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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 
 

RESOLUÇÕES 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.365 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” a ANTONIO 
HAMILTON MARTINS MOURÃO. 

 
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 “Grã-Cruz”, a Antonio 
Hamilton Martins Mourão, 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 20 
de agosto de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6366 
 

Concede Comenda “João Ferreira 
de Almeida” a NELSON PINTO 
FERREIRA NETO JUNIOR. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 

pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “João Ferreira 
de Almeida” a Nelson Pinto Ferreira Neto 
Junior, pelos relevantes serviços de cunhos 
religioso e social, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATOS 
 

ATO Nº 1910 
 

Autoriza a formação da Frente 
Parlamentar para Debater a 
Educação Física no Espírito Santo. 

 
 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, especialmente as 
contidas no art. 17, XXXIV do Regimento 
Interno e, tendo em vista a solicitação contida 
no Requerimento nº 120/2019 do Deputado 
Gandini e outros, deferido na Sessão Ordinária 
realizada em 20 de agosto de 2019, resolve: 
 

Art. 1º Autorizar a formação da Frente 
Parlamentar para Debater a Educação Física no 
Espírito Santo, integrada pelos deputados 
Gandini, Dr. Rafael Favatto, Marcos Mansur, 
Luciano Machado, Marcelo Santos, Dr. Emilio 
Mameri, Euclério Sampaio, Dary Pagung, Adilson 
Espindula, Vandinho Leite e outros que a ele, 
posteriormente, aderirem, com o objetivo de 
discutir e debater, no âmbito da Assembleia 
Legislativa, a promoção de politicas públicas em 
Defesa da Educação Física no Espírito Santo.  
 
Art. 2º Após sua instalação, a Frente 
Parlamentar, elegerá dentre seus integrantes, o 
seu Presidente, e o Secretário Executivo. 
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Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar 
para Debater a Educação Física no Espírito 
Santo, conforme previsto na Constituição 
Federal, discutir e aprovar, entre seus 
integrantes, seu Regimento Interno e seus 
programas de ação e estratégias de atuação, 
que se submeterão às normas legais que 
regem à Administração Pública e regimentais 
que disciplinam a atividade legislativa. 
 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1914 
 

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, JONATHAN 
MARCELINO BARCELLOS, do cargo em 
comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, 
do gabinete do Deputado Renzo Vasconcelos, 
por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 192769/2019, a partir de 
21/08/2019. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de agosto de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 1915 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019, e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, ao servidor 
FABIO VEIGA SILVA PIRES, matrícula nº 209707, 
ocupante do cargo em comissão de 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, indicado pela 
Deputada Iriny Lopes, conforme processo 
administrativo nº 192765/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de agosto de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: LUCAS PIROLA SANTOS 
DE AGUIAR 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 20.08.2019 a 19.08.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

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

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

 

3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

16 de agosto de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
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RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: PEDRO LUCAS DOS 
NASCIMENTO 
FERNANDES 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 22.08.2019 a 21.08.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

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

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

19 de agosto de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: JESSIKA FRAGA ALVES 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 27.08.2019 a 26.08.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

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

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

 

3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

21 de agosto de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 22.08.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Turismo 

03h20 REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR 

Micro e Pequena Empresa 

04h55 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 

06h20 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cidadania 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV No programa dessa semana, conheça os corantes naturais  
de frutas tropicais  que promovem benefícios à saúde 

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

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cidadania 

10h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Infraestrutura 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do 
planeta. Esta reportagem apresenta as principais formas de 
poluição e as consequências sociais, ambientais e 
econômicas da contaminação dos recursos hídricos.  

12h30 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Cível do Ministério Público Estadual 
(MP-ES), na Serra, Ronaldo Gonçalves de Assis fala ao 
programa MP com Você sobre a atuação da Justiça na 
defesa e proteção do meio ambiente na Serra 

13h00 DEDO DE PROSA Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de 
vários livros. O mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, 
convida o leitor a se aventurar por um romance 

13h30 CONEXÃO ELEITORAL  Confira a  volta das atividades no TSE após o fim do recesso 
forense. Tribunal ganha prêmio internacional de acesso à 
informação e ainda o aumento aos acessos do site do TSE 
após sua reestruturação 

14h00 UNIDIVERSIDADE Cultura Suburbana 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ES 

Trabalhos do Tribunal de Contas do Espirito Santo 

18h00 SESSÃO SOLENE (V) Comemoração dos 65 Anos da UFES 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

22h15 SOM DA TERRA O programa dessa semana recebe o cantor Evandro 
Bellumat. 

22h45 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Cível do Ministério Público Estadual 
(MP-ES), na Serra, Ronaldo Gonçalves de Assis fala ao 
programa MP com Você sobre a atuação da Justiça na 
defesa e proteção do meio ambiente na Serra 

23h15 DEDO DE PROSA Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de 
vários livros. O mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, 
convida o leitor a se aventurar por um romance 

23h45 COM A PALAVRA O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é o Delegado 
Danilo Bahiense, deputado estadual pelo PSL 

 

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 

 
SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 14 DE AGOSTO 
DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, registram 
presença os senhores deputados 
Adilson Espindula, Coronel Alexandre 
Quintino, Delegado Danilo Bahiense, 
Doutor Hércules, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Hudson Leal, Luciano 
Machado e Sergio Majeski) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Bom dia a todos! 
Há quorum para abertura da sessão, de 

acordo com o painel eletrônico.  
Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão e convido o deputado Delegado 
Danilo Bahiense para recitar um versículo da 
Bíblia.  

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 
127:01) 
 
(Assume a 1.ª secretaria o 
senhor deputado Luciano 
Machado e a 2.ª secretaria o 
senhor deputado Sergio Majeski) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Amém! 
Solicito ao secretário ad hoc, deputado 

professor Sergio Majeski, para fazer a leitura da 
ata da última sessão.  

  
(O senhor 2.º secretário procede 
à leitura da ata da vigésima 
quinta sessão solene, realizada 
em 13 de agosto de 2019)  
 
(Registra presença o senhor 
deputado Capitão Assumção) 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Obrigado, deputado professor Sergio 
Majeski. 
 Ata aprovada, conforme Regimento 
Interno.  

Quero, de ofício - deputados, por 
gentileza, que estão presentes em Plenário -, 
fazer alteração no Regimento Interno, conforme 
manda também o Regimento Interno. Daqui 
para frente, especialmente nas quartas-feiras, 
mas poderá ser em qualquer dia da sessão, 
vamos inverter, até por falta de quorum, a fase 
das Comunicações. Então, a gente quer passar 
para a fase das Comunicações até para dar 
tempo para os outros colegas chegarem ao 
plenário.  

Deputado Enivaldo dos Anjos.  
 

(Registra presença o senhor 
deputado Renzo Vasconcelos) 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, só para registrar, agradecer 
e elogiar o deputado Sergio Majeski. Pela 
primeira vez a secretaria teve uma leitura de ata 
à altura do Parlamento capixaba, não só pela 
eficiência da leitura, como pela elegância que 
ele impôs à 2.ª secretaria.  

 
(Registram presença os senhores 
deputados Marcos Garcia e 
Janete de Sá) 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Obrigado, deputado Enivaldo. Sinto-me 
lisonjeado.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Já que V. Ex.ª falou em altura, é um dos 
deputados mais alto da nossa Casa, então, o 
elogio procede, com certeza. E tem que falar 
com o deputado Adilson também, outro 
pomerano. São os maiores deputados que 
temos em plenário. 

Então, fica alterada, a partir de hoje, a 
fase das Comunicações. Vamos passar agora, 
imediatamente, com a autorização do meu 
secretário, naturalmente o secretário efetivo da 
Mesa, para a fase das Comunicações. (Pausa) 

Está-se sugerindo aqui a leitura da parte 
que não depende de quorum. 
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Solicito ao 1.º secretário que proceda a 
leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
1.Ofício n.º 079/2019, do deputado 

Gandini, justificando ausência à 
sessão ordinária do dia 12 de agosto de 2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78823&arquivo=Arquiv
o/Documents/OJAP/78823-
133448130312082019-assinado.pdf#P78823 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Justificada a  ausência. À secretaria.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
2.Projeto de Lei n.º 654/2019, do 

deputado Hudson Leal, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei n.º 10.976, de 14 de janeiro 
de 2019, declarando de utilidade pública a 
Comunidade Terapêutica Projeto Hebrom. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78872&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/78872-104647254413082019-
assinado.pdf#P78872  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Justifica-se. À Comissão de Justiça na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
3.Requerimento de Informação n.º 

125/2019, do deputado Sergio Majeski, ao 
secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, solicitando cópia do Estudo 
e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), 
apresentado pela empresa Suzano Papel e 
Celulose, no processo de licenciamento de 
aproximadamente 5,1 mil hectares de terra 
para plantio de eucalipto, no município de 
Conceição da Barra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78885&arquivo=Arquiv

o/Documents/RQI/78885-
143013800013082019-assinado.pdf#P78885 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Oficie-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
4.Requerimento de Informação n.º 

126/2019, do deputado Sergio Majeski, à 
superintendente Estadual de Comunicação 
Social, sobre informações relacionadas às 
despesas realizadas pelo Governo do Estado 
com as inserções publicitárias sobre a criação 
do Fundo Soberano do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78886&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/78886-
143232456613082019-assinado.pdf#P78886 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Oficie-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
5.Requerimento n.º 119/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense e outros, 
de formação da Frente Parlamentar de 
Combate à Violência nos Transportes Coletivos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78917&arquivo=Arquiv
o/Documents/RCC/78917-
165602929013082019-
assinado(11078)(11081)(11074)(11072)(11076)(
11080)(11073)(11075)(11082).PDF#P78917  
 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Defiro. À secretaria para providenciar 
ato de criação da frente parlamentar. 

Segunda parte do Expediente, para 
leitura, uma vez que não temos quorum ainda 
para votar. 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini) 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Presidente... 
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O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Pode continuar, por gentileza. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Gostaria de pedir a V. Ex.ª que tivesse a devida 
paciência para que a gente pudesse apreciar 
esse requerimento porque estão faltando, acho, 
dois deputados. E esse requerimento é do 
deputado Marcos Garcia e trata de um projeto 
dele com relação a transformar o município de 
Linhares com o título de Capital Estadual do 
Agronegócio e Empreendimentos. 

Linhares comemora aniversário este mês 
ainda, parece-me que no final do mês. Então, se 
a gente pudesse contar com a deputada Janete 
e com o deputado Marcos Garcia para assinar, 
porque a gente precisa do quorum para votar a 
urgência e votar o projeto em homenagem ao 
nosso companheiro, já que essa lei beneficia o 
município de Linhares. 

Então, a gente está precisando de mais 
uma assinatura. Se V. Ex.ª pudesse... 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Vandinho Leite) 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Deputado Enivaldo, podemos fazer isso 
mesmo. Vamos aguardar. Mas seria importante 
começar a fase das Comunicações, enquanto 
isso dá tempo de o deputado chegar. 
Imediatamente tendo quórum...  Falta um 
deputado. 

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

porque aí foge, senhor presidente, desse 
momento da segunda parte do Expediente. Com 
mais um deputado a gente votaria na segunda 
parte do Expediente para poder passar logo... 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Está faltando um deputado, então... 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Está chegando ali. Está chegando ali o 
deputado... 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Está chegando ali o deputado Torino 
Marques. Por gentileza, marcar presença, 
deputado Torino. Falta só V. Ex.ª para dar 
quorum para votação. 

