... Que eu passei para ela, eu falei 
com ela: não se existe o professor ter 
particularidade com um aluno. Até por onde eu 
entendo - eu já estudei - não existe o professor 
ter intimidade com aluno.  

Ela questionou comigo que ele é um 
professor que os alunos gostam muito... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) - Ainda mais com aquele tipo de  coisa 
que nós lemos, que são gravíssimas. 

 
A MÃE I: Que os alunos gostam muito 

dele, que é uma pessoa muito comunicativa. Eu 
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virei para ela e falei bem assim: a senhora 
pode... A senhora pode me responder pelo que 
ele é dentro da sala de aula e no corredor. Fora 
da escola a senhora não pode me responder 
quem é ele, até porque as conversas com o meu 
filho não foram dentro da sala de aula. Foram 
em horários e dias que ele estava em casa, fora 
da sala de aula. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Então, desde o primeiro 
momento em que a senhora procurou a diretora 
ela teve acesso a todos os diálogos... 

 
A MÃE I: No dia 06 de maio. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E a senhora depois 
encaminhou, posteriormente, através de 
envelope lacrado... 

 
A MÃE I: Para o celular dela. Passei... 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Mas desde o primeiro momento 
ela visualizou, leu as mensagens? 

 
A MÃE I: Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – E depois mandou por zap. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Isso. E teve acesso. E a partir 
desse momento, então, qual foi a atitude que 
ela tomou? Ela convidou a senhora para ser 
ouvida? Ela procurou o filho da senhora para ser 
ouvido? Em algum momento ela se interessou 
em efetivamente apurar o caso? 

 
A MÃE I: Ela ouviu ele no dia que ele 

entregou as conversas todas por extenso. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Mas só de maneira informal? 

 
A MÃE I: Só de maneira informal. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ela não reduziu a termo, não 
escreveu, ele assinou, a senhora assinou... 

A MÃE I: Não assinei nada. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Nunca teve isso? 
 
A MÃE I: Não. Porque antes de eu ir à 

escola eu procurei uma pessoa da área da 
educação, que é professor e coordenador. Qual 
era o procedimento que eu deveria fazer né, 
para não ir diretamente à área da Justiça. E o 
que ele me orientou é que a gente... Que eu 
fosse à diretora, que passasse o caso para ela 
porque ela abre um parecer dentro da escola e 
que depois ela encaminha para a Sedu. E ainda 
ele falou: tem um número de ordem disso. Ela 
não me passou nada, ela não entrou em contato 
comigo.  

A pedagoga me pediu desculpa que ela 
ficou de me dar o retorno e ela não tinha me 
dado. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Na verdade, então,  a senhora e 
nem o filho da senhora nunca foram ouvidos 
porque, formalmente, como deveria ter sido, 
num papel, num termo de declaração, um 
termo de informação, isso nunca foi feito. E aí se 
passaram aproximadamente sessenta dias.  

E nesse período alguém procurou a 
senhora, da escola, dizendo olha esse caso está 
sendo apurado? Nós estamos investigando... 

 
A MÃE I: Não. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Vai ter uma solução...  
 
A MÃE I: Não. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Isso aqui não vai ficar... Não vai 
dar em nada como é dito aí... 

 
A MÃE I: A momento nenhum. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – A senhora nunca foi procurada? 
 
A MÃE I: Não. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E ele, o filho da senhora, foi 
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mantido em sala de aula tendo aula com o 
mesmo professor? 

 
A MÃE I: O dia em que o professor ia sair 

da sala de aula dele seria a partir da terça-feira, 
quando ela foi ouvida aqui. Que aí, ela me pediu 
que tentasse... 

Eu falei com ela: Eu vim.  Eu já ia, eu já 
tinha passado o caso para cá, mas não tinha 
passado para ela. Então eu falei com ela que ele 
não queria vir. E ela me pediu uma chance de 
ele não sair da escola, de tentar reconquistá-lo. 
Tanto faz ela, como a coordenadora, como a 
pedagoga, que eu desse uma sugestão. Deram-
me sugestão de trabalhar com o meu filho com 
a área de Música. Ela chegou a me perguntar 
qual era o outro professor de que ele gostasse, 
sugeriu nome de professores que ele gostasse, 
para fazer esse professor se aproximar do meu 
filho para que ele voltasse a ter prazer e 
voltasse para a escola. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Mas todas essas alternativas só 
foram apresentadas à senhora após a vinda da 
senhora aqui à Assembleia Legislativa. 

 
 A MÃE I – Um dia antes de ela vir à 
Assembleia Legislativa. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Ou seja, depois que os fatos 
passaram a ser apurados aqui na Casa. 

 
 A MÃE I – Que eu procurei. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Isso! Antes, nenhuma 
providência tinha sido adotada. 

Eu gostaria de saber um pouquinho mais, 
se a senhora puder nos contar, de como foi o 
desenvolvimento do filho da senhora nesses 
sessenta dias: o que aconteceu com ele; se 
houve prejuízo no desempenho escolar; dentro 
de casa. Como é que foi esse dia a dia dele 
diante de todo esse contexto? E se o professor 
continuou dialogando, mesmo depois de a 
diretora ter tomado conhecimento dos fatos. 
 
 A MÃE I – Dialogar mais, não. 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Ele não mandava mais 
mensagem? 

 
 A MÃE I – Não. Não. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Ele parou de escrever? 

 
 A MÃE I – Ele mandou, no último dia em 
que ele mandou, meu menino já não respondeu 
mais. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Por orientação da senhora. 

 
 A MÃE I – Por orientação minha. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Ok. 
 
 A MÃE I – Foi... Que foi no dia 02 de 
maio. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – E como foi o dia a dia dele na 
escola e em casa, durante esses sessenta dias 
em que ele foi submetido a essa condição 
absolutamente inadequada? 
 
 A MÃE I – Após eu ir à escola, ele 
começou a demonstrar certo bloqueio, de não 
querer mais ir para a escola, atraso em tomar 
banho - e antes isso não acontecia -, em tomar 
banho para ir para a escola, em eu ver aquela... 
tentando debrear. Até o fato de ele dizer que 
ele não estava mais querendo ir. Eu já sabia que 
era por causa da vergonha, que ele já estava 
com vergonha de tudo, e porque o professor, 
também, não estava mais tendo con..., não 
falava com ele dentro da sala de aula. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Ou seja, se a gente puder 
resumir, em suma, ele passou a ter resistência à 
ida à escola, obviamente com prejuízos para a 
aprendizagem, para o desenvolvimento regular 
escolar dele na instituição. 
 
 A MÃE I – Onde ele já tem dificuldade. 
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 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Sim! Que já tem dificuldades 
naturais e que foram agravadas em razão dos 
fatos e da omissão, pelo fato de ter sido 
mantido. 
 Só mais um esclarecimento inicial, ficou 
uma duvidazinha, só quero confirmar com a 
senhora. Houve então primeira proposta, de 
aspas aí, solução, que seria a troca de turno? 
Houve essa proposta à senhora ou não, no 
sentido de trocar o turno do filho da senhora? 
 
 A MÃE I – Na segunda-feira. 
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Isso. E aí... 
 
 A MÃE I – Na segunda-feira que me 
deram... Se ele não se adaptasse, eles iam tirar 
o professor da sala, na segunda-feira. E se de 
tudo ele não voltasse a se adaptar, aí sim seria a 
segunda opção, de troca de turno. Mas eu já 
não iria mais permanecer, porque ele não 
queria mais voltar. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Aí então houve a intervenção 
da comissão, nós oficiamos, e eles 
apresentaram já uma terceira solução, que foi... 
 
 A MÃE I – Que foi mudar o meu filho de 
escola. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Isso! Acataram. Que foi uma 
adequação em outra unidade escolar. 
 
 A MÃE I – Eu... 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Eu estou satisfeito, por ora. 

Pois não. 
 
 A MÃE I – Eu fui para pedir a troca, mas 
elas tentaram que eu não trocasse o meu filho 
de escola. Hoje, para sair para levar cachorro 
para fazer necessidade, ele chama o pai para ir. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Só para finalizar, senhor 
presidente, gostaria de... Qual é a avaliação que 
a senhora tem de tudo isso que aconteceu 

nesses sessenta dias? Qual é a visão da senhora 
como cidadã, como mãe? O que a senhora 
espera e como a senhora vê todos esses fatos, 
tudo o que aconteceu? 
 
 A MÃE I – Eu, como mãe, decepcionante. 
Se eu não fosse uma mãe que cobrasse do meu 
filho ir para a escola, eu jamais imaginava. Eu 
não esperava vir de dentro de uma educação. 
Eu falei com ela, isso vir de um professor para 
com um aluno?  

Tiveram frases que ele chamou o meu 
filho de coisas que, para mim, que sou mãe, sei 
da limitação do meu filho, é doído. Eu já sei da 
dificuldade que o meu filho tem.  
 Como eu disse, eu tenho um sonho para 
o meu filho que eu sei que pode ser limitado, 
mas ouvir isso de um professor, como 
pronunciado, chamando o meu filho de sonso, 
de lento, de morte. São palavras que, para mim, 
são doídas. Entendeu? É achar, assim, a gente 
que é mãe, a gente não... Vai ficar por isso 
mesmo? Eles falam mais forte pelo fato deles 
serem estudados, deles serem diplomados. Pelo 
fato de nós sermos simples mães, a gente não 
pode gritar pelos nossos filhos? Eles que são 
punidos? Porque o meu filho, até agora, que foi 
punido.  

Eu escolhi a escola porque olhei, eu 
pesquisei, eu pesquisei bairro, eu pesquisei nota 
da escola, pessoas o que diziam. Meu filho foi 
punido porque ficou na sala de aula com o 
professor, meu filho foi punido porque ele foi 
obrigado a trocar de escola. Até então, meu 
filho não ia trocar de escola, meu filho foi 
obrigado, meu filho ficou mais de duas semanas 
sem estudar.  
 Ontem, eu levei meu filho na escola, 
mudou a vida dele. Ele vai ter que se adaptar 
tudo de novo? A professores de novo? Ontem, 
eu fiquei na hora do recreio olhando e o meu 
filho ficou sentado sozinho na hora do recreio. O 
meu filho tinha amizades, o meu filho tinha 
contato com os seus amigos no WhatsApp. 
Ontem, eu olhei, meu filho ficou sentado 
sozinho. O que o meu filho fez para pagar? Que 
crime o meu filho fez? Por ele aceitar um 
convite de um professor no WhastApp? Por 
isso?  
 E o professor fazer isso com o meu filho 
e sabendo, porque eu levei todos os laudos dele 
para a escola, eu levei de outros problemas que 
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meu filho tinha passado e a escola sabia, a 
diretora sabia. Ela sabia, estava lá no relato, mas 
fez pouco caso, fez pouco caso de uma criança. 
Ele não vai sentir, ele não vai sentir, é normal, é 
muito fácil tirar ele do ambiente que ele estava 
estudando por meio ano e agora colocar ele em 
outro lugar. Hoje, eu tive que levar o meu filho 
no terminal para ensinar onde ele ia pegar 
ônibus e tudo.  
 Será que eu vou conseguir acreditar, por 
mais que eu tente, será que eu vou conseguir 
acreditar que nessa nova escola não vai 
acontecer de novo? Porque, infelizmente, a 
gente... Hoje, cadê o professor? A diretora está 
na escola. Eu dei provas foi para ela, ela atendeu 
a mim, foi a mim, uma mãe. Ela não atendeu um 
aluno. Ela está na escola. Então, se ocorrer de 
novo? Vai virar normal, ninguém é punido. Eles 
não são punidos, ela está lá como diretora na 
cadeira dela e eu, como mãe, não estou 
dormindo. Eu, como mãe, que olho para o meu 
filho e tento conversar para que isso não... 
Como está na cabeça dele? Onde só vim ter, 
verdadeiramente,  apoio depois de vocês 
saberem do caso, porque, até então, nada.  
 
  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Só para finalizar, senhor 
presidente, é o último questionamento inicial. 
Após esses fatos, a senhora foi procurada sendo 
oferecido algum atendimento psicossocial por 
parte da Secretaria de Educação ou da 
Secretaria de Direitos Humanos ou da Secretaria 
de Ação Social com o Cras, Creas, algum 
atendimento psicossocial para o filho da 
senhora?  
 