Segunda parte do Expediente, sujeito a 
deliberação. 

 

(Registra presença o senhor 
deputado Torino Marques) 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Isso, presidente, agradeço a V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Agora com dezesseis. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   
 

6.Requerimento de Urgência n.º 
167/2019, do deputado Marcos Garcia e 
outros, ao Projeto de Lei n.º 33/2019, de sua 
autoria, que confere ao município de Linhares 
o título de Capital  Estadual do Agronegócio e 
do Empreendedorismo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78883&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/78883-134706200513082019-
assinado(10957)(10955)(10956).pdf#P78883  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Nosso encaminhamento é pela aprovação do 
requerimento, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Vamos colocar em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que aprovam, 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 
presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Pela ordem, deputado Marcos Garcia. 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Quero 
agradecer aqui aos deputados e deputadas que 
colaboraram com a aprovação desse projeto. 

Ontem saiu uma matéria em A Gazeta 
dizendo que Linhares hoje é o terceiro maior 
município em arrecadação e ICMS. 

Linhares é uma cidade muito importante 
para empreender, é uma cidade do 
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agronegócio. Linhares é uma cidade que tem 
crescido muito, uma cidade muito boa 
logisticamente para investir e para morar. 

Gostaria de fazer um convite aos 
deputados e deputadas que ainda não 
conhecem o nosso município a fazer uma visita 
ao município de Linhares. Linhares não é bom só 
para empreender, mas também tem muitas 
lagoas, rios... É uma cidade turisticamente muito 
importante também. 

Fico muito feliz, e saio daqui muito feliz - 
Linhares vai fazer duzentos e dezenove anos dia 
22 de agosto - e muito honrado por esse 
presente. Muito obrigado a todos vocês! 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Gandini) 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem! O deputado falou na 
justificativa de voto. 

Pois não, deputado Luciano Machado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Temos aqui um aditivo, 
também sujeito a deliberação, após o item 06, e 
que entraria como 6.1, o Requerimento n.º 
121/2019, do deputado Euclério Sampaio, 
pedindo o cancelamento da sessão especial. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

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

votação. 
Os deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem verbalmente. (Pausa) 

Aprovado por unanimidade. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

7.Indicação n.º 2015/2019, da deputada 
Raquel Lessa, ao Governador do Estado, 
para pavimentação asfáltica da rodovia que 
liga a sede do município de São Gabriel da 
Palha ao município de Águia Branca/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78877&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/78877-
121214719013082019-assinado.pdf#P78877 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 As deputadas e os deputados que 
aprovam permaneçam como estão e os 
contrários se manifestem verbalmente. (Pausa)  
 Aprovada por unanimidade. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
8.Indicação n.º 2017/2019, do deputado 

Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, 
para viabilização de recursos financeiros, para 
formalização de convênio com a Associação 
Feminina de Educação e Combate ao Câncer - 
AFECC, do município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78879&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/78879-
122703564713082019-assinado.pdf#P78879  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 As deputadas e os deputados que 
aprovam permaneçam como estão e os 
contrários se manifestem verbalmente. (Pausa)  
 Aprovada por unanimidade. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

9.Indicação n.º 2018/2019, do deputado 
Delegado Danilo Bahiense, ao governador do 
Estado, para aquisição em caráter de urgência 
de 14 rabecões. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78890&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/78890-
152209760113082019-assinado.pdf#P78890 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO 
SIALES 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Em discussão. (Pausa)  
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 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 As deputadas e os deputados que 
aprovam permaneçam como estão e os 
contrários se manifestem verbalmente. (Pausa)  
 Aprovada por unanimidade. 
 Vamos passar, neste momento, à fase 
das Comunicações. Hoje, como é quarta-feira, 
cada deputado tem dez minutos. 
 O primeiro deputado inscrito é o 
deputado Luciano Machado. O deputado tem 
dez minutos. 

 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Bom 
dia a todos, presidente Doutor Hércules, 
deputados e deputadas presentes, todos os 
funcionários e todos que nos ouvem e nos veem 
aqui através das redes sociais, da TV Ales. 
 Quero, inicialmente, dizer que, em 
Alfredo Chaves, na Festa da Banana e do Leite, 
nós tivemos um evento muito bonito, como um 
todo, e especialmente tivemos uma grande 
vitória para os pecuaristas e para as 
cooperativas de menor porte no Espírito Santo.  
 No ano passado, foi feito um decreto 
que não prejudicava as cooperativas maiores, 
beneficiava até, vamos dizer, não era tocante às 
grandes cooperativas, mas as cooperativas 
menores ficaram prejudicadas pela condição de 
não conseguirem industrializar todo o leite 
produzido. As cooperativas menores precisam 
vender o leite de excesso e, para isso, houve 
uma grande dificuldade, haveria, a partir de 
agora, se não houvesse essa mudança no 
decreto em que o governador Renato 
Casagrande, junto com o secretário de Estado 
da Agricultura, com o secretário de Estado de 
Fazenda, Rogelio, ouviu o setor, extinguiu o 
termo e voltou o termo termizado para o 
decreto. 
 O decreto dizia que o leite vendido para 
fora do estado, pasteurizado, era isento de 
imposto. E esse termo não era um termo que 
beneficiava o produtor local e as pequenas 
cooperativas porque, quando pasteuriza o leite, 
tem uma vida útil menor, tem que ser 
consumido mais rapidamente. Então, ficava 
mais fácil para as cooperativas que têm esse 
excesso, que não têm uma capacidade industrial 
tão grande, capaz de industrializar todo o 
produto recolhido.  

A inclusão da palavra termizado para a 
venda para fora do estado sem imposto, com 
isenção de imposto, beneficiou esse setor. 
Então, o leite cru, somente termizado, hoje 
pode ser vendido, facilitando a comercialização, 
e isso, até, inclusive, agrega valor ao leite do 
nosso produtor.  

Então, parabéns ao Governo do Estado, 
parabéns às cooperativas que foram 
beneficiadas com essa decisão do Governo. 

Outro fato que nós tivemos 
conhecimento nos últimos vinte dias foi o índice 
provisório de ICMS para os municípios 
capixabas. Esse índice provisório nos deixou 
muito preocupados, principalmente com as 
regiões produtoras de café, especialmente as 
regiões do Caparaó; dos onze municípios, dez 
municípios estão perdendo e muito. O 
município de Irupi está perdendo quarenta por 
cento do seu ICM no índice provisório.  

Claro que há tempo de recorrer, mas 
isso nos faz refletir na questão da reforma 
tributária e também nos faz refletir no que 
está acontecendo hoje. O que está 
acontecendo? O café produzido pelo senhor 
José da Silva, pelo agricultor familiar, pelo 
grande produtor, ele é guiado, muitas vezes, 
sem nota para o armazém, que tira a nota, 
muitas vezes, provavelmente, em nome do 
exportador que está geralmente em Vitória e 
na Serra. Então, o produtor de Linhares, o 
produtor de Irupi, o produtor de Iúna, que 
produz o café, ele não sai como produção 
daquele município. E na hora do município 
apresentar as DOTs, para recuperar o seu 
ICMS, para pegar uma fatia do bolo do Estado, 
da arrecadação que chega ao Estado, esse 
município acaba não tendo como comprovar a 
produção local.  
 Nós vemos isso, eu fui prefeito, e nós 
conseguimos, na época, corrigir essa situação 
que é nociva aos municípios produtores. Se 
você olhar a produção de café de um 
município como Guaçuí, por exemplo, ano 
retrasado, guiou cinquenta milhões; ano 

passado, guiou só nove milhões. 
Provavelmente, por algumas leis que vêm a 
facilitar a sonegação. Há um estímulo de 
sonegação. Então, é um erro tributário, é um 
erro de Governo que acaba estimulando e 
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promovendo uma sonegação que fica 
disfarçada, e nós precisamos corrigir isso. Então, 
municípios produtores de café, fiquem atentos 
porque vocês estão perdendo muito.  
 Quero também falar da festa que 
tivemos no distrito de Jacu, Cachoeiro de 
Itapemirim, onde teve o encontro de veteranos 
em que eu, mesmo com o dedinho quebrado, 
mas não atrapalhou nada, Coronel Quintino, 
nosso deputado, pude apresentar o nosso 
melhor futebol. É uma festa linda, uma 
confraternização maravilhosa que, durante 
aquela festa, tem a presença de vinte a trinta 
mil pessoas. Os organizadores Zé Paulo e Renato 
Dardengo, com o Gilmar, com o Alex, são 
pessoas que, com a comunidade, se envolvem 
na efetivação dessa festa anual que sempre se 
dá no período de Dia dos Pais. Uma festa 
maravilhosa. Parabéns àquela comunidade de 
Jacu. Parabéns aos organizadores e a todos que 
participam dessa festa. 
 Quero dizer aos deputados que se eu 
estiver atrapalhando aqui com o meu discurso...  

Senhor presidente! Senhor presidente! 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho, 
Carlos Von, Engenheiro José 
Esmeraldo, Erick Musso e 
Marcelo Santos) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Pois não, deputado. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - O 
volume está muito alto ali e está atrapalhando 
um pouco. Eu gostaria até de mais uns dois 
minutos.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Eu queria que os colegas pudessem 
conversar e falar um pouco mais baixo porque o 
orador está me chamando a atenção aqui por 
causa de V. Ex.as. Muito obrigado pelo silêncio 
de vocês. 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Dary Pagung) 
 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Obrigado. 

A festa também de Divino de São 
Lourenço, lá no Caparaó, foi uma festa muito 
boa. Nós estivemos lá na quinta-feira, fomos 
homenageados, o presidente Erick Musso e eu, 
deputado Luciano Machado, e recebemos o 
Título de Cidadão Divinense, tanto eu quanto o 
deputado Erick, presidente da Assembleia. Uma 
solenidade emocionante, muito bonita, junto 
com outros homenageados, e foi uma festa de 
alta grandeza.  

O município de Divino de São Lourenço, 
com certeza, nunca viu uma festa tão bonita 
como a de quinta-feira. Teve a abertura com o 
Anderson Freire, encerrando no domingo com o 
Munhoz e Mariano, com quinze mil a vinte mil 
pessoas no município de Divino de São 
Lourenço, um município com cerca de seis mil 
habitantes. Enfim, foi uma festa exuberante, 
com a presença também de artistas locais, com 
festa, com exposição agropecuária, enfim, 
encontro de veteranos, de divinenses ausentes, 
uma festa maravilhosa. Ao município de Divino 
de São Lourenço, ao prefeito Eleardo, à Câmara 
de Vereadores e a toda população do município 
de Divino de São Lourenço, o nosso parabéns, o 
nosso abraço e que Deus abençoe esse 
município tão importante no turismo, na 
agricultura e no agronegócio. 

Encaminhei uma proposição ao Governo, 
de número 1.958, pedindo a recuperação do 
acesso à Cachoeira da Fumaça, no município de 
Alegre. Essa estrada de acesso é uma estrada 
que foi feita há alguns anos que é, realmente, 
muito importante e precisa de recuperação. 
Assim como nós colocamos, há poucos dias, 
proposições para construção de auditório, de 
um centro de pesquisa, para que possamos dar 
apoio, já que é um parque estadual de 
preservação do Caparaó, da Cachoeira da 
Fumaça, para que a Ufes, os alunos, 
especialmente na área de Biologia, possam estar 
ali trabalhando as suas pesquisas, e ali é um 
ponto turístico espetacular para a nossa região.  
 Quero, também, falar de um evento que 
vai acontecer entre 14 de 16 de novembro, no 
Armazém Caparaó, em Pedra Menina, em Dores 
do Rio Preto. É um evento onde acontecem 
palestras sobre associativismo, prova de café do 
concurso de qualidade do café e leilão, concurso 
de fotografia. É um evento que tem um olhar 
nacional. Ali, em Pedra Menina, naquela região, 
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já foram premiados os melhores cafés do país. 
Então, essa Conexão Caparaó 2019 promete. 
Coloquem na agenda, entre 14 e 16 de 
novembro.  

Falar, também, sobre um seminário que 
acontecerá amanhã. São dez microrregiões no 
Espírito Santo e amanhã a microrregião do 
Caparaó vai ter esse seminário, que é 
patrocinado pela Aderes e Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento. Vai ser em Guaçuí, 
amanhã, às 13h, com os municípios da Região 
do Caparaó. A promoção de várias temáticas e 
onde será discutida a criação de leis como a Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas, a Lei 
Geral da Economia Solidária, a criação da Lei do 
Artesanato e criação do projeto Agro Legal.  

 
(Registram presença os senhores 
deputados Dr. Emílio Mameri e 
Iriny Lopes) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - O tempo de V. Ex.ª está esgotado.  

 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Fica o 
convite. Muito obrigado, deputado presidente, 
Doutor Hércules! Amanhã, em Guaçuí, às 13h.  
 Um abraço a todos. Muito obrigado! 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito obrigado! 
 Neste momento, eu passo a presidência 
ao deputado Marcelo Santos. (Pausa) 

O deputado vai falar agora, é o próximo 
orador. 

Antes de o deputado começar a sua fala:  
Considerando que o Projeto de Lei n.º 

517/2019, do deputado Fabrício Gandini, que 
dispõe sobre a isenção do pagamento da tarifa 
de estacionamento rotativo aos idosos no 
âmbito do estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências, foi lido no Expediente do dia 
20/07/219 e recebeu despacho denegatório 
desta Presidência com base no art. 143, inciso I, 
do Regimento Interno;  

Considerando que o presente projeto 
recebeu parecer da Procuradoria solicitando a 
fundamentação jurídica pertinente ao despacho 
denegatório, sob pena de inviabilizar a análise 
jurídica do recurso do autor; 

Determino que o despacho denegatório 
desta Presidência seja retificado, com base no 
art. 143, incisos I e VIII do Regimento Interno, 
por infringência ao art. 30, incisos I e V, da 
Constituição Federal. 
 Muito obrigado, deputado Marcelo 
Santos! O deputado tem dez minutos.  

 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Obrigado, senhor presidente, deputado 
Hércules Silveira, decano nesta Casa! Há 
controvérsias, mas V. Ex.ª, a meu ver, é o 
decano desta Casa. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito obrigado! O decano está 
relacionado à inteligência também. Muito 
obrigado! Mas, o mais velho é o Theodorico 
Ferraço, que já me carregou no colo muitas 
vezes em Cachoeiro. Muito obrigado, deputado 
Marcelo Santos.  

 
(Registra presença o senhor 

deputado Pr. Marcos Mansur) 

 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Eu não 
entrei no mérito da sua particularidade; mas, 
enfim. 
 Bom dia, senhoras e senhores! É uma 
satisfação muito grande poder prestar contas da 
atividade de exerço à frente da Comissão de 
Infraestrutura que, ao longo dos anos, vem 
desenvolvendo um trabalho muito bacana, fruto 
de uma parceria que nós constituímos. Aliás, 
parceria ímpar no Estado brasileiro, onde a 
Comissão de Infraestrutura tem dois convênios 
importantes celebrados que a auxiliam muito, 
com o Conselho Regional de Engenharia, Crea, e 
a Associação Brasileira de Engenheiros, Abenc, 
que nos auxilia em todas as fiscalizações e 
ações, emissão de laudos diante das 
fiscalizações constitucionais que são realizadas 
pela Comissão de Infraestrutura.  

Muito além do que isso, Coronel 
Quintino e Adilson Espindula, a Comissão de 
Infraestrutura tem feito um trabalho muito 
importante. Um dos trabalhos que nós temos 
feito é feito chegar às cidades a importância dos 
investimentos públicos e privados que estão por 
chegar aqui no nosso estado. 
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 Para as senhoras e os senhores terem 
uma ideia, nos próximos quatro anos, o Espírito 
Santo receberá mais de sessenta bilhões de 
reais de investimentos, sejam eles públicos ou 
privados. E a pergunta que se faz é a seguinte: 
como é que esses investimentos chegam até às 
pessoas, às cidades, às comunidades? Como é 
que uma empresa chega a se instalar num 
município, numa região, num estado e pode 
absorver, por exemplo, a mão de obra?  
Se essa mão de obra está qualificada? 
 Nós temos, por exemplo, o retorno do 
aquaviário, um transporte que não vai ser 
concorrente e, sim, complementar ao 
rodoviário; que vai ser implantando no próximo 
ano e vai movimentar e muito, melhorando a 
mobilidade urbana, o trânsito, mas, 
naturalmente, a economia, porque, quando 
você tem um transporte de massa, que ele é 
mais veloz, ele é mais seguro, ele tem mais 
qualidade, você consegue fazer com que o 
cidadão que trabalha tenha mais produtividade 
no seu serviço.  
 Também, o Governo do Estado criou o 
Fundo de Infraestrutura, um fundo importante 
que vai investir um bilhão e meio de reais em 
infraestrutura no nosso estado, da mesma 
forma que criou o Fundo Soberano, que é a 
poupança dos capixabas, onde o Estado vai 
estar recebendo o Fundo de Participação 
Especial, principalmente no acordo entre ANP e 
Petrobras, vai poder garantir alguns 
investimentos como, por exemplo, ser sócio de 
uma empresa que, a partir da avaliação de 
técnicos do Governo do Estado, esteja 
produzindo e, ao mesmo tempo, o Estado ter 
essa receita de lucro depositada nos seus cofres, 
quando no futuro necessitar fazer investimento, 
ter além da capacidade de arrecadação, esse 
investimento do Fundo Soberano. 
 Temos a Companhia de Gás num 
momento importante em que o Estado, ao criar 
essa companhia, vai abrir a porta de muitos 
investidores que querem aqui se instalar e, ao 
mesmo tempo, aumentar a capacidade dos 
investidores que aqui estão, fruto dessa 
Companhia de Gás importante. 
 A autorização do Governo Federal para 
construção do primeiro trecho da F-118, ou seja, 
a malha ferroviária federal que vai ligar o 
município de Cariacica até a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, mas no 
primeiro trecho liga até o município de 
Anchieta. Uma obra importante que viabiliza o 
desenvolvimento ainda mais do estado do 
Espírito Santo, mas principalmente no seu 
entorno.  
 Também temos aí a construção do Porto 
Central. Com essa malha ferroviária, deputado 
Coronel Quintino, nós auxiliaremos em muito a 
viabilidade desse porto importante aqui no 
nosso estado. Também temos o Porto Imetame, 
aqui na Região Norte do estado, terra do nosso 
cacique Erick Musso, o nosso presidente. 
Também temos aqui a recuperação da malha 
rodoviária estadual, fruto do empréstimo que 
nós aprovamos aqui para que o Estado faça a 
contração desse empréstimo junto ao Banco 
Interamericano.  
 A recuperação da malha rodoviária 
estadual vai ser muito importante não só para 
garantir uma segurança viária, mas, também, 
para garantir que quem está às margens dessa 
empresa possa ampliar escoamento de 
produção, recebimento de mercadorias e, ao 
mesmo tempo, atração de novos investimentos. 
Assim como o Contorno do Mestre Álvaro, outra 
obra importante que faz parte do eixo 
metropolitano de tantas obras que já estão 
acontecendo, como a Rodovia Leste-Oeste, o 
Contorno de Aroaba, a Rodovia José Sette, a 
obra que vai começar em Jardim América, que 
nós chamamos de Canal América, que liga 
Jardim América ao município de Vila Velha, as 
obras de manutenção da Segunda Ponte, seja 
pelo DER ou pelo Governo Federal, através do 
Dnit.  

E o que isso importa para as pessoas, 
presidente Erick? Nós precisamos mostrar 
para as cidades, para os prefeitos, para os 
vereadores, para os líderes populares, para os 
empresários, ou seja, quem fomenta a 
economia, mas principalmente para o cidadão, 
que tudo isso pode chegar para eles. Como eu 
posso capacitar o cidadão das cidades para que 
eles possam ser aproveitados quando essa 
ferrovia F-118 estiver sendo construída e, ao 
mesmo tempo, estiver pronta? O que vai ser 
aproveitado pelo Porto Central quando ele 
estiver em construção franca ou, ao mesmo 
tempo, estiver em operação? Como que a 
Rodovia do Contorno do Mestre Álvaro vai fazer 
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com que fluam, por exemplo, as cargas, não 
passando pelo eixo viário urbano e, sim, 
desviando ela, valorizando outras áreas, 
gerando emprego, renda, entusiasmando ainda 
mais o empresariado a ampliar e a chegar a 
novos investimentos; a Companhia de Gás. Ou 
seja, são diversas oportunidades que nós temos 
aqui no estado, e é por isso que nós precisamos 
qualificar a nossa mão de obra, que nós 
precisamos fazer com que os prefeitos possam 
ficar antenados a isso. 
 Conversei com o governador Renato 
Casagrande e disse para ele que eu precisava do 
apoio do Instituto Jones dos Santos Neves. Ele, 
automaticamente, disse-me: Pode utilizar o 
Instituto Jones dos Santos Neves para que ele 
possa junto com a Comissão de Infraestrutura 
fazer um trabalho importante.  

Que possamos fazer uma pesquisa e 
mostrar para o Espírito Santo a potencialidade 
de cada cidade sem ser aquela coisa do mais do 
mesmo. Fazer com que Piúma possa aproveitar, 
além da potencialidade do setor hoteleiro de 
turismo, outro viés. Fazer com que, por 
exemplo, uma cidade como Presidente Kennedy 
que tem um bilhão e quatrocentos milhões de 
reais na conta, mas não tem ainda um 
planejamento que pudesse acontecer. E aí 
estamos apostando todas as fichas no prefeito 
Dorlei, que já tem um planejamento e precisa 
ser implementado. Para que os municípios de 
Vila Velha, de Cariacica, de Serra, de Viana; os 
municípios dos metropolitanos possam de 
forma metropolitana fazer com que as pessoas 
tenham mais oportunidades, com igualdade.  