 A MÃE I – Ontem, na escola, tive uma 
reunião com umas, acho que pedagoga, uma 
assistente social, mais uma outra senhora, a 
diretora e a pedagoga da nova escola, onde ela 
me falou se ele estava tendo acompanhamento 
psicológico e eu disse que não, e que se eu 
preferia que fosse através do plano dele ou que 
elas buscassem através do Estado, porque é 
mais difícil de conseguir. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então, de fato, até hoje, nada 
foi feito no sentido de garantia do atendimento 
psicossocial de uma criança vítima de 
negligência do Estado, e nós oficiamos aqui, 

desde a semana passada, a sessão é pública, 
tinha representantes da Sedu aqui presentes, da 
Secretaria de Educação, nós oficiamos à 
Secretaria de Direitos Humanos, à Secretaria de 
Ação Social e, infelizmente, nada foi feito 
novamente. Nenhuma garantia foi dada a essa 
criança. 
 Então, eu peço, desde já, senhor 
presidente, ao final, na fase das deliberações, 
para que seja deliberado e assim, sendo 
aprovado, nós oficiemos novamente, cobrando 
atendimento psicossocial.  

Nós sabemos que o Ministério Público 
está intervindo no fato, também. O Ministério 
Público do município da Serra está atuante 
diante da gravidade dos fatos, mas nós também 
não podemos nos eximir das nossas obrigações. 
Então, nós vamos oficiar, novamente, cobrando 
esse atendimento. Até porque, com todo 
respeito, eu vejo. O cidadão, hoje, que é preso 
no estado do Espírito Santo, ele passa pela 
audiência custódia e se for mantido preso ele 
tem médico, psicólogo, assistente social, 
dentista e nutricionista à sua disposição na 
unidade prisional. E a vítima, mais uma vez, fica 
relegada ao segundo plano. Que prioridade é 
essa? Que Estado é esse que garante de 
maneira mais eficaz o direito de alguém que 
comete um crime? Que se preserve o seu 
direito, não estou defendendo tortura, nenhum 
tipo de violação nem abuso de autoridade. Mas 
o preso, o cidadão que é autuado em flagrante 
entra na unidade prisional e tem médico, 
psicólogo, assistente social, dentista e 
nutricionista à sua disposição, e uma criança 
vítima de negligência do Estado, até o presente 
momento, e nós já oficiamos na semana 
passada, exatamente há uma semana, aos 
órgãos competentes e, absolutamente, nada foi 
feito. É mais um fato lamentável. Nós vamos 
reiterar. A minha proposição é que nós 
reiteremos esses ofícios para que, efetivamente, 
não se alegue, posteriormente, 
desconhecimento. 

Obrigado, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Mas a direção da nova escola te 
acolheu? 
 
 A MÃE I – Acolheu. Ela me acolheu. 
Ontem, do que o doutor falou agora, quando 
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me deram de ele ser atendido, eu falei que se 
eu levar meu filho pelo plano eu teria custos, 
gasto, se ele fosse ser atendido pelo psicólogo 
referente a essas coisas. E a direção e essas três 
da área da Sedu.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Eu tenho uma excelente imagem da 
gestão dessa unidade escolar que ela foi, que o 
aluno foi, que seu filho foi. Eu tenho uma boa 
imagem dessa escola. Mas, qualquer problema, 
não hesite em nos comunicar.  
 Neste momento eu gostaria de ouvir a 
outra mãe, mãe de uma aluna com um caso que 
também já está aí na mídia, nós já denunciamos 
anteriormente, envolvendo professor de 
matemática. Eu gostaria que a senhora, neste 
momento, nós não vamos citar nome, não 
precisa citar nome de ninguém da sua família ou 
da sua filha, fique à vontade. Mas gostaríamos 
de ouvir o relato, também, de como foram os 
fatos, como chegaram ao conhecimento da 
senhora. Saber se a escola tomou algum tipo de 
providência ou não e como está essa situação, 
hoje, perante a sua família.  
 

 A MÃE II – Bom dia a todos!  
Eu fiquei sabendo, a minha filha chegou 

para mim e falou bem assim: Ah, mãe! A gente 
fez uma denúncia. Eu falei: Como assim uma 
denúncia? Ela me disse que tinha tido um 
projeto na escola, Valentine’s, ela e as amigas 
dela decidiram colocar cartas enviadas para os 
funcionários da escola denunciando que elas 
estavam sofrendo caso de assédio por parte do 
professor. Aí, eu peguei... Ela me contou o que 
estava ocorrendo. Eu falei:  

– Ah, eu vou na escola. 
– Vai não, mãe. Vai abrir as cartas 

amanhã.  
Foi dia 19 que abriram as cartas. Aí, 

nisso, abriram as cartas, nós esperamos até a 
segunda-feira, ninguém entrou em contato, 
falou nada. Quando foi na segunda, à tarde para 
noite, elas criaram um Twitter e botaram as 
denúncias na mídia. Nisso, na terça de manhã, 
eu recebi uma mensagem da escola, por volta 
de nove horas da manhã, que se possível eu 
entrasse em contato. Eu liguei, pediram que eu 
fosse de imediato e dez e meia eu já estava na 
escola. Aí, eu entrei na sala, eu, minha filha, a 
diretora, a coordenadora e a pedagoga para 

conversar sobre as denúncias feitas. Isso ela 
relatou para a escola, que ela vinha sofrendo, 
desde o ano passado, quando ela tinha quinze 
anos, professor falando que queria encontrar 
com ela fora da escola, que ela podia visitar ele 
na casa dele, que ela era muito bonita, que ela 
tinha o corpo muito bonito.  
 Inclusive, não me lembro se ela chegou a 
citar no depoimento, se ela recordou, o 
Facebook dela era público. Ele pegava foto do 
Facebook dela, chegava à sala e comentava com 
ela: Nossa, nessa foto, você está gostosa. Nossa, 
nessa foto, você está bonita. Ah, vem sempre 
com essa calça jeans, porque essa calça jeans 
deixa você com a - desculpa a expressão -, com a 
bunda bonita. E sempre que ele fazia isso, ele 
fazia quando ela estava sozinha.  
 Há pouco tempo, por volta mais ou 
menos de uns dois meses... 

 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Professor de Matemática, certo? 

 
 A MÃE II - Isso, professor de 
Matemática. Há pouco tempo, ele era professor 
dela no turno da tarde, ano passado, e este ano, 
pela manhã ele é coordenador. De uns dois 
meses para cá, por problemas mesmo pessoais, 
ela passou a estudar de manhã. Ele encontrou 
com ela no corredor. Esse fato foi na presença 
de uma amiga. Ele falou com ela bem assim: 
Cansou das minhas brincadeirinhas? Você não 
fala comigo, logo agora que você é minha? Aí 
ela mais a amiga saíram, foi quando elas 
decidiram fazer essas cartas para verem se 
davam um basta nos comentários dele. 
 Durante essa reunião, ela relatou todos 
esses fatos. Aí a diretora sugeriu que ela tirasse, 
elas tirassem os posts, no caso, porque 
poderiam gerar um constrangimento para ela. 
Aí eu falei com ela que constrangimento maior 
ela já está sofrendo dentro da escola.  
 Falavam o tempo todo que ele era uma 
pessoa íntegra, que ele era um pai de família, 
que ele atuava na escola há muito tempo. Aí, no 
final, estou resumindo, pediram se podia 
chamar o professor na sala. Aí eu concordei. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Pode me dizer se esse professor de 
Matemática tem algum parente na escola? 
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 A MÃE II - Não sei se chega a ser parente 
de sangue. Quando a minha filha foi 
questionada por que elas não levaram à direção 
da escola, existem três pessoas na escola, ele e 
mais duas, que se chamam de irmãos. Foram 
criados juntos desde pequeno. Seria a 
coordenadora e uma professora.  
 No caso, quando chamaram ele na sala, 
ele já entrou pedindo desculpas, pedindo 
perdão pelas brincadeiras que ele tinha feito, 
que poderiam ter causado algum 
constrangimento a minha filha. 
 Depois do pedido de desculpas e perdão 
dele, eu questionei ele, porque ele falava muito 
em brincadeiras constrangedoras e não falava 
qual tipo. Aí eu questionei: Eu queria te fazer 
uma pergunta: Qual tipo de brincadeiras são 
essas? Aí ele confirmou para mim que, 
realmente, ele achava ela muito bonita. Ele não 
falou que ele chamava ela de gostosa e nem que 
ele tinha, numa certa ocasião, passado a mão na 
lateral da perna dela.  
 Numa troca de professor de sala de aula, 
ela e a amiga estavam sentadas à mesa, e nisso 
trocou o professor. Quando ele entrou, ele 
passou a mão na lateral da perna dela. Ele só 
não confirmou esse fato e o fato de ele ter 
chamado ela de gostosa. Só que ele falou para 
mim que realmente fazia muitos elogios. 
Realmente, mãe - as palavras dele -, ela é muito 
bonita e, por umas duas ou três vezes, eu falei 
com ela que eu poderia, ela poderia me dar uma 
chance lá fora. Aí eu fiz...   
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Essas brincadeiras, ela com quantos 
anos? 
 
 A MÃE II - Quinze anos. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok. 
 
 A MÃE II - Aí eu fiz mais um 
questionamento com ele. Eu falei: Tá, e se ela 
tivesse aceitado te dar essa chance lá fora, qual 
seria sua postura? Aí ele se esquivou, falou que 
ele ia falar que estava brincando. Nesse 
momento, retiraram ele da sala. Aí pediram para 
que eu assinasse uma ata que estava sendo 
redigida. Eu falei que eu não assinaria essa ata 
se não colocassem na ata a fala dele. 

Eles colocaram uma observação. Se 
vocês lerem a ata, no final, é assim: A mãe pede 
para que coloque a fala do professor, que ele 
confirmou. Mas não colocaram da forma que ele 
falou. Foi quando eu decidi ir à delegacia, fazer 
o boletim; e vim aqui, também, e fiz a denúncia. 
Porque eu senti que se eles realmente tivessem 
com interesse em apurar os fatos, eles teriam 
colocado da forma que ele colocou.  

E outra coisa, também, que eu não fiquei 
satisfeita, foi que eles indagaram a minha filha, 
quando falaram por que ela não tinha 
denunciado antes, não tinha procurado antes, 
ela falou que tinha muito medo. Ela falou: Ah, 
eu desço aqui sozinha. Ele passa de carro. Eu 
tenho medo. Ele é homem, é professor; eu sou 
aluna. A diretora virou para a minha filha e 
perguntou bem assim: Ah, mas você nunca teve 
namorado? Aí eu peguei e falei: Não, ela já teve, 
sim, namoradinho. Mas o que é que uma coisa 
tem a ver com a outra? Então, assim, eu senti, 
tipo assim, eles tentaram assim: Ah, foi um mal 
entendido. Foi... E, para mim, isso não foi um 
mal entendido. E não foi ninguém que me 
contou. Eu ouvi da boca dele! Ele confirmou 
para mim, isso não é mentira. E estavam 
presentes a coordenadora, a pedagoga e a 
diretora, dentro da sala de aula. Desculpa. 
Dentro da sala de reunião. Então, eu não ouvi 
de ninguém. Foi ele mesmo que confirmou para 
mim as palavras da minha filha. É isso.  
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Esse caso do professor de Matemática, 
primeiro que não é o único que já chegou a esta 
Casa. Eu já nem sei quantos têm aqui! E, o que 
me chama mais a atenção é que, em 
praticamente todos os casos, as vítimas dizem e 
nos informam que relatavam os problemas para 
a escola. É por isso que eu estou, e nós todos 
aqui estamos tentando nos aprofundar um 
pouco mais do porquê.  

Inclusive, o deputado Lorenzo chegou a 
fazer um vídeo com uma vítima de que ano, 
deputado? (Pausa) Uma vítima de 2009. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – 2009.  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Desse professor de Matemática, não é 
isso?   
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Sim. Exatamente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Então, esse problema com relação a 
esse professor, naquela escola, é antigo. É 
antigo! Então, é isso que a gente não 
compreende. Estamos tentando compreender o 
porquê que ninguém tomou posição perante 
esse professor, ao longo desses anos todos. E, 
principalmente, nesse passado mais recente, 
visto que as denúncias ficaram claras, né? E, 
mesmo assim tentaram, de alguma forma, 
abafar. E, agora, não teve mais jeito, e 
afastaram os professores.  