Então faremos uma rodada, deputado e 
neste momento presidente da sessão, Hércules 
Silveira, de seminários e encontros regionais. 
Seja ele na região litorânea Norte, na região 
litorânea Sul, na Região Metropolitana, na 
Região Norte, Sul, Noroeste, Caparaó, serrana 
para que possamos, juntos, todos nós: 
Assembleia, Governo do Estado, prefeituras, 
câmaras, setores empresariais como a 
Federação das Indústrias, o CDL, como a 
Federação do Comércio, como as instituições, 
digo, câmaras de vereadores, Amunes, 
Associação de Vereadores, todos possamos 
juntos buscar mais informações, aperfeiçoarmo-
nos e aproveitar todo esse momento rico e 
importante que o Espírito Santo está vivendo, 

diferente do que os demais estados da 
federação estão passando. 

Hoje, o jornal A Gazeta traz uma 
informação importante. Enquanto o Espírito 
Santo fez o dever de casa - é importante fazer 
esse registro -, desde 2003, a partir de uma 
ruptura que o Governo do Estado fez com tudo 
aquilo de ruim que acontecia no Espírito Santo 
temos uma organização, uma relação mais 
próxima com os poderes, ou seja, uma 
organização, uma harmonia, um equilíbrio, 
desde 2003 até então. 

Tive a oportunidade de ser deputado 
com o governador Paulo Hartung por três 
mandatos. Da mesma forma, deputado estadual 
com o governador Renato Casagrande, agora, 
por duas vezes. E esses dois governadores 
fizeram um equilíbrio muito importante, sem 
observar disputa eleitoral entre um e outro, mas 
observando principalmente o resultado prático 
para a economia capixaba, para o 
desenvolvimento social e para os investimentos 
para a população do Espírito Santo. 

Concedo a palavra ao presidente Erick 
Musso. 

 
(Registra presença a senhora 

deputada Raquel Lessa) 
 
O Sr. Erick Musso - (PRB) - Deputado 

Marcelo, quero aproveitar esse tempo que V. 
Ex.ª me concede para parabenizar V. Ex.ª. 

V. Ex.ª está aqui no plenário da 
Assembleia há algum tempo, já há vários 
mandatos defendendo os capixabas em diversas 
áreas, defendendo os municípios capixabas, 
mas, sobretudo, na parte da infraestrutura a 
qual V. Ex.ª criou a Comissão de Infraestrutura 
no passado, lidera essa comissão importante, 
que discute aquaviário, a volta do aquaviário, 
que discute mobilidade urbana, que discute 
obras estruturantes de interligações municipais, 
obras estruturantes para os municípios do 
Espírito Santo. Então é uma satisfação muito 
grande tê-lo neste plenário defendendo os 
municípios capixabas, sobretudo os municípios 
da grande Vitória que passa por esses gargalos; 
e essa bandeira é de V. Ex.ª. Não só essa 
bandeira, como em tantas outras áreas. Não 
poderia deixar de vir aqui parabenizar pelo seu 
pronunciamento nesta manhã. 
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O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Muito 
obrigado.  

Para finalizar, senhor presidente, 
cumprindo o Regimento Interno desta Casa, 
quero agradecer a V. Ex.ª pela paciência e 
também parabenizá-lo pela condução dos 
trabalhos e dizer que esse é o trabalho que a 
Comissão de Infraestrutura faz, não é fazendo 
favor a ninguém e sim cumprindo o nosso papel 
constitucional que estabelece aqui nesta Casa, 
bem como o Regimento interno. Muito 
obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Queria, antes de V. Ex.ª deixar a 
tribuna, pedir um aparte. Mas para não 
atrapalhar o tempo, queria que V. Ex.ª incluísse 
também, nesse projeto, a utilização da linha de 
trem da Leopoldina, de Viana até a estação de 
Argolas, em Vila Velha. 

Já conversei com o prefeito Gilson 
Daniel, prefeito Juninho, prefeito Max Filho e 
com o Luciano Rezende também, porque seria 
uma utilização muito boa o transporte sobre 
trilhos. Isso é um projeto muito bom e que 
naturalmente vai viabilizar, vai agilizar o 
transporte, uma vez que - V. Ex.ª conhece muito 
melhor que eu - o trilho da Leopoldina passa 
dentro do Terminal de Campo Grande. Então 
seria um momento importante, V. Ex.ª também 
incluir nesse projeto, nesse pacote.  

E digo mais, deputado Marcelo Santos, 
se realmente o governador Renato Casagrande 
fizer pelo menos o que foi projetado na Terceira 
Ponte, ele vai ficar eternamente lembrado, não 
só pelos capixabas, mas por todos que 
demandam aqui, a Grande Vitória e o Espírito 
Santo também.  
 Então, parabenizo V. Ex.ª por esse 
trabalho importante junto com o governador 
Renato Casagrande.  

 
(Registra presença o senhor 

deputado Dr. Rafael Favatto) 

 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Muito 
obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Passo a presidência, naturalmente, 
para o presidente Erick Musso.  

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Queria fazer uma proposta aqui. O 
deputado Marcos Garcia fez um pleito, isso foi 
de comum acordo dos colegas. Eu queria que 
nós derrubássemos esta sessão e iniciássemos 
uma em três minutos, para que a gente pudesse 
votar uma matéria que foi em regime de 
urgência, do deputado Marcos Garcia, que torna 
Linhares a capital do agronegócio, tendo em 
vista que dia 22 de agosto é o aniversário da 
cidade, e ele tem força no plenário com certeza 
absoluta, para que nós aprovemos esse projeto 
antes do aniversário da cidade.  

E aí, logo depois, eu retomo a questão da 
fase das Comunicações.  

Os deputados que concordam, 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  
Então, nós vamos fazer uma 

extraordinária às 9h40min para votarmos esse 
projeto do deputado Marcos Garcia e, na 
sequência, sigo com a fase das Comunicações.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Senhor presidente...  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Deputado Xambinho.  

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Gostaria somente de fazer um registro da 
presença do vereador Fernando e do vereador 
Dericão, de Pinheiros, que visitam hoje a 
Assembleia Legislativa, visitam o nosso gabinete 
em busca de recurso e melhoria para a 
população do município de Pinheiros, no Norte 
do nosso estado. 

Muito obrigado. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, pela ordem! 

Presidente, eu estava presidindo naquele 
momento a sessão, não tinha quorum. Então o 
art. 4.º da Resolução n.º 2.700, ou seja, do 
Regimento Interno, estabelece que o presidente 
tem autonomia para alterar de ofício, ou 
suspender a sessão, ou inverter a ordem dos 
trabalhos. Então nós fizemos o seguinte, não 
tendo quorum na quarta-feira, o presidente 
poderá passar para a fase das Comunicações, 
enquanto isso, os deputados vão chegando e dá 
quorum para as decisões. Ok? 
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Então, quero avisar a todos, 
principalmente aos deputados que estão 
prestando a atenção, para depois não reclamar 
na hora que a gente estiver usando o Regimento 
Interno.  

Obrigado, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Eu só quero fazer uma solicitação: que a 
solicitação do deputado Hércules seja 
encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para 
que eu possa fazer uma análise posterior e fazer 
uma deliberação.  
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será extraordinária, hoje, 
às 9h40min, Expediente: o que 
ocorrer, cuja Ordem do Dia é a 
seguinte: discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 33/2019) 
 

Encerra-se a sessão às nove horas e 
trinta e nove minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, não registraram presença os 
senhores deputados Freitas e Theodorico 
Ferraço. 

 

*As inserções em negrito referem-se às 
previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 

 

_______________________________________ 
 

DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS 
LICENÇAS E SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
DA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS, REALIZADA EM 
19 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos das duas CPIs, CPI da Licença e CPI 
da Sonegação, agradecendo a presença dos 
membros das CPIs, também dos nossos 
colaboradores, Procuradoria, também da nossa 
TV Assembleia que transmite ao vivo esta 
reunião.  
 Eu dispenso a leitura da ata para que nós 
possamos no momento oportuno deliberá-la e 
solicito a leitura do Expediente.  

 O SR. SECRETÁRIO lê:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício n.º 558/2019 - Semmam/GAB, 
referente ao ofício CPI n.º 75/19, 
informando que o secretário municipal 
de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, 
na data de sua convocação encontra-se 
de férias.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. Direcionada a convocação para o 
secretário em exercício.  
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  

 
Ofício Semma n.º 765/2019, em 
resposta ao Ofício CPI n.º 76/2019, 
solicitando vista dos autos do processo 
desta CPI. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Indefiro. 
 

 O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício GAB.A.Xambinho n.º 136/2019, 
encaminhando justificativa de ausência 
na reunião do dia 05 de agosto de 2019. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se.   
 

 O SR. SECRETÁRIO lê:  
PDS 021/2019, da ArcelorMittal, 
encaminhando Termo de Compromisso 
n.º 36/2019, e relatório de 
acompanhamento de julho de 2019. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se. 
 

 O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício n.º 392/2019, da Ufes, em 
resposta ao Ofício CPI n.º 49/2019, 
encaminhando esclarecimentos 
apresentados pelo Departamento de 
Contrato e Convênios da Ufes.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. Junte-se.  
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 O SR. SECRETÁRIO - (MIGUEL PEDRO 
AMM FILHO) - Expediente lido.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ordem do Dia. 
 

 O SR. SECRETÁRIO - (MIGUEL PEDRO 
AMM FILHO) - O que ocorrer.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Convocados.  
 
 O SR. SECRETÁRIO - (MIGUEL PEDRO 
AMM FILHO) - Senhor Neyval Reis, professor e 
pró-reitor de ensino e pesquisa da Ufes e 
membro do Núcleo de Qualidade do Ar; senhor 
Alaimar Fiuza, diretor presidente do Iema, 
senhor Manfrine Delfino Amaro, representante 
das Areias do Manfrine Ltda.; senhora Miriam 
Marques Lopes, representante das Areias do 
Manfrine Ltda e senhora Mariângela de Lorenzo, 
ex-funcionária da Fundação Renova. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Só comunicando que a ex-servidora da 
Renova não pôde comparecer conforme fez 
contato com o diretor das Comissões, senhor 
Miguel. Então, ela fica fora do Expediente. 
 Consulto o relator para saber como nós 
procederemos com relação aos convocados.  
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Eu solicito, senhor presidente, que 
seja ouvido, o primeiro a colher a oitiva, dos 
representantes das Areias Manfrine. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok. Senhor Miguel. (Pausa) 
 Senhor Manfrine, bom dia. 
 

 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Bom dia!  
  

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O senhor foi convocado com a proposta 
do deputado Euclério Sampaio, que é relator 
desta comissão e, naturalmente, eu vou,  após a 
qualificação, que já foi feita, está aqui comigo o 
termo de qualificação, vou passar a palavra para 
ele, para que ele possa fazer os 
questionamentos que entender serem 
necessários, tendo em vista o objeto da 
solicitação de sua convocação. 

 Neste momento, então, eu passo a 
palavra ao deputado Euclério Sampaio. 
  

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Bom dia, deputado Marcelo Santos, 
presidente; deputado Majeski, vice-presidente; 
procuradores; servidores e os demais presentes. 
Bom dia, senhor Manfrine. 
 

 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Bom dia. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - O senhor pode falar o nome do 
senhor, a profissão, o local onde trabalha. 
 

 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Meu nome é Manfrine Delfino Amaro, 
empresário. 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Vou fazer algumas perguntas e 
gostaria que o senhor fosse bem sucinto. Sim ou 
não. O areal foi interditado por problemas 
jurídicos e ambientais. Estou certo ou errado? 
 

 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Errado. 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Estou errado? Foi interditado por 
quê? 
 

 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Interditado por perseguição política. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Como? 
 

 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Perseguição política. 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Então, essa ocorrência da Polícia 
Militar tudo é inverídica, foi forjada? 
 

 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Mas eu respondi o quê? Chegou alguma 
notificação para mim? Qual notificação que 
chegou? 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Não. Eu estou perguntando ao 
senhor. Só responde sim ou não. 
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 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Não.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Eu estou tentando ser bem-educado 
com o senhor, está bom, senhor Manfrine? Tá 
bom? 
 Então, não existe essa ocorrência da 
Polícia Militar nem da Prefeitura? 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - Eu 
não fui notificado. 
  
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Ah, o senhor não foi notificado? 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Não. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Está bom. 
 Mas as atividades foram paralisadas? 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Foram. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Foram.  
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - Eu 
obedeci. 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Houve atividade após a paralisação? 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Não. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Não! 
 Houve alguma batida da Polícia 
Ambiental após a paralisação? O senhor sabe, 
pelo menos, dizer se teve lá a Polícia Ambiental? 

 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Cinco vezes, eu acho. 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Cinco vezes? 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - É, 
porque a estrada lá é única, só dá o areal e 

volta. Então, todo mundo sabe, ela não tem 
passagem. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Vocês se aproveitaram e 
extrapolaram o limite de exploração entrando 
em área de preservação ou de terceiros? 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Não. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Não? 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Não! 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Então, o laudo aqui também da Polícia 
Ambiental é incorreto? 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - Eu 
tenho os técnicos. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Como? 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - Eu 
tenho meus técnicos para... Tem mapa, tem a 
guia de utilização. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Quem são os proprietários da 
empresa? 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - Eu. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Só o senhor? 

 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - Eu 
e... Sócio botei meu irmão, depois minha ex-
mulher, só que aí a gente está desvinculando, 
porque a situação... 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - A senhora Mírian é o que da 
empresa? 
 

 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - Eu 
assino como majoritário, e ela assina como... 
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Sócia não, porque a firma é Ltda, aí tinha que 
botar alguém. Botei alguém de confiança na 
época. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - O irmão que o senhor fala que era 
sócio era quem? 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Macário. 
  
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Macário? 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Isso! 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - E o Mariel, ele recebe algum benefício 
do areal? 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - O 
areal está parado, rapaz. 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Como? 

 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - O 
areal estava parado há quatro anos. É uma 
ponta da areia lá que eu estava tirando. O 
registro 34... 

  
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Não, só perguntei se a empresa ele é 
sócio, mesmo que não seja no papel. 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Não. Não. 
  
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Não recebe benefício nenhum da 
empresa? 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Nada. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Perfeito. 
 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - Ele 
trabalhava comigo. Era meu funcionário. 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Ah, ele trabalhava com o senhor? 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - Ele 
trabalhava pra mim, por isso que ele é vereador 
hoje, que eu coloquei ele meu, de confiança. 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - O senhor contratou o senhor Plínio 
Marcos Leal para função...? Foi contratado? 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Não. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Ele não trabalha no areal? 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Não. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - O senhor sabe que o... Vou só 
advertir: o senhor sabe que, se o senhor mentir 
aqui, o senhor pode ser, ter as penalidades da 
lei, né? Então, o senhor não contratou? 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Claro que não. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Então, tá bom. (Pausa) 

O areal ele faz alguma doação ou ajuda 
algum político de Itapemirim? Vereadores? 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Ajudei o prefeito para o calçamento lá de 
Itaipava. 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Mas nenhum vereador, não? 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Não. Quando eu era vereador, às vezes alguém 
pedia, de igreja, assim. 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Ah, tá. 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Ajudava campo de futebol, mas foi só isso. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Mas vamos a um fato que interessa à 
CPI mesmo. Então o senhor confirma que o 
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senhor desconhece...? Aqui, pelo laudo da 
Polícia Ambiental e da Secretaria de Meio 
Ambiente e da Polícia, vocês entraram... Deixa 
eu ver aqui. (Pausa) 

Mesmo interditados vocês se 
aproveitaram de uma área vinte por cento 
maior do que a que vocês poderiam ter 
utilizado. Então o senhor nega que isso seja 
verdade, né? 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - Se 
interditou na semana e na outra eu ia aproveitar 
de vinte por cento? 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Como? Não, não. Foi interditado 
porque vocês tinham extrapolado vinte por 
cento e continuaram a extrapolar o limite. Então 
o senhor disse que o senhor nega? Nega ou 
desconhece? 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Desconheço. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Desconhece, né? 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Desconheço. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Tá bom.  

A senhora, a ex-esposa do senhor que o 
senhor fala, a sócia, é a dona Mirian? 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Mirian. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Ela compareceu? 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Mirian Marques Lopes. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Mas ela... Perguntar à assessoria se 
ela está aí. 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Não. 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Não veio, não? 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Não. 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Quanto à questão da senhora Mirian, 
senhor presidente, vou deixar em suspenso, 
porque mais na frente, se for a necessidade, a 
gente reconvoca, entendeu? 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - Ela, 
para poder adiantar, ela está com problema de 
saúde, está com problema de Lúpus e não pôde 
vir. Ela vai ter... 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Se houver necessidade, a gente 
convoca no futuro. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Peça a ela só para comunicar que ela 
está com problema de saúde para constar nos 
autos aqui a justificativa. 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Pode ficar tranquilo. 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Senhor presidente, pode passar para 
outros deputados que vou analisando aqui esse 
documento. Por ora, me dei... 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Senhor 
Presidente! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Senhor Manfrine, enquanto o deputado 
Euclério faz levantamentos aqui porque a gente 
já está meio na fase de conclusão, porque temos 
hoje o Iema e mais algumas pessoas, o areal seu 
está funcionando? 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Hoje não. Está interditado, né? 

 
 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Está interditado.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok. 
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 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Não, mas eu estava em recuperação quando a 
Polícia Ambiental chegou lá. Estava em fase de 
recuperação. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok. 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - Não 
tinha mais areia. Não tem mais areia na área. A 
área foi exaurida já. Infelizmente deram o tiro 
pela culatra. 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Mas a restauração, como é que o 
senhor procede à restauração? 
 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Você entra numa cava de areia, você tem que 
separar trinta, quarenta centímetros da matéria 
orgânica e depois devolver no solo. Entendeu? 
Aquele material não pode vender. Então, aquilo 
fica empilhado, aí depois você tem que devolver 
tudo. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - E as caçambas lá era para quê? 

 

 O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Para remover o material de um lugar para o 
outro. Porque aqui está mais careca, aqui tem 
mais vegetação, então você tem que colocar 
tudo nivelado. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - O depoimento do senhor é 
totalmente divorciado da documentação 
fornecida pela Polícia Militar e pela Secretaria 
de Meio Ambiente. 

Senhor presidente deputado Marcelo, 
vou me dar por satisfeito no momento, mas 
após analisar isso e ver as contradições entre o 
depoimento e a documentação e me reservando 
a uma futura convocação... Inclusive, na 
próxima vou fazer um requerimento para 
saber... 

O senhor já respondeu algum processo? 
  

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - Na 
minha vida de areia? 

  
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Não. Processo criminal. Nunca? 

O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 
Criminal, acho que, de areia mesmo, tenho vinte 
e poucos anos de mineração, quinze anos de 
licença. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Não, mas eu perguntei se o senhor já 
respondeu ou responde algum processo. 

  
O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 

Não. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Alguma denúncia contra o senhor ou 
contra a empresa? 

 
O SR. MANFRINE DELFINO AMARO - 

Não. Não tem nada comigo, não. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Tem não, né? Tá bom. Tá bom, senhor 
presidente. Vou me dar por satisfeito. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Manfrine, então, a fase inicial de oitivas, 
o relator que solicitou a convocação do senhor 
já está satisfeito. Neste momento, agradeço a 
presença do senhor. Peço a outra participante 
da empresa que possa ser reportar à comissão, 
através da nossa coordenação, para anexar aos 
autos, tendo em vista o não comparecimento 
dela, justificando inclusive, a ausência dela por 
conta da enfermidade. Então, o senhor está 
dispensado. Muito obrigado.  

Agora eu peço que esteja conosco aqui o 
senhor Alaimar Fiuza, nosso diretor-presidente 
do Iema. (Pausa)  

Bom dia, senhor Alaimar! Muito 
obrigado pela presença. 

Também está aqui Elias Alberto. Está 
aqui também Alex Barcellos; Leonardo, 
acompanhando.  

Senhor Alaimar, na verdade a motivação 
da convocação da comissão se deu muito pela 
matéria publicada amplamente na mídia com 
relação à emissão de partículas de minério que 
alcançaram o município de Serra, numa dita 
comunidade, e que os moradores se 
manifestaram, houve entrevistas, manifestação, 
inclusive, do próprio Iema nessas matérias. E 
que, naturalmente, nos causaram transtorno, 
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tendo em vista a cobrança que a gente recebe 
aqui.  

Ao meu lado temos o deputado 
Alexandre Xambinho, que é morador do 
morador do município de Serra. Por mais que 
todos nós temos a representatividade no estado 
do Espírito Santo, mas o quintal dele foi 
alcançado por tudo isso.  

Então, eu primeiramente consulto ao 
relator, nós vamos iniciar pelo deputado 
Xambinho. Consulto também o nosso vice-
presidente, até porque é a área de alcance do 
mesmo.  

Então, deputado Xambinho, a palavra é 
sua.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Obrigado, deputado Marcelo Santos, 
presidente. Cumprimento o deputado Sergio 
Majeski e deputado Euclério Sampaio.  

Senhor Alaimar, há cerca de um mês 
mais ou menos nós recebemos, através da 
imprensa e através das lideranças comunitárias 
daquela região de Carapebus Balneário, Cidade 
Continental, a informação da intensificação de 
pó preto no ar naquela região.  

Eu me recordo muito bem, deputado 
Marcelo Santos, que em 2017 nós realizamos 
uma reunião na comunidade de Cidade 
Continental, setor Ásia, onde os moradores 
fizeram várias reclamações sobre a empresa 
ArcelorMittal na emissão de poluentes naquela 
região. E muitos destacando a questão do pó 
preto em suas residências.  

Eu queria que você relatasse para a 
gente o fato que ocorreu naquele momento, 
que foi intenso, mas que perdura até hoje 
naquela região ali de Praia 2 que a gente 
considera a região de Praia 2, que pega 
Balneário de Carapebus, Carapebus, Cidade 
Continental, Manguinhos e Bicanga, aquela 
região.  

 
O SR. ALAIMAR FIUZA - Queria 

agradecer a oportunidade desta comissão, de a 
gente estar aqui e trazer esclarecimentos para a 
sociedade e para os representantes da nossa 
sociedade, que é esta nobre comissão.  

Como foi noticiado, a gente, antes da 
notícia, a gente recebeu a reclamação da 
comunidade e em parceria com a Secretaria de 

Meio Ambiente da Serra, a gente esteve em 
duas visitas na comunidade para entender mais 
de perto reclamação e entender se era um fato 
relativamente contínuo ou era um fato atípico.  