Também, nesse caso específico do 
professor de Matemática, ele vai vir aqui se 
explicar, obviamente. Tem o contraditório - esse 
processo já está na DPCA, na Delegacia de 
Proteção à Criança e ao Adolescente -, faz parte 
da democracia. Mas são casos recorrentes, ao 
longo dos anos. E algo inadmissível!    

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) – Exatamente. E, pelo relato da mãe, você 
vê que, deputado, eles tentam desqualificar. A 
própria direção tenta desqualificar a vítima. Isso 
é muito comum no crime. Não é isso, doutor 
Lorenzo? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Exatamente.   
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) – Nós, que trabalhamos durante muitos 
anos nisso, sabemos que as pessoas que 
cometem esse tipo de abuso, eles tentam, a 
todo o momento, desqualificar a vítima. Eu já fiz 
prisões na Serra, inclusive, com pais que 
abusavam sexualmente das filhas adolescentes 
e eles, a todo o momento, tentavam 
desqualificar a vítima.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E a alegação mais comum, 
deputado Delegado Danilo Bahiense, diz assim: 
Nós fomos seduzidos. Era sempre a mesma 
história: Fomos seduzidos pela vítima. Não é? É 
aquela mesma história!    

O que choca é isso acontecer no 
ambiente escolar, no ambiente público, no 
ambiente onde deveria prevalecer a 

aprendizagem, o bom comportamento, o 
respeito do aluno com o professor e do 
professor, também, para com o aluno, 
obviamente.  

E os fatos que as senhoras trazem aqui 
são absolutamente lamentáveis. Algo 
absolutamente inadequado, teratológico, 
criminoso e que poderia ter sido resolvido 
antes, se não houvesse a omissão de quem 
deveria ter agido na época oportuna, na época 
adequada, para garantir os direitos dessas 
crianças e adolescentes, para efetivamente 
impedir e cessar aquela atividade. Isso é que é 
pior, porque houve uma oportunidade de 
corrigir o rumo da história, de corrigir os fatos e 
cessar, interromper, acabar com esse tipo de 
conduta inadequada. E aí as senhoras tomaram 
as providências adequadas, que era o quê? 
Procurar quem de direito, a direção da escola, 
que infelizmente se manteve inerte e tentou 
desqualificar as vítimas, deputado Delegado 
Danilo Bahiense. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Corroborando, doutor Lorenzo,  com 

essa informação sua que realmente eles dizem 
que foram seduzidos pelas vítimas, recordo-
me doutor, deputado Vandinho, que apurei 
um fato na Serra onde um pai era useiro e 
vezeiro em abusar da menina, uma filha de 
treze, quatorze anos, naquela ocasião dos 
fatos. E o argumento dele lá fora é que ele 
sempre era seduzido pela vítima.  

Essa menina foi levada três ou quatro 
vezes até a regional da Serra e numa ocasião 
eu, para conseguir a confissão, usei 
exatamente o argumento dele. Quando a 
Polícia Militar chegou com ele algemado, 
deixou-o na recepção, chamei a menina na 
minha sala, ao invés de chamá-lo ou os 
policiais, chamei a menina, conversei com a 
menina alguns minutos e mandei levar a 
menina para os fundos do DPJ. Chamei o 
cidadão na minha sala, falei: Rapaz, a sua filha 
é sem-vergonha mesmo, né? Poucos minutos 
que ela entrou na minha sala, já me deu uma 
cantada. Ele abriu todo o jogo, falou: É, 
acontece comigo. E contou todos os abusos que 
ele fazia com relação a sua filha. É lamentável. 
Infelizmente são coisas que acontecem e é 
muito lamentável. 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) –  É exatamente isso, 
comportamento típico do abusador, de tentar 
vitimizar ou revitimizar quem já sofreu, a vítima. 

Lamentável, assim, pelo fato e reitero a 
coragem das senhoras de estarem aqui, de 
terem nos procurado, procurado esta Casa, 
procurado a Comissão de Proteção à Criança e 
ao Adolescente e a CPI dos Crimes Cibernéticos 
e nos renovamos o nosso compromisso com a 
sociedade, especialmente com as famílias, as 
senhoras, de ir até o fim de apurar e de cobrar 
solução, de cobrar punição. E diante de tudo o 
que foi visto até aqui, pode ter certeza absoluta 
que continuaremos – sim, vou abrir para a 
senhora – absolutamente atentos e à disposição 
das famílias serranas e capixabas. Pois, não. 

 
A MÃE II – Só um fato que aconteceu na 

escola. Um dia depois que estive aqui, na sala de 
aula, a gente estava naquele processo assim: vai 
à delegacia, vem aqui. Eu precisei telefonar para 
a minha filha para dar uma explicação para ela, 
adolescente, fala demais. Falei para não 
comentar o que a gente estava fazendo. Nesse 
momento ela realmente estava dentro da sala 
de aula. Essa professora, que é próxima dele, foi 
brusca com ela dentro da sala no sentido de: Ah, 
sua mãe não sabe que não deve atender 
telefone? Não deve... Ela falou: Vou atender 
minha mãe. Saiu da sala e falou comigo. Aí 
nisso, a pedagoga falou: Você quer fazer uma 
ocorrência contra ela, contra... E minha filha 
falou: Não, deixa tia.  

Assim, qual era a minha preocupação? 
Era realmente assim: na escola aconteceu esse 
fato com uma professora que era próxima a ele, 
ficar os professores, virarem a cara, ficar alguma 
coisa assim. Só que isso, graças a Deus, já se 
normalizou, né, até mesmo porque essa 
professora que agiu brusca com ela foi chamada 
atenção no dia. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Deputado Danilo quer concluir o 
assunto? 
   
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – É lamentável, né, deputado presidente, 
nós que temos nossos filhos. Eu tenho seis 
filhos: quatro meninas, dois meninos, cinco 
netos, uma enteada. Já pensou nos colocando 

no lugar dessas mães, se acontece uma situação 
dessas com um filho meu? Não sei se eu agiria 
como delegado ou como pai, porque nesse 
momento você perde até a noção de autoridade 
policial. 
 Voltando aqui à primeira mãe, eu 
imagino o constrangimento e o sofrimento 
psicológico que essa criança está sofrendo, 
porque a gente que tem os nossos filhos aí que 
não têm necessidades especiais, quando 
necessitam de trocar, às vezes, por algum 
motivo, por até passar de série para o 2.º grau 
ou coisa parecida, e tem que mudar uma criança 
de sala, eles já ficam numa situação 
constrangedora. Não querem ser trocados de 
sala em virtude da amizade que construíram. 
Agora, você vê uma criança dessas, com 
necessidade especial, que começou a estudar 
com aqueles coleguinhas ali, já no primeiro dia 
de aula, evoluiu durante seis meses, depois 
trocar de turma. Você imagina o 
constrangimento.  

Quando você tem o seu filho, que não 
tem necessidade especial, que você prepara a 
criança, já é constrangedor para ela, você 
imagina uma criança com necessidade especial. 
Eu imagino o que essa criança está passando até 
hoje.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Pode falar, mãe.  

 
A MÃE I – No primeiro dia de aula, eu e o 

pai dele, ele é um servidor público como o 
senhor aqui. Eu e o pai dele levamos ele, isso 
que o doutor acabou de falar, a gente levou ele 
no primeiro dia de aula, né?   

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – É militar o pai dele.  

 
A MÃE I – Ele no meio de nós dois e ele 

começou a observar de um lado para o outro, e 
ele começou a ter uma rejeição devido à escola 
que ele estudou da primeira até o nono ano. Aí 
ele virou para mim e falou assim: Mãe, eu tinha 
que ter reprovado.  

Aí eu falei: Por quê?  
Para mim não estudar aqui, mãe.   
Aí, foi onde eu falei com ele: Não, meu 

filho, você vai fazer amizades de novo.  
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E comecei a olhar para o lado e falei: 
Tem crianças que estão sentadas, tá vendo? É 
porque é o primeiro ano deles.  

Porque ele começou ver aqueles 
adolescentes de segundo ano, terceiro ano, 
conversando, e ele lá no meio dos pais. A gente 
levou ele na escola no primeiro dia de aula. Nós 
levamos ele para conhecer a escola e ele falou 
essa fala, por causa da amizade da escola que 
ele estudou por muitos anos e ter que sair. 
Como agora, ele com seis meses na escola e ter 
que se sair e voltar a tudo de novo.  

E naquele momento eu não falei, igual a 
fala da diretora para comigo que o professor 
alegou é que foi uma brincadeira sem graça dele 
na conversa. Quando ele foi questionado, ele 
disse que foi brincadeira sem graça. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eu não vou nem citar as conversas aqui, 
ainda mais em respeito à presença da senhora, 
não vou fazer isso, vou preservar. Mas isso é 
conversa fiada, tá certo? É aquilo que o doutor 
Danilo falou aqui, imagina, eu tenho um filho de 
doze anos e um desgraçado fala o que falou com 
o seu filho com meu filho, a gente não sabe nem 
o que faz.  

Então, isso é conversa, tá certo? Ele vai 
ter que se explicar pelo que ele fez e acho mais, 
ele precisa ser investigado mais a fundo esse 
rapaz, tá certo? Esse tipo de prática com 
adolescentes, tá certo, precisa ser melhor 
apurado. Já, inclusive, conversamos sobre isso. 
Não vou citar as conversas aqui, mas não faz 
sentido algum ter esse tipo de fala. É aquela 
ideia, colocar em discussão algo que não faz 
sentido, porque está tudo escrito.  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente, é realmente 
lamentável o fato narrado aqui pelas duas mães. 
Quero parabenizá-la pela coragem de vir 
voluntariamente aqui. Um fato monstruoso. E a 
gente vai ouvindo e eu, com trinta anos de 
Polícia Militar, confesso que foi um dos 
momentos que eu mais me emocionei aqui, 
principalmente com a primeira narrativa por se 
tratar de uma criança portadora de necessidade 
especial.  

Então, quero agradecer muito a coragem 
de ter vindo e contribuído com essa apuração 

desta CPI. Obrigado pela presença de vocês 
duas. Contribuíram bastante. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – É como eu disse, vamos ouvir o 
contraditório, faz parte das investigações, mas 
neste caso específico nós temos as provas, tá 
certo, já em nossas mãos, e aquilo não é coisa 
de falar com um adolescente, com uma criança, 
com necessidades especiais. Não vou citar, 
como eu disse, mas não faz sentido algum esse 
tipo de narrativa.  

E o que mais me chama a atenção, para 
concluir esse fato, e ouvirmos o professor, o que 
mais me chama a atenção é o fato, nessa última 
fala, é que eu queria entender por que nessa 
reunião, só me explica melhor, mãe, estava a 
diretora, a coordenadora, isso? E uma 
pedagoga, o professor, a senhora e sua filha. É 
isso?  

Por que na ata não quiseram colocar a 
realidade dos fatos?  

 
A MÃE II – O professor foi chamado no 

final da reunião porque eles queriam assim, que 
ele pedisse desculpas a nós, no caso. Inclusive, 
esqueci de mencionar, a diretora perguntou 
para minha filha se teria algum problema: Ah, 
você vai ter algum problema em continuar, se 
ele precisar entrar na sala, passar um recado 
para você, alguma coisa? Por ele ser, nesse 
turno, o coordenador. A minha filha, na hora, se 
encolheu todinha, grudou em mim, só balançou 
a cabeça que não.  

Então, eu vejo o seguinte, eles não 
tinham o intuito de tirar ele da escola. Não tinha 
intuito nenhum de tirar ele da escola, tanto que 
perguntou para ela se ela teria algum problema 
em continuar se relacionando na escola com o 
coordenador, que, no fato, era ele, no caso. 
 Então, assim, me deu a entender o 
seguinte, ele pediu desculpas, ele pediu perdão, 
está resolvido o assunto. Aí questionou a gente 
também: Ah, qual é a intenção de vocês 
referente ao Twitter? Aí eu não respondi. Falei: 
Ah, isso aí eu vou ver depois. Porque eu já tinha, 
na confirmação dele, decidido dar os 
prosseguimentos que foram dados. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. 
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 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Só um esclarecimento, senhor 
presidente, para a gente concluir. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Fique à vontade. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Em relação a esses fatos que a 
senhora narrou, posteriormente, a senhora foi 
procurada com algum tipo de assistência 
psicossocial a seu filho, algum tipo de 
atendimento? Foi oferecido algum 
atendimento? 
 