A partir da reclamação da comunidade, a 
gente decidiu fazer uma vistoria com uma 
equipe multidisciplinar tanto do Iema quanto da 
própria Secretaria de Meio Ambiente da Serra, e 
fizemos essa vistoria, começamos essa vistoria 
no final da madrugada, exatamente numa das 
horas que a comunidade reclamava, que à noite 
a situação era agravada com uma dita chuva de 
particulado. Na visita que a nossa equipe fez, 
em campo, percebeu uma aparência de piora, 
sim, da deposição de material particulado, a 
ponto de a equipe recolher uma quantidade de 
material significativa, num pote, para trazer 
para análise. 
 A partir disso, a gente fez essa 
intervenção, chegamos lá um pouco antes das 
seis horas da manhã, com uma equipe de mais 
de doze pessoas, onde foi feita uma vistoria em 
várias áreas da ArcelorMittal. E foi constatado, 
em alguns pontos, problemas de emissão, sim. 
Alguns pontos foram interditados 
imediatamente, solicitando a recolocação de 
polímeros, emissão em estradas, e em outros 
pontos foram passados autos, pedindo 
explicação dos fatos.  

Paralelo a isso, a própria Arcelor, por 
solicitação e determinação nossa, começou a 
levantar possíveis causas operacionais desse 
desvio. E depois de aproximadamente, acho que 
uns vinte dias, foi até publicado em noticiário, 
ela identificou, com um determinado processo 
de recuperação de reaproveitamento de um 
subproduto de produção, que passava por um 
processo de peneiramento, estava passando por 
esse processo de peneiramento sem um 
controle ambiental adequado, que gerou essa 
situação agravada, especialmente quando você 
tinha períodos de vento sul.  

Então, foi aparentemente um desvio 
operacional grande da Arcelor, que ela 
reconhece, deu publicidade a esse desvio, 
depois dessas ações que a gente tomou em 
conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente da 
Serra, e depois desse evento, a gente já esteve 
lá novamente e não foi identificada nenhuma 
situação de anormalidade significativa em 
relação à emissão. 
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 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
E quais ações o Iema tomou contra a empresa 
para que ela não volte a cometer esse mesmo 
erro e até mesmo reduzir a emissão de 
poluentes naquela região? 
 
 O SR. ALAIMAR FIUZA - As ações típicas 
administrativas, deputado, de algumas situações 
quando é identificada a criticidade no momento 
em que foi solicitada a interdição. Então, 
tivemos interdições de correia transportadora, 
de chutes e de vias que estavam com circulação; 
ações de multa e também ações de solicitação 
de revisão de controles ambientais. Foi esse o 
conjunto de ações tomadas. Eu não tenho no 
detalhe agora, posso enviar para esta comissão 
rapidamente porque a gente tomou essas ações 
já tem algum tempo, acho que já tem mais de 
mês, deputado. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Seria bom que você pudesse 
encaminhar essas informações aqui para a 
Assembleia. 
 
 O SR. ALAIMAR FIUZA - Com certeza. Tá 
bom. A gente anota e traz. 

 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Justamente eu ia solicitar, senhor presidente, o 
requerimento buscando essas informações, mas 
também, assim, gostaria de saber se o Iema 
tomou alguma medida para que a empresa 
otimizasse esse problema que foi causado 
diretamente aos moradores daquela região. 
Porque ela resolveu o problema internamente, 
tudo bem, mas e os problemas que ficaram para 
os moradores daquela região, para a 
população? Qual medida a empresa tomou e 
pode tomar, se vocês penalizaram ela nesse 
sentido? 

 
 O SR. ALAIMAR FIUZA - A gente 
penalizou a empresa em algumas multas, em 
função do desvio operacional, mas a gente não 
tratou nenhuma ação relacionada à possível 
consequência do impacto na comunidade.  

Então, a gente tratou com as ações 
associadas às questões operacionais e controles 
operacionais e solicitação de reforço de alguns 
controles operacionais, especialmente na 

proximidade com a região, para evitar a 
emissão.  
 

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Ok.  

Senhor presidente, devolvo a palavra ao 
senhor. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pergunto ao deputado Sergio Majeski se 
quer se manifestar. (Pausa) 

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Obrigado, presidente!  

Meus cumprimentos aos colegas que 
estão aqui na Mesa, àqueles que estão 
convocados aqui hoje e aos que nos assistem 
pela TV Assembleia. 

Senhor Alaimar, no dia 12 de julho, em 
apresentação feita na Ufes pelo Iema, sobre o 
inventário de fontes, foi colocado pelo 
representante da Juntos - SOS ES Ambiental 
para o senhor e para todos os presentes, que o 
valor de emissão de NOx, óxido nitroso, da 
empresa Vale, informado no inventário RTC 
190018, estava com valores em desacordo com 
o EIA, que é o primeiro item das condicionantes 
para ser analisado e liberado o projeto que 
culminou na LI 163/2017 e que deu sustentação 
para a liberação da LO 200/2014 e LO 123/2018. 
Só que a legislação de licença ambiental informa 
que todos os condicionantes antecedentes, 
quando descumpridos, anulam as posteriores. 
Ou seja, como a Vale não cumpriu o que está 
estabelecido no EIA em relação aos valores de 
NOx, hoje nós podemos dizer que a LI 163/2017, 
a LO 200/2014 e a LO 123/2018 não têm 
validade legal, pelo descumprimento do EIA que 
a empresa Vale apresentou para a liberação do 
projeto de expansão das usinas de 1 a 7 e a 
instalação da 8.ª usina.  

Nós questionamos, então: que 
providências o senhor tomou até agora? A 
empresa Vale foi notificada sobre o tema? O 
que a Vale respondeu? E quais as providências 
que o Iema vai tomar junto à Vale para que ela 
reduza a sua produção até que o número de 
emissão de NOx seja condizente com o EIA? 

 

O SR. ALAIMAR FIUZA - Obrigado, 
deputado, pela oportunidade de esclarecer esse 
ponto.  

Identificador: 330036003800370038003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 22 de agosto de 2019 Diário do Poder Legislativo - 23 

Eu vou passar de forma rápida e aí, se 
eu não conseguir ser claro na minha 
explicação técnica, o Alex que tem detalhes 
técnicos e vai me ajudar, se o senhor permitir. 

O EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, 
ele traz alguns parâmetros de emissão que 
servem como avaliação do impacto que 
aquele empreendimento vai trazer no meio 
ambiente. E o ponto de emissão de fontes é 
usado, a partir desse momento, para fazer 
uma projeção do impacto na qualidade do ar 
da bacia atmosférica. 

Quando você, depois que vê que esse 
empreendimento traz o impacto aceitável, 
que a qualidade do ar não é mudada 
significativamente, os parâmetros de 
condicionantes que são colocados para 
acompanhamento - até porque o inventário 
não é uma ferramenta adequada de 
acompanhamento, o inventário é uma ótima 
ferramenta para apoiar um planejamento 
estratégico num plano de melhora de 
qualidade do ar -, a partir desse momento 
você estabelece parâmetros que são legais - a 
Conama estabelece - de concentração nas 
chaminés. Não existe uma correlação direta, 
mas com alguma mágica, com algum exercício 
matemático, você pode chegar próximo. 

Então, a partir do estudo de impacto 
ambiental é verificado, com estudos de 
projeção, se aquele impacto é aceitável na 
qualidade do ar para a bacia atmosférica. Uma 
vez aceitável, o que as condicionantes 
estabelecem são limites de concentração nas 
chaminés, que são coisas diferentes.  

Essas condicionantes foram 
estabelecidas dentro dos parâmetros legais da 
Conama. Inclusive, existe a condicionante 
vinte e cinco da Vale, colocada pela equipe 
técnica, que solicita apresentar uma proposta 
do sistema de controle para a redução e 
minimização das emissões atmosféricas de 
gases de fontes fixas, de forma a alcançar, no 
mínimo, os valores de concentração de 
emissões constantes no documento de 
referência europeu, BAT, aplicável aos fornos 
de pelotização. 

Então, essa confusão, essa dupla 
interpretação é relativamente natural, porque 

a gente fala de quantidade emitida no EIA, 
que serve para o órgão ambiental avaliar 
como é que isso vai trazer de impacto na bacia 
atmosférica, mas a partir desse momento o 
órgão ambiental estabelece concentrações nas 
chaminés, que são limites técnicos ou limites 
legais. Até porque o inventário não é uma peça 
adequada para medição e acompanhamento de 
eficiência operacional ou do controle ambiental. 

Alex, por favor, fique à vontade para me 
corrigir ou complementar a explicação para esta 
CPI, por favor. 

 
O SR. ALEX BARCELLOS VIEIRA - Bom dia 

a todos! Bom dia, deputados da Mesa; bom dia, 
colegas aqui do Iema.  

O Alaimar, acho que ele já foi feliz já na 
explicação dele. Mas só reforçando que o que é 
legislado, o que é solicitado pela Resolução 
Conama, que é o que a gente utiliza como 
parâmetro para controle, é concentração na 
chaminé. 

O inventário, ele trata de taxa de 
emissão, massa por tempo. A Resolução 
Conama é massa por volume. Então, assim, 
apesar de você... Realmente, ter sido 
diagnosticado esse aumento na questão mássica 
de aumento ao longo do tempo, as 
concentrações estão sendo atendidas nas 
chaminés, que é o que a gente controla. Mesmo 
assim, o que se faz? A gente sempre busca a 
melhor prática no estado da arte. Então, 
conforme ele citou, esse documento europeu 
trabalha, além da questão da taxa de emissão, 
ele trabalha com a unidade produzida, no caso 
pelota, aço, o que seja. Então, para alguns 
processos da empresa foi colocada a 
condicionante 25, não é, Alaimar? A 
condicionante 25... 
 

O SR. ALAIMAR FIUZA - É menor do que 
os parâmetros legais, né?! 
 

O SR. ALEX BARCELLOS VIEIRA - Exato. E 
que pede que a empresa Vale adeque as 
emissões de NOX e SOX às melhores práticas 
internacionais descritas no documento BAT 
europeu. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - De certa 

forma isso não é flexibilizar o que diz a EIA? 
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O SR. ALEX BARCELLOS VIEIRA - São dois 
momentos de análise, né? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Só, 

assim, para ainda complementar, vale lembrar 
que quando foi realizada a execução dos 
inventários de fontes, em 2015, as usinas 1 e 2 
da empresa Vale, mais antigas, obsoletas e 
poluidoras, estavam paradas. E se somássemos, 
então, os números das medidas das usinas 1 e 2, 
o dióxido de enxofre ultrapassaria e muito 
aquilo que diz o EIA. Então, diante disso, não é 
uma temeridade que mesmo assim tenha-se 
liberado a Vale sem cumprimento da primeira 
condicionante? 

 

O SR. ALEX BARCELLOS VIEIRA - Em 
relação aos números do EIA, deputado, vou 
pedir desculpa, eu não tenho os números aqui 
em mente. Eu posso estar levantando e 
encaminhando aqui a esta Casa de Leis. Para a 
gente, não tem esse problema em fazer esse 
comparativo. Mas, assim, de certo modo, o que 
é feito no processo de licenciamento? No EIA 
Rima, com base na informação, na melhor 
informação que se tem, se levanta quais são as 
taxas de emissão esperadas, para aquela 
tipologia, aquela atividade, para todos os 
poluentes. A gente está falando especificamente 
aqui do dióxido de nitrogênio e de dióxido de 
enxofre, mas isso é feito para todos os 
poluentes. Então, com base no conhecimento 
disponível à época, é levantada a melhor 
informação. 