 A MÃE II – Não. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Até o momento, absolutamente 
nada? 

 
 A MÃE II – Não. 

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

Obrigado, presidente. 

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Presidente, e registrar a frustração 
desses pais, né? Porque você deposita toda a 
confiança no educador, e seu filho acaba sendo 
vítima. Você vê, no primeiro caso, a mãe ainda 
forçando a criança para ir para a escola. 
Indiretamente, estava forçando ainda mais uma 
tortura psicológica para essa criança. Então, 
deposita toda a confiança no educador e 
acontece um fato lamentável como esse.  

Eu tenho muito respeito pelos 
educadores porque a minha família é feita de 
educadores. Nós somos em nove irmãos, eu 
tenho irmã que é educadora, antes mesmo de 
eu nascer. Está com oitenta e sete anos, quando 
eu nasci, já era educadora, a professora 
Deusdete Moreira Rodrigues, o professor Derli, 
pastor Derli Bahiense, e outros que você 
conhece.  

Então, é lamentável uma situação dessa 
e não tem ocorrido só nesse campo. Você vê 
péssimos profissionais, que nós temos visto 
também, como médicos que abusam dos seus 
pacientes. É muito lamentável. 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Concluir agora, realmente, 
senhor presidente. 
 Essa questão que me chamou atenção, a 
questão da ata. Houve alguma dificuldade da 
senhora em obter essa ata posteriormente? Ou 
assim que a senhora solicitou, foi entregue? 

 
 A MÃE II – Não. Eu saí daqui, no dia que 
eu estive aqui, fui direto à escola pedir uma 
cópia da ata. Aí, no momento, eu chequei na 
escola por volta das três e cinco da tarde, me 
falaram que estava em reunião, eu fiquei até 
por volta das 17h, 17h20, mais ou menos, 
quando mandaram um funcionário me falar que 
não era possível me entregar a cópia da ata 
porque já tinha ido para Sedu.  

Eu questionei, falei: Eu também trabalho 
com esse tipo de serviço, processo 
administrativo, eu tenho conhecimento que a 
gente não pode tirar o documento de dentro da 
unidade. A gente pode mandar cópia, mas não 
tirar o original. Aí, nesse momento, eu me 
exaltei um pouco, que eu falei que eu queria 
falar com a diretora, eu queria falar com alguém 
responsável. Inclusive, nesse dia, o 
superintendente estava na escola, ninguém veio 
falar comigo, aí chamaram a patrulha escolar 
para mim.  

Eu peguei, fiz um boletim de ocorrência, 
liguei para o 190, onde uma guarnição da Polícia 
Militar veio me atender. E esse pessoal da 
Polícia Militar foi conversar com a diretora e 
falou que era um direito meu, que eu tinha 
assinado o documento, que ela podia estar 
cometendo um crime em me negar isso. Aí foi 
quando eles acionaram, conseguiram, o 
secretário me ligou e falou que me entregaria a 
ata na... Isso foi na quinta, na sexta-feira, ele me 
recebeu na Sedu e me entregou a ata. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então, só para ficar bem 
esclarecido, não ter nenhum tipo de dúvida.  
 Inicialmente, houve uma tentativa de 
alterar a redação da ata para não retratar, 
fidedignamente, aquilo que foi tratado, não é 
isso? Que foi conversado. 

 
 A MÃE II – Na verdade, não foi por isso 
que eu pedi a cópia da ata.  
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 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Isso. 

 
 A MÃE II – No dia, realmente, eu deveria 
ter pedido na hora, mas eu fiquei nervosa, 
quando ele confirmou na minha frente. Fui 
embora sem a cópia. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – O que é natural. 

 
 A MÃE II – Só que eu lembrei que eles 
não tinham colocado da forma que ele falou. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então. Inicialmente, então, 
houve uma tentativa de alteração dos fatos, de 
manipulação da redação para suavizar a 
situação. Não é isso? 

 
 A MÃE II – É, eu creio que sim, porque 
eles deveriam ter colocado da forma que ele 
falou. 
  
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E, aí, posteriormente, então, 
quando a senhora retornou em outro dia para 
obter a cópia, houve uma negativa por parte da 
escola? 
 
 A MÃE II – É, me deu um pouquinho de 
trabalho. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – O acionamento da Polícia 
Militar, da Patrulha Escolar, foi por parte da 
escola inicialmente? Foi a escola que acionou a 
Patrulha Escolar? 
 
 A MÃE II – A Patrulha Escolar, no caso, 
que foram os guardas municipais, foi a escola 
que acionou; eu acionei a Polícia Militar. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E, aí, a Patrulha então foi lá 
para tentar retirar a senhora da escola? 
 
 A MÃE II – Não, não. Eu mesma saí de 
dentro do setor e fiquei lá fora. Não sei qual 
sentido eles chamaram. 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Talvez uma forma de 
intimidação. 
 
 A MÃE II – É, mas não deu certo, não. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Para intimidá-la, para a senhora 
desistir da obtenção da ata. 
 
 A MÃE II – Isso. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então, é mais grave ainda, é 
estarrecedor. Há uma tentativa, então, de 
alterar a redação do que está escrito. Aí, a 
senhora veementemente se manifesta e nota 
que há um fato que não pode prosperar, porque 
aquilo não ocorreu, ou seja, faltaram... O relato 
não é real, não é fidedigno ao que aconteceu. E 
a senhora se manifesta e solicita uma cópia. E, 
aí, com essa solução apresentada, então, o 
acionamento da Guarda Escolar para tentar 
constranger a senhora para a senhora desistir. E, 
aí, então, a senhora aciona a Polícia Militar, e, 
aí, a Polícia Militar vai, faz uma intermediação, 
um diálogo, e, claro, obviamente, esclarece que 
é um direito da senhora como cidadã e como 
mãe. 
 Enfim, cada vez mais, a história, os fatos 
falam por si. Fica claro novamente a inabilidade 
para resolver essa questão e a tentativa de 
manipular a realidade. Nós, aqui, estamos com 
o compromisso com a verdade. Infelizmente, do 
outro lado, há uma tentativa clara de manipular 
a realidade dos fatos e até de tornar esses fatos 
obscuros. Uma negativa da verdade. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Eu vou além. Ma-fé, né? Uma má-fé para 
proteger quem está cometendo crime. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Ma-fé, exatamente. Uma má-fé 
para tentar, de uma forma ou de outra, gerar 
um sentimento na senhora de medo ou de 
constrangimento no sentido de que não é para 
um pai ou para uma mãe... Imagina só, a 
senhora está lá solicitando, pleiteando um 
direito legítimo, que compete à senhora 
proteger o seu filho, e, nesse meio tempo, você 
é abordada. Claro que a Guarda faz o seu 
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trabalho, mas ela foi acionada por alguém para 
ir lá e tentar criar uma situação vexatória.  
 Parabéns pela atitude da senhora de ter 
permanecido e de ter, efetivamente, ido e 
postulado, com ponderação, com bom senso, 
com calma, e, democraticamente, ter obtido um 
direito que é da senhora. Parabéns novamente. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Só para encerrar essa parte, eu gostaria 
de agradecer às mães.  

Infelizmente, os dois fugiram deste 
momento da investigação, mas isso é só coisa 
temporária. Não só a CPI, mas outros órgãos 
estão investigando a fundo, e, com certeza, os 
resultados virão.  

Mas, como foi já dito aqui 
anteriormente, parabenizar pela coragem de 
enfrentar. E eu tenho certeza absoluta de que 
esses casos vão fazer a Sedu se reprogramar 
na rede como um todo. Agora eles não dão o 
braço a torcer, está certo? Tomam uma outra 
posição, mas eles vão ter que se reposicionar 
sobre casos como esse na rede como um 
todo. E esse tem que ser o nosso combate 
para que isso não volte a acontecer. Punir 
quem fez e que não volte a acontecer. E, se 
acontecer, que os gestores escolares, as 
superintendências e o secretário de Educação 
sejam firmes, que eles possam ser firmes no 
combate ao assédio e ao abuso nas escolas. 

Neste momento, agora, eu vou passar 
para que a gente possa ouvir a oitiva do 
professor de Filosofia. Desde já, gostaria de 
agradecê-lo pela presença. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Presidente, gostaria só de agradecer 
também às duas mães pela posição que 
tomaram e que estão tomando. E que vocês não 
estão indo só em proteção dos seus filhos, mas 
de muitas outras crianças que, certamente, 
estão sofrendo ou poderiam sofrer o mesmo 
tipo de problema. Muito obrigado a vocês duas.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Neste momento vamos ouvir o 
professor de Filosofia e, desde já, gostaria de 
pedir ao mesmo, como juramento, que pudesse, 
neste momento, falar somente a verdade. 

O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 
Sim, com certeza. 

  
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Assim eu prometo, é a resposta. 
 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Assim eu prometo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Vou começar fazendo as perguntas, 
mas desde já, também, os demais 
parlamentares fiquem à vontade para se 
pronunciar. 

Professor, o senhor tem ciência – 
gostaria que em momento algum citasse nome 
de alunos ou alunas. 

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

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

PSDB) – Ok. Você tem ciência das acusações que 
foram feitas a você? 

  
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Sim, eu fui informado dessas acusações no dia 
28, pela manhã. Dois coordenadores junto com 
uma pedagoga da escola vieram e, oficialmente, 
me informaram.  

Na ocasião, pedi para ler a acusação da 
mãe e da aluna também, no momento não foi 
apresentado, e só foi dito por eles verbalmente 
e foi feito o registro de que eu estava ciente da 
situação. Isso na sexta-feira, dia 28, pela manhã, 
que tomei conhecimento.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Sexta-feira, dia 28, pela manhã. 
 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Esse fato referente a mim, senhor deputado, 
porque junto, como a mãe mencionou sobre o 
evento Valentine’s Day, eu fui um dos 
funcionários que, também, recebi cartas de 
pedido de socorro. Informei à direção da escola, 
na segunda-feira, dia 24. Estava tendo essa 
movimentação. Dia 24, 25, eu também fui 
informado da situação.   

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Sobre outro servidor? 
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O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 
Sim, sobre outro servidor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Professor no caso... 
 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Meu papel foi de comunicar à direção da escola 
também. Depois houve todo desdobramento. 
Fiquei estarrecido.  

Na sexta-feira, dia 28, na mesma semana 
que o meu nome também teria sido citado por 
essa aluna também. O fato teria ocorrido dia 24. 
Então, esse foi a sucessão dos eventos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Você foi questionado ou denunciado 
por quantos alunos? 

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Não, me parece. Segundo me informaram, só 
uma aluna. Uma aluna que me denunciou.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Me parece... quando você diz me 
parece é porque você tem essa prática com 
outros alunos? 

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Que prática? 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Essa prática que foi relatada aqui pela 
aluna. Já foi, inclusive, lida anteriormente. 

 

O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 
Tudo bem, senhor deputado, eu sou professor 
de Filosofia, e na minha prática de professor, 
até no segundo ano do ensino médio, eu 
trabalho com uma área da Filosofia chamada de 
Antropologia Filosófica, que discute as 
categorias do ser humano sobre pensamento, 
sobre a emoção, sobre afeto. E eu tenho uma 
prática de muito respeito, de muita gentileza, 
muita delicadeza com meus alunos, dentro dos 
limites que são permitidos na relação professor 
e aluno. E, também, eu tenho carinho, tenho 
respeito, tenho costume de falar coisas para 
aumentar a estima, porque a nossa escola - isso 
vocês podem depois até verificar como muitas 
escolas públicas -, nós temos uma baixa estima 

de alunos, pelos problemas familiares, sociais, e 
alguns alunos com depressão.   

Até na quinta-feira, dia 27, levei um 
grupo de alunos da escola, do terceiro ano, 
inclusive, a irmã da aluna que me citou, estava 
nessa ida à Câmara Municipal, para participar de 
um projeto na Câmara – A Escola vai à Câmera -, 
e lá fizeram, dentro desse contexto que estava 
acontecendo na semana, elas fizeram o 
desabafo delas e falaram que, até pediram e 
cobraram dos vereadores do porquê, não 
sancionar um projeto de lei que instituísse 
psicólogos nas escolas ou mesmo outros 
funcionários para poder dar um suporte e apoio. 
Então, eu, minha função social, me sinto no 
dever incentivar, de valorizar os alunos 
respeitando a dignidade deles.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Você confirma esse diálogo com 
essa aluna que inclusive o relato dela cita o 
professor de Matemática, mas também citou, 
assim como vários outros relatos do professor 
de Matemática, mas também citou o senhor. O 
senhor confirma esse diálogo?  