Dessa melhor informação, tenta-se 
estimar o pior cenário. Então, cem por cento da 
produção, tal, tal, tal, vão ser emitidos tantos 
gramas/segundo de material particulado, de 
dióxido de enxofre, enfim. Com base nessa 
unidade, nessa emissão, é rodado um modelo 
de qualidade do ar para ver qual o impacto 
dessa emissão na bacia atmosférica, ok? Para 
ver se o padrão de qualidade do ar está sendo 
atendido. 

Especificamente em relação ao dióxido 
de enxofre e dióxido de nitrogênio, o que a 
gente observa com as nossas estações de 
monitoramento aqui de qualidade do ar na 
Grande Vitória? Para o dióxido de enxofre, em 
muitos os casos a gente tem a ultrapassagem do 
que é previsto pela Organização Mundial da 
Saúde, que é vinte... 

O SR. ALAIMAR FIUZA - Tem no nosso 
site. A última ultrapassagem nossa foi no Centro 
da cidade, inclusive. 

 
O SR. ALEX BARCELLOS VIEIRA - Isso. 

Isso para as médias de vinte e quatro horas. 
Mas em relação ao nosso decreto 

estadual, nossa meta, que é de sessenta, a 
gente não observa ultrapassagem para dióxido 
de enxofre. 

Para dióxido de nitrogênio, até em 
relação à Organização Mundial da Saúde, a 
gente não observa ultrapassagem das médias 
horárias colocadas. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Mas a 

legislação brasileira segue o padrão da 
Organização Mundial da Saúde ou o que diz a 
legislação brasileira? 

 
O SR. ALEX BARCELLOS VIEIRA - Então, a 

Organização Mundial da Saúde é aonde a gente 
quer chegar. Todos os países querem chegar. 
São diretrizes. Eles não são entendidos como 
uma legislação em si. Então, muitas vezes utiliza 
aquele número para se traçar um plano de 
ações para se chegar àquele número. Isso o 
decreto estadual faz. 

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

para concluir, na visão, então, do Iema, a Vale 
está cumprindo o que diz a legislação. Ela não 
está descumprindo as condicionantes. 

 
O SR. ALEX BARCELLOS VIEIRA - Isso que 

estou dizendo para o senhor. Na parte da 
emissão de chaminé, que é legislada em termos 
de concentração, está sendo monitorado, está 
sendo atendido. Agora, eu não tenho o 
número... 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Mesmo 

que o inventário, quando foi feito, duas usinas, 
as mais poluidoras, estavam desligadas. 

 
O SR. ALEX BARCELLOS VIEIRA - Então, 

esse é outro ponto que tem que se chamar 
atenção, que está sendo muito discutido, né? O 
inventário, por concepção, por conceito, é uma 
fotografia temporal de alguma situação, né? A 
fotografia temporal foi do ano de 2015, onde, 
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realmente, as usinas 1 e 2 estavam desligadas, 
sem operação. 

Mas, assim, se o senhor me perguntar 
hoje: A gente está pretendendo instalar uma 
nova usina na Ponta de Tubarão ou em qualquer 
lugar aqui da Grande Vitória. Eu vou utilizar um 
inventário desatualizado de 2015? Sim e não. O 
que acontece? O inventário de 2015 é o ponto 
de partida. Então, a partir dele, pego tudo que 
foi licenciado na bacia atmosférica com as taxas 
de emissões para ter um cenário mais real. Aí, 
entraria o que está licenciado, usina 1 e 2, 
outras empresas que já tiveram viabilidade 
ambiental testada, que eu tenho o pior cenário. 
Então, ele não é suficiente - 2015 -, ele é 
complementado com outras informações que 
evoluíram ao longo do tempo. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Olha só, 
no nosso entendimento, a Vale está 
descumprindo o que diz a legislação, aquilo que 
é medido ou que é aquilo mencionado no EIA, 
que, a meu ver, deveria ser a grande referência 
para qualquer tipo de análise nesse sentido e, 
mesmo assim, o Iema, mesmo com toda essa 
questão, o Iema acha que a Vale então está 
cumprindo aquilo que está determinado, que as 
condicionantes... Então, assim, mesmo não 
cumprindo essa que seria determinante, que 
não há problema nenhum? 

 
O SR. ALEX BARCELLOS VIEIRA - O que 

coloquei para o senhor, o que é acompanhado 
hoje: o controle ambiental é feito na taxa de 
emissão da chaminé, na concentração máxima 
da chaminé. O que foi colocado no EIA lá atrás - 
esse EIA é de 2007, salvo engano - não sei te 
afirmar. Então, teria que levantar essa 
informação do que foi declarado lá para fazer 
um comparativo com a atual. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Desculpa, mas o senhor, parece-me, não foi 
apresentado exatamente. A sua função é qual 
mesmo? 

 
O SR. ALEX BARCELLOS VIEIRA - Meu 

nome é Alex Barcellos Vieira, sou engenheiro 
ambiental de formação... 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Do 

Iema? 

O SR. ALEX BARCELLOS VIEIRA - Sou 
engenheiro ambiental formado pela Ufes. 
Atualmente trabalho no Iema e estou como 
coordenador na Qualidade do Ar. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Então, 
vou me reportar ao presidente, diretor-
presidente do Iema. 

O senhor acha, como presidente, que a 
Vale, mesmo com todas essas questões... Vamos 
imaginar que a Vale não estivesse descumprindo 
- porque ao nosso entendimento está e está 
descumprindo de forma fragorosa as 
condicionantes -, baseada no inventário de 
2015, em que as duas usinas mais poluidoras 
estavam desligadas no momento em que o 
inventário foi feito, o senhor não acha que o 
Iema está dando sustentação a ilegalidades e 
que tem um prejuízo imenso para a população, 
sobretudo da Grande Vitória, chegando ao 
cúmulo do que aconteceu recentemente ali, em 
Serra, narrado aqui e questionado pelo 
deputado Xambinho? 

 

O SR. ALAIMAR FIUZA - Deputado, 
respeito o seu ponto de vista, mas tenho que 
apoiar as minhas opiniões e o posicionamento 
baseado no parecer técnico da minha equipe. E 
o parecer técnico da minha equipe aponta que o 
acompanhamento para as condicionantes está 
dentro dos parâmetros legais. Os parâmetros 
que foram colocados são de concentração. O 
EIA/Rima é uma fonte importante de estudo, e o 
inventário é uma fotografia de 2015. E dentro 
dos parâmetros legais colocados para as 
condicionantes, o posicionamento técnico da 
nossa equipe é que está ocorrendo o 
cumprimento. Dessa forma, a gente está 
entendendo que está ocorrendo o 
cumprimento. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Então, 
no entender de vocês, vocês não estão 
descumprindo a legislação vigente? 

 

O SR. ALAIMAR FIUZA - O parecer da 
minha equipe técnica é que a gente está 
cumprindo os parâmetros legais colocados na 
condicionante. Inclusive, em alguns parâmetros 
a condição da... Estabelecidos os limites técnicos 
estabelecidos na condicionante, são mais 
restritivos do que o limite técnico estabelecido 
na Conama, como, por exemplo, particulado. 
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O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Outra 
questão: qual a condição operacional do 
Conecta hoje? A inconsistência registrada no 
site foi resolvida? 

 
O SR. ALAIMAR FIUZA - Obrigado pela 

oportunidade, deputado. O Conecta hoje está 
com uma série de problemas operacionais, sim, 
é público, a gente colocou no nosso site. E não 
foram resolvidos ainda em função de contrato 
que a Vale, que é a que tem a relação com o 
fornecedor do software, não ter resolvido. 
Paralelo a isso, nós, no estado, estamos 
tratando, provavelmente com uma auditoria 
interna, para avaliar a utilidade e a conveniência 
de continuidade do Conecta. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Obrigado. 
Presidente, eu gostaria de fazer uma 

ponderação aqui para finalizar, eu não tenho 
mais questionamentos: a empresa Vale foi 
notificada pelo Iema para prestar 
esclarecimentos e informar das providências 
para se enquadrar com o que está estabelecido 
no EIA - Estudo de Impacto Ambiental - da 
expansão da produção do Complexo de 
Pelotização de Tubarão. O Relatório Técnico 
CPM RT 262/05, novembro/05, informa no item 
2.1 porcentagem de aumento de emissões 
atmosféricas com a implantação do 
empreendimento (expansão das usinas I a VII e 
a instalação da usina VIII). 

Com a expansão da usina I a VII e a 
instalação da usina VIII, a Vale informou que iria 
gerar a poluição de 680,81 gramas/segundo, 
igual a 2.495,91 quilogramas/hora de NOx 
(óxidos de nitrogênio). 

 Foi apurado através do RTC 190018 
(inventário de fontes base 2015) que a poluição 
está em 3.314,21 quilogramas/hora de NOx 
(óxidos de nitrogênio). Observação: com as 
usinas I e II paralisadas no ano do levantamento 
das emissões. 

A Vale está jogando 863,30 
quilogramas/hora, 20,72 toneladas/dia, 621,58 
toneladas/mês e 7.562,80 toneladas de NOx 
(óxidos de nitrogênio). 

 A LI 163/2007 foi concedida para 
empresa Vale fundamentada nas informações 
acima fornecidas pela empresa e teve anuência 

da Prefeitura Municipal de Vitória - Semmam, 
conforme registrado nos Pareceres Técnicos n.º 
06/2006/SEMMAM, etc. 

A poluição está em desconformidade 
com a licença ambiental, em níveis muito 
superiores, de forma continuada, causando 
danos à saúde humana. 

 A falha ou ausência de licenciamento 
ambiental é crime e pode ocasionar também 
consequências como pena de detenção; multa; 
pena de reclusão; sanções administrativas; 
suspensão ou cancelamento da licença 
ambiental pelo órgão ambiental; perda ou 
restrição de incentivos e benefícios fiscais; 
perda ou suspensão de participação em linhas 
de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de crédito e suspensão de sua atividade. 

Caberá também ao poluidor, 
independente da existência de culpa, indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente 
e a terceiros. Incorre no mesmo crime a 
autoridade competente que deixar de promover 
as medidas tendentes a impedir essas práticas 
trinta dias da formalização da denúncia do 
descumprimento do compromisso formalizado. 
Até a presente data não constatamos nenhuma 
ação do Iema objetivando sanar o crime de 
descumprimento do que foi pactuado entre a 
empresa e o Estado.  

Muito obrigado, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Não por isso. 
Com a palavra o relator, deputado 

Euclério. Logo em seguida o deputado 
Alexandre Xambinho. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Boa tarde, senhor presidente e 
demais deputados. Aliás, já até tinha 
cumprimentado. Bom dia, aliás! Saudar o 
secretário, bom dia! O procurador, os demais 
presentes. 

Só uma pergunta, porque as falas dos 
deputados Xambinho e Majeski já me 
contemplaram. A Conecta nós sabemos que 
deu... foi o sistema criado, foi um acordo entre o 
senhor Octaciano e Renzo com alguém da 
Seama, no Governo passado, para beneficiar a 
Vale do Rio Doce e essa empresa. Não foi aquela 
que foi isentada a multa da Vale do Rio Doce, 
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secretário? A troca do soft foi pela isenção da 
multa da Vale? 