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Então... Eu não confirmo. Eu não, de minha 
parte, me lembro desse tipo de conversa 
também. Também me chama atenção, como eu 
falei, eu já tinha conhecimento das outras 
situações.  

Isso foi relatado dia 24, à tarde, eu 
estava em ambiente público aplicando uma 
atividade em dupla diante de outros alunos 
também. Então eu tenho uma postura de total 
transparência diante dos meus alunos e de 
proximidade, de atenção.  

Não tenho alunos, por exemplo, em 
redes sociais. Tenho um bom relacionamento 
com a aluna citada, dou aula para irmã dela 
também. Então eu basicamente não tive, não 
tem nenhuma conotação de falar coisas de 
caráter sexual com meus alunos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – E teve alguma intervenção da direção 
da escola nesse caso? Depois que a direção teve 
conhecimento a direção da escola fez alguma 
intervenção contigo?  
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O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – A 
única informação oficial, como eu disse aos 
senhores, eu fui notificado disso na sexta-feira, 
dia 28, pela manhã. Essa foi a única informação 
que eu tive e depois... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mas qual foi o teor dessa...?  
 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – Me 

informando que estava sendo acusado pela 
aluna em questão, que fiquei surpreso, 
estarrecido, porque eu tenho um bom 
relacionamento.  

Eu não sei se diante do contexto, foi um 
mal entendido. Volto a falar: não tenho... Eu fui, 
e as pessoas, os alunos sabem disso, desde o 
começo quando surgiram as investigações, eu 
fui um dos professores que apoiou o movimento 
das meninas também e depois até, como eu 
falei, da carta, caso vocês queiram analisar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – No momento da manifestação das 
alunas com relação ao assédio você esteve 
presente?  

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – Eu 

estive presente. Depois vocês podem ver as 
fotos, os vídeos registrados que estava lá nos 
pátios. Eu estive acompanhando. Então eu 
realmente... Chega o final da semana, na sexta-
feira, eu fiquei estarrecido por ter sido citado 
até porque todos os alunos me viram presente 
acompanhando a situação.  

E, assim, eu sou professor de Filosofia, 
seria, da minha parte, contraditório, se eu 
realmente não tivesse essa sensibilidade e não 
lutasse pela dignidade das pessoas que estavam 
pedindo seu direito também.  

Além disso, tem minha questão dos 
valores familiares e a questão religiosa. Desde 
os meus dez anos sou uma pessoa pública, sou 
músico em igreja, tudo. Eu não tenho por que 
esconder nada em relação a minha vida.   

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – E com relação à intervenção da 
Superintendência? A Superintendência em 
algum momento entrou em contato contigo? 
Teve alguma intervenção da Superintendência 
nesse caso?  

O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – No 
dia 04 eu fui informado do meu afastamento, 
via Diário Oficial, que para mim já é pena 
máxima que já estou recebendo de estar 
afastado das minhas atividades.   

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Gostaria de abrir para os demais. 
Depois eu vou voltar com as minhas conclusões.  

Deputado Lorenzo.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Temos atuado aqui de forma 
efetiva e procurado em todos os casos aplicar e 
agir com o máximo de bom-senso, ponderação e 
equidade e justiça, equilíbrio, 
proporcionalidade.  

Vou ser muito sincero aqui. De todos os 
casos relatados e que chegaram ao nosso 
conhecimento, o caso do senhor é o caso que 
gera a maior dúvida, gera a maior dúvida efetiva 
e que pela análise que foi feita de todo o 
histórico de vida, de comportamento e de 
conduta social e profissional do senhor, 
geralmente é o caso que eu, de forma bastante 
humilde e sincera aqui, digo assim que não 
tenho certeza absoluta, eu não posso dizer, eu 
não tenho condição de afirmar que o senhor 
tenha praticado essa conduta, que já fica desde 
então claro, esclareço ao senhor, que a minha 
visão pessoal, e acredito que dos colegas 
também, dos pares aqui, é uma conduta muito 
mais leve do que as outras.  

Quando o senhor disse que não se 
lembra, eu olhei fixamente - a gente tem 
algumas técnicas de interrogatório - talvez, o 
senhor tenha agido, e fique bastante à vontade 
para relatar, com uma falta de habilidade de 
boa-fé, não de má-fé. E aqui distingo a conduta 
do senhor em relação aos outros. Para mim 
aqui, com toda a sinceridade, o senhor nessa 
análise dos elementos que temos até o 
momento o senhor não agiu nesse momento, 
nessa conclusão, sinceramente. O senhor não 
agiu de má-fé, mas o senhor agiu de maneira 
inapropriada, com todo o respeito. Houve um 
exagero no diálogo ainda que não tenha havido 
contexto sexual. Não estou dizendo que o 
senhor tenha... 
 
 O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO - 
Sim, sim. 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – ...tenha tido interesse sexual 
pela aluna... 

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO - 

Sim. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Mas é um diálogo inapropriado 
e talvez seja uma oportunidade de correção de 
rumos. O senhor é um excelente profissional. A 
gente já sabe. A comissão já tem conhecimento. 
O senhor tem uma vida retilínea, idônea e até 
esse afastamento, talvez, do senhor, é muito 
mais injusto do que, por exemplo, a 
manutenção da diretora. Pode ter certeza disso. 

A manutenção da diretora em suas 
atividades e no seu exercício é muito mais 
injusta e inadequada do que o afastamento do 
senhor. Disso aí nós não temos dúvida quanto a 
isso, mas enfim, entendo aqui que a conduta do 
senhor foi muito mais uma conduta culposa. 

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO - 

Obrigado. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Um excesso talvez de palavras 
no limite, mas sem conotação e sem contexto, 
sem tentativa efetiva de um encontro sexual, de 
cunho sexual. E até faço uma ponderação 
quando o senhor traz a questão da baixa 
autoestima, da necessidade de dar uma 
oportunidade a esses jovens... 

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO - De 

psicólogos... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – de psicólogos, da ausência de 
atendimento psicológico e, com toda 
sinceridade, esse é o meu entendimento neste 
momento. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) - Doutor Lorenzo, eu observei 
atentamente quando ele respondeu aqui ao 
questionamento e pela experiência que nós 
temos durante muitos anos, trinta e três anos 
interrogando pessoas, eu observei que ele 
omitiu a resposta. Ele omitiu a resposta.  

Às vezes foi até por uma brincadeira que 
o senhor fez com a pessoa e a pessoa pode ter 
levado para outro lado, mas às vezes pode ser 
até um tipo de brincadeira comum de fazer. Eu 
brinco com os nossos colegas, com funcionários, 
a gente obviamente mantém uma distância, 
mas a gente brinca. Mas eu observei que o 
senhor omitiu na hora de responder ao 
questionamento aqui do nosso presidente da 
comissão. 

Eu acredito, inclusive, que houve esse 
tipo de brincadeira e que o senhor até em 
virtude do seu passado, em virtude do seu 
presente, em virtude do trabalho que o senhor 
desenvolve o senhor provavelmente tenha 
ficado com vergonha de confirmar o que foi 
feito, mas ficou muito claro que o senhor omitiu 
a resposta. 

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO - 

Senhor, me permite a palavra. Senhor 
deputado... 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Delegado Danilo Bahiense. 
 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Senhor Danilo Bahiense, então, reitero aquilo 
que eu disse. Então, eu com a minha consciência 
tranquila não me recordo dos fatos que foram 
citados, entendeu? Então, eu fiquei estarrecido 
quando eu fui informado no dia 28 que eu tinha 
sido acusado. 

Então, é isso aí. Eu não tenho nenhuma 
intenção aqui de omitir fatos e eu falei isso de 
forma pública na escola. Os alunos são 
testemunhas disso que eu sou totalmente 
favorável que as investigações continuem. Eu 
sou o primeiro interessado a que ocorra essas 
investigações. Eu não quero que ocorra nenhum 
tipo de impunidade. Então, eu me coloco à 
disposição para colaborar com vocês. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – O senhor se recorda de ter apanhado a 
régua? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) - Não, não é o fato. É outro fato. 
Senhor presidente, eu faço minhas as 

palavras do deputado Lorenzo Pazolini. Tenho 
experiência de mais de dezesseis anos de 
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docência e dando aula em faculdades de Direito, 
no Sul do estado do Espírito Santo, e eu verifico 
também que a atitude do nobre professor... E 
nós também já fizemos uma análise da vida 
pregressa de vossa senhoria, do vosso trabalho, 
eu não vi conotação sexual nos comentários, 
mas eu ouvi uma importunação desnecessária. 
Eu vi uma importunação desnecessária, uma 
importunação, um certo quanto ofensiva, mas, 
talvez, de todos até agora relatados, na minha 
opinião, foi a menos grave. E, talvez, a atitude 
adotada, o remédio, talvez a dose foi um pouco 
mais forte que as demais, no meu nobre 
entendimento. 

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Senhores... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Só um minutinho. 

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Tudo bem. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – E reforçar e frisar um fato que 
não pode passar desapercebido: o senhor teve 
coragem de vir aqui; o senhor não se esquivou, 
o senhor não se evadiu. Quem não deve não 
teme. 

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Sim. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – O senhor não se utilizou de 
subterfúgios.  

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Este é o meu entendimento, que eu deveria, 
prontamente, me apresentar aos senhores. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – É isso, essa é a diferença. Essa é 
a diferença que está estampada na face do 
senhor e que qualquer um que visualizar vai 
entender o contexto.  

Ressalto: houve – o deputado Coronel 
Quintino foi muito feliz –, sim, uma 
impropriedade, talvez uma importunação. 

O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 
Não sei o estado psicológico em que ela se 
encontrava, né? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Isso! Exatamente! 
 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – Ele 

interpretou uma situação. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Até o estado psicológico em 
que a aluna se encontrava. 

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – A 

pressão que estava acontecendo – não é? – 
naquela escola. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Mas que isso sirva... Às vezes, 
Deus nos dá uma lição na vida. 

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Sim. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – E ainda que nós não 
entendamos naquele momento, mas, no futuro, 
nós vamos compreender que tudo faz um 
sentido. Então, é uma oportunidade.  

A gente sabe, conhece, procurou saber 
do trabalho que o senhor desenvolve, que é um 
excelente trabalho, mas, às vezes, para a gente 
não passar da linha tênue, a gente tem uma 
oportunidade de voltar e fazer uma 
reaprumação. 

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Sim. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Eu tenho certeza de que essa é 
uma oportunidade que está sendo concedida ao 
senhor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Senhores deputados... 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) – E evitar – não é, presidente? – esse tipo 
de brincadeira, daqui por diante. 
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O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Eu gostaria, neste momento, até para 
que a gente possa deixar esses fatos mais claros, 
eu queria propor a V. Ex.as – acredito eu que não 
precisa também talvez ser em uma reunião 
oficial das comissões em conjunto –, mas que a 
gente pudesse ouvir, novamente, a aluna e a 
mãe sobre esse fato, deputado Lorenzo, para 
que a gente possa, realmente, concluir o que a 
gente acredita sobre. 

É verdade que eu conheço muita gente 
na rede de Educação. Eu não recebi uma ligação 
de gente defendendo os outros dois. Vou 
repetir: eu não recebi uma ligação, muito pelo 
contrário, dos outros dois, mas alguns 
assustados porque o seu nome estava no meio, 
porque conheciam a sua conduta.  

Então, é claro que a gente não podia 
abrir como que estavam as investigações até 
então, mas o próprio relato, apesar de ter tido o 
diálogo, segundo a aluna, mas, com certeza, não 
há como comparar com os outros dois casos. Os 
outros dois casos são gravíssimos. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Até porque, senhor presidente, 
a mesma aluna relata fatos de natureza 
extremamente graves em relação a outro. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Exatamente! 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Então, ela foi fidedigna na 
resposta; ela foi fidedigna na realidade. Tanto 
que, em relação à conduta do professor de 
Filosofia, ela relatou de maneira mais, vamos 
dizer, branda, porque não atingiu aquela 
gravidade anterior. Então, esse é o fato que nós 
estamos reconhecendo aqui, de público, e... 

  
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Vou até falar, acho que tem 
representante do Sindiupes aqui, está certo? 
Olha os dois pesos e duas medidas da Sedu. A 
Sedu, automaticamente, afasta. Nós estamos 
começando a apurar, hoje, aqui. Hoje, nós 
estamos te ouvindo, mas a apuração, a gente 
está fazendo com um tempo, ainda não 
formamos o nosso juízo de valor.  

A Sedu afasta os três professores, 
automaticamente, sem entender dos fatos, 

como eles realmente aconteceram, e blinda a 
diretora também sem apurar os fatos. E a 
mesma narrativa que ele utiliza para afastar os 
professores é a narrativa que ele utiliza para 
manter a diretora. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Até porque os fatos são os 
mesmos. Os fatos são os mesmos, então... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – E mais ainda no caso da diretora, que já 
esteve aqui, eu não sei se vocês assistiram, 
mães, mas ela confirmou, ela confirmou que 
não encaminhou nada para a Polícia, que não 
encaminhou nada para a Superintendência, que 
não tomou providência nenhuma, que, na 
verdade, as providências começaram naqueles 
dias depois que ela foi notificada por esta CPI, 
omitiu o caso do aluno, mesmo eu perguntando 
reiteradamente se existia mais algum caso ou 
não.  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) –  Completamente omissa, não é, 
presidente? 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Com certeza. Olha, como que pode 
isso? Então, assim, dois pesos, duas medidas da 
Sedu em casos semelhantes, somente pelo fato 
de ser o professor e o diretor. Olha a diferença 
de como a Sedu tratou esses casos, tá certo?  

A Sedu... Eu não recebi aqui, nesta Casa, 
nenhum ofício da Sedu pedindo acesso às 
denúncias e aos depoimentos. Eles tomaram 
essa decisão, eu não entendo baseado em quê, 
visto que esses documentos que estão na 
escola, pelo que nós estamos entendendo aqui, 
eles foram trabalhados de forma não muito 
transparente, deputado Lorenzo. Então, a Sedu 
tomou decisões sem nem ter acesso à 
documentação da CPI. E se não teve acesso à 
documentação da CPI, não teve acesso ao que 
está nas delegacias, ou seja, tomou a decisão 
por tomar e, na minha opinião, decisão errada e 
que a gente precisa combater esse tipo de coisa. 
E ficou claro aí a omissão o tempo todo por 
parte dos gestores e, agora, fica ainda claro para 
mim essa questão de como que a Sedu está 
trabalhando essa pauta de uma forma muito 
equivocada. E fica ainda mais claro. 
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 A mãe gostaria de falar? 
 
  A MÃE I – Em alguma dúvida em relação 
à diretora, na primeira instância de conversa 
com ela, eu tenho as conversas pelo WhatsApp.  

O segundo atendimento que eu tive com 
a diretora, coordenadora e pedagoga, eu tenho 
como provar palavras por palavras ditas por ela. 
Como eu dei em vocês provas, eu acho que se a 
gente vai fazer uma denúncia, quanto mais você 
pode provar o fato que ele é verídico, então, eu, 
como mãe, eu, como mãe, eu gravei todas as 
nossas conversas, e tudo aquilo que ela falou 
em áudio, pela voz dela, tem como ser provado 
da fala dela, da fala da coordenadora, e da fala 
da pedagoga e a minha fala também.  
 
  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Desde já, nós queremos 
solicitar à senhora, então, se possível, 
disponibilizar esse áudio e entregar aqui às 
nossas servidoras que, com certeza, nós vamos 
juntar, ele vai ser analisado e tudo que estiver 
ali vai ser, efetivamente, objeto de análise desta 
comissão, dos deputados até para nós 
podermos adotar as providências. Nós 
precisamos que a senhora nos disponibilize esse 
áudio, tá ok?   
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) –  Senhor presidente, ela nos falou que 
houve, que ela teve uma resposta, ela obteve 
um retorno apenas de um professor especial. 
Que tipo de retorno foi esse? 
 
 A MÃE I – Esse retorno, eu também já 
passei em prova para a Assembleia já, é uma 
professora especial que, no caso, é contraturno, 
que ele têm direito a contraturno, um 
acompanhamento em contraturno. Então, ele 
teve umas duas ou três aulas, se não em 
engano, somente, mas devido a eu não estar 
trabalhando, a motivos pessoais financeiros, ela 
estava me ligando mediante a essa aula que ele 
não estava indo, que era a aula pela manhã, e 
eu passei para ela o motivo por que ele não 
estava indo. Até então, muito gentilmente, essa 
professora disse que não ia tirar ele da aula, que 
ia segurar a vaga dele e, assim que eu pudesse 
voltar com essa aula, ele voltaria.  
 Quando eu fui pegar, eu gostaria de dar 
os parabéns a essa professora porque eu não 

estou aqui para ficar condenando a atitude de 
todos, pelo contrário, porque aqueles que são 
corretos a gente tem que parabenizar. Eu estou 
aqui para dar os parabéns a essa professora 
especial dessa escola, que no dia que eu fui 
pegar a transferência, ela chorou junto comigo, 
disse que, infelizmente, ela não poderia fazer 
nada, ela estava não muito interagida no que 
estava acontecendo.  

Nessa reunião, na segunda-feira, eu 
deixei muito bem claro para a diretora, 
coordenadora e pedagoga que o único 
acompanhamento que eu tive de ligação foi da 
professora especial e que ela não tinha 
responsabilidade nenhuma, não era dela, de me 
dar o retorno que cabia a elas, e não à 
professora.  
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Satisfeito.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – É mais, então, com relação a essa aula 
no contraturno. Por isso que ela tinha o contato 
contigo. Ok.  

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Só para prosseguir aqui, esse 
relato que o senhor recebeu através da carta, 
qual era a narrativa que continha lá? 

 
 O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – A 
narrativa... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Sem citar nomes.  

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 

Sim, sim. Que a coordenação me passou no dia 
28 pela manhã... 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Não, não. Sobre a carta que você 
recebeu de denúncia dos demais alunos, sobre 
os outros casos. 

 
 O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 
Então, a narrativa é a mesma narrativa que está 
presente nos jornais e nas redes sociais, falando 
da pessoa e do comportamento do professor.   
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E seria o professor de qual 
matéria? 
 
 O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – É 
porque cita nominalmente. 
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Não, não. Só a matéria.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Fala só a matéria.  
 
 O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 
Matemática.  
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E o relato era o quê? Só para 
nós entendermos o fato. 
 
 O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 
Das coisas, e falando que a pessoa era um 
babaca. Então, é como está no... 
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Mas ela narrava alguma 
tentativa, um assédio? 
 
 O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – O 
professor tal é um babaca, fala coisas 
vergonhosas com os alunos. Então, isso... 
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Com contexto sexual? 
 
 O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – É. E 
aí, esse pedido de socorro, que essa era a 
informação.  
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E aí o senhor encaminhou para 
a direção?  
 
 O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – Eu 
informei à direção da escola porque era a minha 
superiora imediata, achei que... Era um caso de 
um colega de trabalho e a informação chegava 
também que, nessa carta, ela teria sido enviada 
para todos os funcionários. Aí, por prudência, eu 
não sabia se era um blefe ou não, eu quis ir até 
a direção para saber se só eu tinha recebido 
aquela carta ou se já tinham chegado outros 

relatos. Aí, eu fui informado que tinham sido 
feitos outros relatos de outros funcionários que 
tinham procurado, também, a direção e 
informado a mesma situação.  
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E o senhor tem conhecimento 
se foi adotada alguma providência em relação a 
essa carta? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – A direção da escola tomou alguma 
providência? 
 
 O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – É 
porque, basicamente, foi no dia 24 e 25, aí 
começaram todas as movimentações, a 
recepção dos pais. Então, a convocação dos pais 
na escola sobre essas situações. Aí, depois... 
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Porque aí, o fato já se tornou 
público, né?  
 
 O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – 
Sim. A equipe, também, da própria Assembleia 
compareceu à escola também, se eu não me 
engano na terça ou quarta. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Quarta-feira. 

 
O SR. VANDERSON DA CONCEIÇÃO – Aí 

na quarta aconteceu o protesto das meninas 
também. Então, de manhã, no matutino e no 
vespertino, também. Então, basicamente esse 
foi o desenrolar dos fatos que vocês já 
conhecem também, até pelas redes sociais e 
pelos jornais.  
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Ok. Satisfeito, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Algum deputado, mais, sobre esse 
assunto, para a gente passar para as 
deliberações? 
 Então, vamos lá. Sobre cada um dos 
casos, já está para terça-feira que vem, já 
passando aqui para os deputados a agenda, 
terça-feira que vem a convocação do professor 
de Matemática. Foi reconvocado para terça-
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feira que vem. O advogado dele informou, 
extraoficialmente, que ele irá comparecer.  

Agora, para que a gente possa 
reconvocar eu preciso de data para a gente 
reconvocar esse professor de Química, visto que 
daqui a duas semanas vai cair exatamente no 
recesso parlamentar, que, infelizmente, a gente 
não pode... Eu vou estar por aí, mas, 
infelizmente, a gente não pode fazer a reunião 
aqui nesta Casa durante o recesso. Então, 
precisava da próxima data. Terça-feira após o 
recesso, a primeira terça-feira após o recesso é 
06 de agosto? Está tendo uma distância muito 
grande nesse caso, mas o atestado é de quinze 
dias e a gente não tem muito o que fazer. Então, 
deixar já aprovado aqui essa reunião do dia 6 de 
agosto.  

A da semana que vem já entra como 
reunião ordinária, é isso? (Pausa) 

Então, para o dia 06 de agosto com o 
professor de Química.  
 E gostaria, também, que a gente 
pudesse... O doutor Danilo fez uma... Depois eu 
vou colocar em votação uma por uma ou a 
gente vota no final? Vota tudo no final. O 
deputado Danilo Bahiense fez uma proposta, 
que aí a gente precisa avaliá-la agora, que é de 
convocar o médico, visto que o médico ofereceu 
os dois atestados. Aí, eu gostaria de colocar em 
discussão, também, para que ele comprove, 
realmente. Nós vamos pedir ao CRM, tá certo? 
Para que o CRM possa se manifestar sobre os 
atestados, mas também gostaria de colocar em 
discussão aí a proposta do deputado Danilo 
Bahiense. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, em relação a 
essa questão, acho que nós poderíamos 
averiguar, anteriormente, junto ao CRM, e me 
recordei de um fato aqui. A Lei Complementar 
n.º 46, o Estatuto dos Servidores, foi alterado 
recentemente.  Salvo engano, agora 
qualquer afastamento superior a cinco dias, o 
servidor já passa por uma perícia do IPAJM. 
Então, nós poderíamos oficiar ao IPAJM, o 
Instituto de Previdência do Estado, Jerônimo 
Monteiro, solicitando a verificação, se houve 
essa perícia, se foi realizada e qual o resultado 
da perícia, porque aí esses servidores já terão 
passado pelo crivo de médicos auditores. Eu 
acho que seria uma medida inicial. 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - E pode confirmar ou não o número de 
dias. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Isso. Exatamente.  
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - É interessante. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Salvo engano isso. Com essa 
alteração de quinze, passou para cinco. Acima 
de cinco dias, o servidor já tem que passar pela 
perícia do IPAJM.  
 Então, nós poderíamos solicitar ao 
Instituto de Previdência Jerônimo Monteiro e 
Assistência Jerônimo Monteiro que nos informe 
essas medidas, o nome dos servidores, qual a 
situação, se a perícia foi realizada e se houve 
confirmação ou não, porque aí nós já teríamos 
uma perícia oficial por dois servidores do 
Instituto.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - A proposta de V. Ex.ª, que ao invés de 
convocar o médico... 
  
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Num primeiro momento... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Num primeiro momento, fazer essa 
interlocução com o IPAJM. É isso? 
  
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Junto ao CRM e ao IPAJM. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Em discussão. 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Entendo como mais viável, realmente, a 
proposta do deputado Lorenzo Pazolini. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok. 
 Deputado Danilo. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Também estou de acordo. E salvo 
engano, se não houve alteração, a partir de um 
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dia já tem que passar agora. Um dia de licença 
já tem que passar no IPAJM. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - É um dia agora? É isso? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - É um dia. Me informaram aqui que é um 
dia. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok. 
 Então, vamos pedir essa informação ao 
IPAJM, se ele tomou ou quais as providências 
que ele está tomando nesse caso. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Isso. E qual o resultado da 
perícia. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - E qual o resultado da perícia. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Se foi realizada. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Prepara os ofícios. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Através de médicos auditores, 
servidores públicos com fé pública. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Mais alguma proposta para ser 
deliberada? 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - A questão da convocação. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - A convocação nós já vamos colocar em 
votação agora, mas já está colocada como 
proposta. 
 Estou perguntando se tem mais alguma 
proposta para a gente colocar em votação. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - E deixar, só aproveitar o espaço, 
senhor presidente, às mães que eventualmente 
quiserem comparecer também, de forma 

voluntária à próxima reunião, nós estaremos 
aqui no dia 6 de agosto. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Terça-feira que vem. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Não. Terça-feira que vem. Isso! 
  
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Primeiro o professor de Matemática, 
terça-feira que vem, e professor de Química dia 
6. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Que também poderão fazê-lo. E 
reforçar aquelas famílias que não tiveram a 
coragem de vir aqui, para que nos procurem. 
Aquelas famílias que têm filhos que relatam 
esses fatos que nos procurem, 
independentemente da escola ou da unidade ou 
do fato. Nós estamos aqui para servir ao povo, à 
população, às famílias capixabas. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Em discussão as propostas 
apresentadas. (Pausa) 
 Terminada a discussão, em votação. 
 Como vota o deputado e Delegado 
Lorenzo Pazolini? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Pela aprovação, senhor 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Deputado Danilo Bahiense. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Pela aprovação. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Deputado Coronel Quintino. 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Pela aprovação. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Aprovadas as propostas por 
unanimidade. 
 Na próxima quinta-feira, às 15h, quinta-
feira desta semana, à 15h, dia 11, em outra 
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reunião. Aí no caso é uma reunião conjunta de 
uma palestra sobre cyberbullying. É uma 
reunião conjunta da CPI dos Crimes Cibernéticos 
com a Comissão de Proteção à Criança e 
Adolescente, da qual o deputado Lorenzo 
Pazolini é o presidente, que nós gostaríamos de 
convidar todos. 
 Neste momento, gostaria de ouvir 
também, se ele quiser se pronunciar sobre os 
fatos e como que Conselho Tutelar pode 
colaborar com as investigações e assistir às 
famílias, gostaria de passar a palavra ao Lindeir. 
 
 O SR. LINDEIR COSTA - Primeiramente, 
quero desejar bom dia a todos. 
 Estou, atualmente, como presidente do 
Conselho Tutelar do município de Serra e a 
gente ouvindo as partes, presidente, a gente 
verifica, aqui, que houve algumas violações de 
direito gravíssimas em relação a essas crianças e 
adolescentes. 
 A gente pode observar que houve uma 
falha muito grande do poder público, do Estado, 
quando, num primeiro momento, ao invés de 
garantir o direito do adolescente, da criança e 
do adolescente, ele pune, colocando essa 
criança, esse adolescente, especial, forçado, 
ainda frequentando aquela aula, aquela escola 
nessa situação.  
 E quando a gente vê o desabafo da mãe 
aqui, o pranto, o choro da mãe, a gente não tem 
como não se sensibilizar e se colocar no local 
dessa família. Porque a gente busca, em todo o 
momento, garantir o direito da criança e do 
adolescente, o direito dele à educação, e a 
gente vê que, às vezes, essa educação não tem 
sido de qualidade, tem sido uma educação que 
ao invés de incluir, de trazer as crianças, ela 
afasta.  

E quando a gente vê alguns movimentos, 
quando a gente vê algumas situações de 
crianças e adolescentes praticando alguns atos 
infracionais dentro da escola, a gente repudia, 
mas a gente esquece, também, que muitas das 
vezes estão sendo provocados pelas próprias 
pessoas que deveriam estar contribuindo na 
educação, e não fazendo alguns gestos, algumas 
práticas que venham a influenciar na criação, no 
desenvolvimento dessa criança e desse 
adolescente.  

Quando a gente recebe essas 
informações, de adolescentes sofrendo abusos, 

de adolescentes recebendo certas palavras de 
baixo calão, quando esses adolescentes pedem 
socorro, é uma situação muito complicada. E 
quando a gente vê que afasta-se um e 
permanece o outro.  

Quando a gente percebe, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente coloca claramente 
qual é a responsabilidade dos gestores. O 
gestor, ele tem a responsabilidade de comunicar 
o fato e não de apurar o fato. A 
responsabilidade dele é de informar a quem de 
direito: ao Conselho Tutelar, ao Ministério 
Público, ao Judiciário, seja quem for. E não é ele 
que tem que apurar.  

Infelizmente, nós tivemos outro caso 
aqui no nosso estado, há bem pouco tempo, lá 
de Linhares, que mais uma vez houve uma falha 
na gestão. E até quando isso vai continuar 
acontecendo?  

Hoje, a Nova Lei da Escuta... Inclusive o 
próprio Conselho Tutelar, hoje, tem dificuldade 
em fazer escuta, porque não somos 
especializados para uma escuta em uma 
situação de abusos. E, às vezes, essa apuração, 
essa escuta, quer ser feita dentro da escola, 
mais uma vez vitimizando a vítima, mais uma 
vez trazendo sofrimento a essas crianças, a 
esses adolescentes, que já vêm sofrendo! E aí, 
deputado, deputados, eu gostaria de deixar bem 
claro isso, que a gente precisa dar um basta 
nisso.  

A gente precisa que os nossos gestores 
das escolas, que os nossos professores, tenham 
mais capacitação, que eles tenham 
entendimento da lei, porque muitas das vezes é 
por falta de conhecimento. Às vezes erramos 
por falta de conhecermos a própria legislação.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, 
ele obriga o gestor a encaminhar os casos, não é 
apurar. E ele diz, ainda, também, que o gestor, 
médico, professor, qualquer uma pessoa que 
trabalha na assistência ou trabalha no 
atendimento à criança e ao adolescente, 
quando sabe de uma suspeita, tem que 
informar, tem que comunicar. Não diz que ele 
tem que ter confirmação, diz que, em caso de 
suspeita. E uma carta anônima é uma suspeita. 
Cartas que são feitas clamando, pedindo 
socorro, é suspeita! E é necessário que se 
averiguem os fatos. Mas que sejam as pessoas 
com competência para isso, que tenham 
capacidade técnica para apurar, que tenham 
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condições, material para isso. E não ficar na 
esfera da escola, não ficar na esfera, às vezes, 
de uma instituição que está se protegendo, 
preservando um nome. E a gente tem que 
preservar não é o nome; preservar é a criança, é 
o adolescente, que é o alvo, que é o nosso 
objeto ali.  

Não é proteger o gestor, não é proteger 
o professor e nem o nome da instituição. Mas o 
nosso compromisso tem que ser com a criança, 
com o adolescente, que está ali para ser 
formado, que está ali para receber 
conhecimento, que está ali para se tornar uma 
pessoa de bem, um cidadão de bem. E não está 
ali para sofrer abusos, não está ali para receber 
palavrinhas, entre aspas, "elogios". Porque eu 
também tenho filhas e se fosse com a minha 
filha, eu não sei como eu iria reagir.  

Parece que Deus, ele sabe – não é? – 
onde as coisas acontecem, porque comigo, eu 
com certeza perderia o meu controle e tentaria 
resolver de outras formas. Então, quero dizer a 
todos aqui, com muito respeito, precisamos dar 
um basta a isso, deputado.  

Fiquei muito feliz quando o deputado 
deixou a DPCA. Perdemos de um lado, mas 
recebemos um reforço também como 
deputado, agora, defendendo o direito, a causa 
da criança e do adolescente. Ficamos felizes por 
isso. Mas precisamos realmente, deputado, dar 
um basta, um ponto final a essa situação que 
temos visto. E quantos e quantos outros casos 
não chegam ao conhecimento do Conselho 
Tutelar, não chegam ao conhecimento do 
Ministério Público, não chegam ao 
conhecimento da DPCA e a gente não tem 
informação? E ainda, às vezes, a vítima recebe 
um convite pela gestão da escola: Sua filha, seu 
filho, está dando trabalho aqui na escola. Vamos 
arrumar outra instituição para ele. Vamos 
transferi-lo.  
 Muitas vezes esses adolescentes estão 
sendo retirados. As famílias quando chegam e 
buscam seus direitos, a mãe quando chega e 
pede esclarecimento - quero ser ouvido, quero 
entender o que está acontecendo -, chama-se a 
patrulha porque aquela mãe está tumultuando, 
está trazendo problema para aquela instituição. 
Não é isso, essa mãe tem o direito. É garantido 
pelo Estatuto, é garantido por lei que a mãe, o 
pai, o responsável, deve matricular, 
acompanhar, verificar a sua frequência, o seu 

rendimento escolar, e como essas crianças estão 
se relacionando naquela escola. E quando a mãe 
procura, ela é privada do seu direito e 
constrangida. 

 E aí, deputados, coloquei-me à 
disposição; e me coloco à disposição nessa 
comissão todas as vezes que precisarem, que 
quiserem ouvir o Conselho Tutelar. Quero 
deixar para as mães que o Conselho Tutelar 
vai estar junto à família, vai estar ao lado da 
família, garantindo o direito da criança, o 
direito à assistência, que não foi oferecido até 
o momento, mas que é direito, está no 
Estatuto. O direito a psicólogo, o direito a 
serviço social, o direito a acompanhamento. A 
gente vai estar junto com vocês, mães. 
 Se até então não houve uma atuação 
direta do Conselho Tutelar é porque essas 
notícias chegaram ao Conselho Tutelar já pela 
mídia. Gostaria de deixar até um apelo aqui: 
sempre comuniquem, busquem o Conselho 
Tutelar, busquem o órgão que pode auxiliar as 
famílias, pode auxiliar as mães, os 
adolescentes nesse enfrentamento, nessa 
garantia de direitos. 
 Quero encerrar a minha fala por aqui, 
colocando-me, mais uma vez, à disposição desta 
CPI. 

  
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente, posso... 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  Coronel Quintino. 

 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor Lindeyer, parabéns pelas 
palavras. O senhor foi muito feliz, e quero 
agradecer realmente a forma como foi 
manifestada a ideia de V. S.ª. Parabéns, mesmo. 
Fico muito orgulhoso de saber que em Serra 
tem alguém tão atuante quanto V. S.ª.  
 Mas, não podemos perder de mente que 
na educação do estado do Espírito Santo, 99,9% 
dos professores, diretores, são de excelente 
qualidade, de excelente nível. São casos 
pontuais, tristes, monstruosos e que graças a 
Deus a CPI está atuando e está atuando de 
maneira pontual, de maneira correta. 

Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  Com certeza. Temos plena consciência 
disso, deputado Quintino. Sou filho de 
professora, fui criado por uma professora de 
séries iniciais, na época conhecida como 
alfabetizadora. Quando ela não conseguia 
alfabetizar, por algum motivo, algum aluno em 
sala de aula, ela o levava para dentro da minha 
casa. Então, sei o que é ser criado por uma 
professora simples e, com toda sua 
simplicidade, ver no gesto de educar o mais alto 
amor. Então, com certeza é uma minoria. E o 
que tenho dito para as pessoas é que tem coisa 
que não dá para ser corporativista. 
 As lutas sindicais são importantes; acho 
que a busca pelos benefícios é importante; e 
nesses casos tem que estar todo mundo unido 
na categoria. Agora, quando é crime tem que 
ser combatido. Se é professor, se é padre, se é 
pastor, seja quem for. E é isso que vamos 
trabalhar nesta Casa, sem dúvida nenhuma, com 
essa premissa. 

Gostaria também de deliberar aqui, para 
que a gente possa... Visto que, diante dos fatos 
que chegaram a esta Casa vamos agilizar, o mais 
rápido possível, para que a gente possa concluir, 
relator, esse caso do Vanderson. Para que a 
gente possa concluir o quanto antes. 

Vou pedir para marcar com a família dos 
envolvidos o quanto antes, esta semana ainda, o 
mais rápido, para que a gente possa concluir o 
nosso desfecho, o nosso relatório sobre esse 
caso do Vanderson. E gostaria que o secretário 
da Sedu fizesse o mesmo, visto que ele não o fez 
para afastá-lo, que ele possa fazer agora, de 
forma ágil, essa avaliação. Porque se a Sedu 
tivesse, pelo menos, pedido acesso, cópia das 
denúncias nesta CPI, ela, no primeiro momento, 
não teria afastado todos. Dois, tenho certeza 
que teria; e o terceiro, ela iria com mais calma 
até avaliar os fatos.  

Então, dessa forma, gostaria que a gente 
oficiasse também a Sedu para agilizar essa 
investigação. Vamos concluir ainda o nosso... 
Vamos ouvir a família, essa é minha sugestão, 
entendeu, relator, para que a gente possa 
conversar sobre isso e tentar fazer esse 
desfecho sobre o caso do Vanderson e terminar 
o relatório do caso dele, mas também que a 
Sedu possa agilizar o processo dele de igual 
forma. 

Deputado Lorenzo.  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) –  Senhor presidente, vou ser 
breve em razão do adiantado da hora. 
Parabenizar o Lindeir pelas palavras. Agradecer 
as referências elogiosas à minha pessoa, à nossa 
atuação, que de forma muito sincera e humilde 
recebo com muito carinho. 

E o que o senhor falou aqui foi 
exatamente o que nós tratamos semana 
passada, em poucas palavras, a notificação 
compulsória. E que deixamos claro aqui, de 
forma bastante incisiva, mas cortês e educada, 
que não é papel da direção, que não era papel 
da diretora, avaliar a denúncia, se ela é verídica 
ou inverídica, se procedente ou improcedente, 
ainda mais quando há uma prova material, 
quando os diálogos foram fornecidos, o que 
torna muito mais evidente o contexto criminal. 
Mas, infelizmente, o caminho que ela adotou foi 
equivocado. Isso é fato, não há como 
tergiversar, não há como argumentar, porque 
ficou sessenta dias com aquela... Nem é 
investigação porque ela não tem competência e 
atribuição para isso, mas com os fatos narrados 
e não adotou providência nenhuma, quando o 
estatuto já preconiza a notificação compulsória. 
A Lei n.º 46, Estatuto do Servidor Público, 
também obriga a notificação compulsória, lá no 
art. 200, 201. 

Então, ela foi muito infeliz, isso é um fato 
que não há como... É a realidade posta. E 
através da própria confissão espontânea dela, 
aqui, perante a comissão, a CPI e a Comissão de 
Proteção à Criança e Adolescente, ela disse, 
olha, e eu perguntei, indaguei: O que a 
senhora... Qual a providência que a senhora 
adotou nesses sessenta dias? De fato, nenhuma. 
E daí, a gravidade então. Daí, a relevância do 
fato de você submeter aquela criança à situação 
vexatória dia após dia, reiteradamente, durante 
sessenta dias, dois meses. Isso tem que estar 
bem claro. E por isso questionamos o senhor 
superintendente regional de Carapina: Olha, 
houve orientação aos diretores? E ele disse aqui 
que sim. E qual é a orientação? A notificação 
compulsória. 

E a diretora confirmou que não informou 
e que não notificou. Então não é questão de 
perseguição, não é questão de colocar em 
xeque a conduta profissional de ninguém; são 
dados objetivos e trabalhamos aqui com dados 
objetivos.  
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Temos que separar o joio do trigo. E hoje 
isso ficou bastante claro aqui em relação ao 
professor de Filosofia – não estou citando o 
nome do senhor para preservá-lo –, ficou 
bastante claro.  

A comissão tem ponderação, ela tem 
bom senso, ela tem racionalidade. Ela é incisiva 
quando tem que ser, na proteção do direito de 
crianças e adolescentes, mas ela não se afasta 
da legalidade em momento nenhum, muito pelo 
contrário, ela atua no juízo de equilíbrio, de 
bom senso, mas há fatos em que não cabe 
nenhum tipo de juízo de ponderação, em que 
efetivamente não há outro caminho a ser 
tomado. E se colocando no lugar daquela 
gestora, eu tenho certeza que qualquer pai de 
família, mãe de família que nos assiste, ou 
qualquer cidadão que nos assiste, teria a mesma 
conclusão que a nossa, porque não precisa 
conhecer o Direito, é apenas ser razoável, é 
apenas ter bom senso, é apenas agir com juízo 
de ponderação, equilibrado. E, para isso, não 
precisa de conhecimento técnico, nós podemos 
procurar desde o cidadão mais simples, ainda 
que não seja sequer alfabetizado, e narrar o 
fato. Olha aqui, toma conhecimento desse fato. 
O que você faria? Claro, qualquer pessoa 
razoavelmente instruída faria o seguinte: Opa, 
pera aí, isso aqui é grave, eu não posso me 
calar, eu não posso me manter inerte, eu não 
posso aceitar isso como algo normal no 
ambiente escolar. E simplesmente ignorar aquilo 
por sessenta dias. Que foi a escolha, 
infelizmente, adotada pela direção. Escolha 
equivocada.  

E isso, deputados, não é ser justiceiro, 
isso não é ser perseguidor, isso não é ser 
desarrazoado. Muito pelo contrário, isso é 
proteger os bons profissionais, que são 99,9 % 
da rede. Isso é proteger o bom educador. 
Porque se há algo de errado, nós não podemos 
jogar para debaixo do tapete. A impunidade é o 
que alimenta a seara criminosa. A impunidade é 
o que faz com que nós tenhamos tantos e 
tantos e tantos e tantos casos. Não por acaso, 
hoje, a coluna do Leonel Ximenes, em A Gazeta, 
está trazendo o crescimento assustador dos 
casos de estupro no Espírito Santo. E mais uma 
vez o nosso estado vai para as páginas 
nacionais. Através de dados oficiais do Sinesp, 
do Sistema Nacional, e mais uma vez o Espírito 

Santo vai ser objeto de estudo lá fora. E mais 
uma vez nós vamos passar vergonha.  

Porque tanto na área policial e agora 
política, colegas de outros estados perguntam: 
Mas por quê? O que tem lá? Por que acontece 
tanto? Por que nós temos um, dois, três, casos? 
Por que nós temos o dia 18 de maio, a data de 
Araceli, com crime no Espírito Santo? Por que 
nós temos Thayná? Infelizmente, a resposta é 
impunidade. A resposta a esse tipo de conduta. 
Quando quem deveria agir, deixa de agir.  

E aí alguns, de má fé, tentam se utilizar 
da nossa cobrança e da nossa perseverança e 
crença em dias melhores, cobrando, sim, a 
punição na forma da lei, e somente na forma da 
lei, com o devido processo legal, ainda que nós 
não concordemos com algumas coisas da lei. Eu 
tenho certeza, o deputado Danilo, o Coronel 
Quintino já passaram por dissabores com 
criminosos sendo presos três, quatro, cinco 
vezes, mas nós não vamos nos eximir de cumpri-
la. Pelo contrário, se discordamos, por isso 
estamos aqui, legitimamente eleitos pelo povo.  

E é porque não aceitamos ou não 
aceitávamos esse tipo de coisa que nós 
colocamos o nosso nome à disposição da 
sociedade capixaba. Para estar aqui hoje, 
representando a sociedade. E é essa sociedade 
que cobra, de maneira correta e legítima nossa, 
resultado. Para que nós, efetivamente, sejamos 
a voz do cidadão capixaba aqui dentro, para que 
possamos, deputado Vandinho, virar essa 
página do Espírito Santo. Mas o que vai nos 
fazer virar a página não é jogar a sujeira para 
debaixo do tapete. Não é omitir fatos dessa 
gravidade. Não é coadunar e falar: Está tudo 
bem. Se não deu matéria de jornal, se não virou 
notícia, não é importante. Só que isso omite o 
sofrimento e a dor das vítimas, das famílias, de 
jovens que são vilipendiados, que são 
massacrados por esse estado afora, sem 
oportunidade de serem ouvidos e defendidos. 
Essa é a nossa indignação, com prudência, bom-
senso, ponderação.  

E volto a dizer, prestigiamos os bons, os 
excelentes, os dignos educadores, são mais de 
99,9%, Coronel Quintino, com certeza absoluta, 
no estado do Espírito Santo. Tenho muitos 
amigos, mas não iremos abrir mão de cobrar a 
punição, a apuração, o devido processo legal e a 
sanção daqueles que ousarem passar essa linha. 
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Por quê? Esse é o nosso dever. Esse é o nosso 
dever.  

E aí, aproveitar a fala do senhor já para 
arrematar, para concluir, muitos desses casos, 
eu tive lá, em que nós apuramos ou, 
posteriormente, viram homicídio, é porque lá 
atrás é um pai de família que teve o seu filho ou 
a sua filha abusada, vilipendiada e que, 
infelizmente, não encontrou amparo estatal, e 
que passa todo dia na frente ou que tem o 
abusador na frente da sua casa ou no portão, 
como eu já tive casos concretos, rindo, casos de 
cinco, seis, três anos. E, uma hora, esse cidadão 
de bem, que nunca cometeu um crime, acaba 
perdendo a cabeça, lamentavelmente. Não é 
esse o caminho, mas acaba perdendo a cabeça 
e, aí, redunda no homicídio. 
 Então, isso que nós temos feito aqui é 
fundamental, é trazer a verdade à tona e 
separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo 
valorizando, dando legitimidade às vítimas e 
condição de se manifestarem, mas com 
responsabilidade, prudência, bom senso e 
ponderação. 
 Essa é a nossa consideração final. E eu 
agradeço a atenção, senhor presidente, e 
agradeço a paciência. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Agradeço, deputado Lorenzo. 
 Lindeir, quer fazer as considerações 
finais? 
 
 O SR. LINDEIR COSTA – Eu só gostaria de, 
em cima da palavra do deputado Lorenzo, 
lembrar que, na Serra, um dos maiores 
parceiros do Conselho Tutelar é a Educação. É a 
Educação que traz muitas informações ao 
Conselho Tutelar dos casos de abuso que são 
praticados, dos casos de negligência que são 
praticados muitas das vezes pela própria família.  
 Recentemente, nós tivemos uma 
situação que a escola nos comunicou, uma 
situação de abuso que acontecia fora dos muros 
da escola, mas com os alunos da escola. E, aí, 
quando a escola recebeu aquela informação, 
comunicou imediatamente ao Conselho Tutelar. 
Juntamente com as famílias, foram 
encaminhadas à DPCA, e esse, entre aspas, 
professor de futebol encontra-se preso. 
 Então, a gente quer dizer também, 
ressaltar que nós temos muitas pessoas, muitos 

educadores comprometidos, responsáveis 
realmente. E, aí, eu queria, assim como o 
deputado também falou, reafirmar que temos 
realmente em nosso estado muitos educadores 
que estão realmente desenvolvendo um papel 
de educador, mas, infelizmente, ainda tem 
alguns que precisam ainda entender que estão 
no lugar errado. 
 Encerro aqui minha... 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado, Lindeir. Conheço Lindeir já há 
alguns anos, já tive o privilégio de ir na sua casa, 
na sua família e sei do trabalho, da luta e da 
militância em prol dessa causa de proteger as 
nossas crianças e adolescentes. Meus parabéns! 
 Nada mais havendo a tratar... 

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Queria te agradecer, deputado, 
agradecer a presença do Lindeir, agradecer a 
presença das mães, do professor, dizer que 
concordamos plenamente com tudo que foi dito 
aí pelo doutor Lorenzo Pazolini, inclusive com 
relação à impunidade.  

Nós tivemos um caso não muito 
recente, mas aconteceu aqui, no interior do 
estado, onde o cidadão foi preso em virtude 
de um estupro. Foi solto em seguida pela 
Justiça e acabou sendo assassinado. O senhor 
conhece muito bem o caso.  

E não é porque um determinado fato 
não foi divulgado na mídia que não é tão 
grave, porque nós sabemos que os crimes 
contra os costumes acontecem exatamente na 
intimidade do lar ou nas pessoas que têm 
algum tipo de autoridade com relação às suas 
vítimas. 

Muito obrigado a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, CPI dos Crimes 
Cibernéticos e também a Comissão de Proteção 
à Criança e ao Adolescente. Deus abençoe a 
todos e um bom dia. 

 
(Encerra-se a reunião às 

11h47min) 
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