 
O SR. ALAIMAR FIUZA - Eu não sei 

detalhes que o senhor está falando, sei dos 
fatos que estão no processo, deputado. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Mas é só responder sim ou não. Não 
precisa se alongar. 

 
O SR. ALAIMAR FIUZA - O Conecta é um 

negócio que tem dado bastante trabalho, 
estamos acompanhando de perto, não tem 
dificuldade nenhuma de falar dele. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Tanto está tendo trabalho que o 
Governo já criou um outro sistema, o pessoal da 
Prodest, muito bom e que vai suplantar todos 
esses aí. Estou certo? 

 
O SR. ALAIMAR FIUZA - Ainda não, quem 

me dera se eu já pudesse ter esse sistema, mas 
esse é o caminho... 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Mas já está pronto. 
 
O SR. ALAIMAR FIUZA - Não. Não está 

pronto, não. É o caminho que a gente quer 
trilhar. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Tenho o conhecimento que está. 
Estou mais adiantado que V. Ex.ª.   

 
O SR. ALAIMAR FIUZA - Tomara que o 

senhor esteja correto e eu errado, eu ficaria 
muito feliz com isso. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - É, mas o da Conecta foi só para 
resolver um problema da Vale do Rio Doce, 
aliás, como outros que Governos passados 
resolveram, e o povo e o serviço público foram...  
entrou em... prejudicial ao serviço público. 

 
O SR. ALAIMAR FIUZA - Deixa eu passar 

para os senhores os fatos que eu tenho... 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Não, eu sei, não precisa, eu já 
conheço os fatos. É só me confirmar se o 
Conecta é isso mesmo.  

 
O SR. ALAIMAR FIUZA - O Conecta foi 

um termo... foi uma oferta por um termo de 
conversão de multa junto com o sistema... 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Oficialmente é isso aí, né?  

 
O SR. ALAIMAR FIUZA - ... e outros 

serviços e nele foi desenvolvida tanto a parte de 
algumas coisas de processo de negócio, como 
mapeamento de processos, quantitativo de 
equipe, e também algumas coisas de software, 
especialmente associadas à CNDA e 
Licenciamento Simplificado.  

Entretanto, deste ano para frente a 
gente vem apresentando uma série de 
problemas no software que não vêm sendo 
resolvidos, a ponto de a gente ficar sem algumas 
funções. E o caminho que a gente está 
querendo construir é de arrumar uma solução 
definitiva para isso, que é não continuar com o 
produto que não vem atendendo.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Em suma, os atores do Governo 
passado, que se envolveram, ganharam, a 
empresa ganhou, a Vale ganhou, e o povo, o 
serviço público... Em resumo, é isso aí. Mas 
agradeço a fala de V. Ex.ª.  

 
O SR. ALAIMAR FIUZA - A sociedade 

certamente está prejudicada com a não 
utilização do Conecta. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Com certeza. 

 
O SR. ALAIMAR FIUZA - E uma eventual 

rescisão do Termo de Conversão de Multa, será 
avaliado como a empresa tem que ressarcir o 
Estado; com certeza.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - E esse dois, Octaciano e Renzo, já 
deveriam estar presos há muito tempo. 
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Roubaram muito e estão usufruindo aí, estão 
tranquilos.  

Mas obrigado, senhor secretário.  
 
O SR. ALAIMAR FIUZA - À disposição.   
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Foi no Governo passado, o que estou 
me referindo.   

 
O SR. ALAIMAR FIUZA - À disposição.   
  
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Devolvo a palavra, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Com a palavra o deputado Alexandre 
Xambinho. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) 

- Presidente, eu gostaria muito, na verdade, 
que a Arcelor estivesse aqui para a gente estar 
ouvindo a Arcelor sobre esse fato que ocorreu 
na Serra, porque é um fato pertinente, 
Alaimar.  

E eu quero, assim, estender o convite 
para a próxima reunião, porque eu sei que a 
Arcelor está convocada para estar aqui na 
próxima reunião, mas estender o convite para 
as lideranças comunitárias daquela região, 
presidente de Cidade Continental, Setor A, 
Balneário de Carapebus, Carapebus, Bicanga, 
Manguinhos, de toda aquela região, para eles 
relatarem como está o dia a dia nas 
comunidades, porque nada mudou, Alaimar. 
Nada mudou.  

Mudou para o Iema e mudou para a 
Arcelor, mas para os moradores nada mudou. 
Eu falo isso para você porque ontem mesmo 
eu estive no bairro Cidade Continental e a 
reclamação dos moradores é intensa. Você 
limpa a varanda da sua casa pela manhã; à 
tarde ela já está suja. Isso, a limpeza das casas, 
imagina o que as crianças, as famílias que 
moram ali, estão respirando! Então a gente 
precisa de uma ação mais energética.  

A gente sabe que a Secretaria de Meio 
Ambiente da Serra multou, o Iema acho que 
notificou também. Mas nós precisamos de 
uma ação mais energética do Iema. O Iema 

tem que parar de ser um órgão defensor 
dessas duas grandes poluidoras hoje do 
estado. Porque o Iema, o que a gente vê é que 
o IEMA parece ser um órgão defensor dessas 
duas grandes poluidoras e precisa começar a 
agir mais em cima dessas duas empresas para 
que a gente possa ter resultado para a 
população.  

A Serra tem sido atingida muito. O 
impacto não é somente na poluição, mas 
temos um impacto generalizado pelas duas 
empresas. E as duas empresas, hoje, o que 
elas levam de benefício para a cidade da 
Serra? O ISS hoje é recolhido todo por Vitória. 
Antigamente, eram dois e meio por cento 
para Serra, dois e meio para Vitória. Hoje são 
cinco por cento só para Vitória.  

Então, precisamos avançar até nessa 
discussão, deputado Euclério Sampaio, porque 
o impacto todinho fica na cidade da Serra. 
Vitória tem... Até pelos quatro. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Tem que botar Vila Velha e Cariacica 
também.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) 

- Também, isso aí.  
Então é uma discussão que a gente 

também tem que fazer através da CPI.  
Mas eu quero, assim, convidar de 

antemão, presidente, as lideranças 
comunitárias para estarem aqui. Aí eu peço 
para deliberar com os membros da CPI. Tá 
bom?  

Muito obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Antes de nós partirmos para 
o final, eu queria propor aqui. 

 Deliberamos na última reunião das 
CPIs reunidas a quebra de sigilo fiscal e 
bancário da Fundação Renova e seus 
diretores. Não há necessidade de acionar o 
Judiciário tendo em vista que a CPI tem esse 
amparo legal. Mas eu quero deliberar também 
aqui a quebra do sigilo do correio eletrônico 
da Renova e de toda sua diretoria.  

Como vota o deputado Xambinho?   
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O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Favorável, senhor presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Deputado Euclério? 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Acompanho.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Deputado vice-presidente da CPI das 
Licenças, Sergio Majeski? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Acompanho, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Fica aprovado.  
Comuniquem à secretaria desta 

comissão para que possa providenciar ação 
junto ao Judiciário. 
 Pergunto a algum parlamentar se quer 
fazer mais algum questionamento. (Pausa)  

Nenhum? (Pausa)  
Deputado Majeski? (Pausa)  
Nenhum.   
Deputado Xambinho? (Pausa)  
Nenhum.  
Então, quero agradecer ao Alaimar e à 

diretoria que veio acompanhando.  

 
O SR. ALAIMAR FIUZA - A gente que 

agradece a oportunidade, e o Iema está sempre 
à disposição desta Casa de Leis.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ok! Muito obrigado! 
Nada mais havendo a tratar vou encerrar 

a presente sessão; antes, porém, estaremos 
deliberando administrativamente.  

Comunicando que o professor da 
Universidade Federal não esteve presente, nós 
estaremos reconvocando ele, sob pena prevista 
em lei. A ex-funcionária da Renova justificou 
antecipadamente a impossibilidade de estar 
conosco, mas que nós estaremos oficiando ao 
professor da Universidade Federal a 
obrigatoriedade de estar presente conosco aqui.  

 
O SR. ALAIMAR FIUZA - Presidente, 

antes do encerramento eu queria entregar e 

fazer anexa a esta CPI uma solicitação de um 
inventário em CD. O inventário está disponível, 
mas nos foi solicitado e está entregue. Eu 
gostaria de registrar isso. Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Junte-se aos autos.  
Muito obrigado! 
Nada mais havendo a tratar vou encerrar 

a presente reunião das CPIs reunidas que eu tive 
a oportunidade de presidi-las. Antes, porém, 
convoco as senhoras e senhores deputados para 
a próxima, que será deliberada 
administrativamente.  

 
(Encerra-se a reunião às 

10h50min) 

 
______________________________________ 

 
SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS, REALIZADA EM 19 DE 
AGOSTO DE 2019. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Invocando a proteção 
de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 
comissão. 

 Registro a presença do deputado 
José Esmeraldo, Alexandre Xambinho, dos 
procuradores desta comissão, funcionários e 
demais presentes que acompanham. 

 Solicito à secretária que efetue a 
leitura das atas das reuniões anteriores. 

 
(A senhora secretária procede à leitura 

das atas da sexta reunião ordinária, realizada 
em 8 de julho de 2019 e da sétima reunião 
extraordinária, realizada em 12 de agosto de 
2019) 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Só um minuto. 
Solicitar aos deputados Enivaldo dos Anjos, 
Fabrício Gandini, Rafael Favatto, se estiverem na 
Casa, descer para compor o quorum da 
comissão. Aliás, fazer um apelo aos mesmos. 
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Pode continuar. 
 
(A senhora secretária continua a leitura 

da ata da sétima reunião extraordinária, 
realizada em 12 de agosto de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Vamos aguardar, 
para colocar em discussão e votação, a chegada 
de mais um deputado. 

Vou fazer um novo apelo. Deputado 
Enivaldo dos Anjos, Fabrício Gandini, Rafael 
Favatto ou Marcos Garcia, vamos aguardar mais 
cinco minutos. Já não faço reunião todas as 
semanas, poxa, os deputados não terem 
compromisso com o horário é ruim. Se dia de 
segunda-feira está assim, imagina o resto. 

Solicito que faça a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 013/2019, do Prefeito 

Municipal de Vargem Alta, encaminhando 
prestação de contas referente à aplicação de 
recursos do Fundo para Redução das 
Desigualdades Regionais, royalties do petróleo, 
em atendimento à Lei n.º 8.308 de 12 de Junho 
de 2006. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Ciente. Encaminhe-se 
ao Portal de Transparência, em obediência à Lei 
de Responsabilidade Fiscal.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício n.º 15/2019, da Ales, referente ao 
Ofício 168/2019, do Prefeito Municipal de 
Venda Nova do Imigrante, encaminhando 
prestação de contas do mês de Julho de 2019, 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais, royalties 
do petróleo, em atendimento à Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Despacho idêntico ao 
anterior. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício n.º 12/2019, da Ales, referente ao 
Ofício 194/2019, do Secretário de Estado da 

Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 
Termo de Acordo Invest-ES 015/2019 e IV 
Aditivo ao termo de Acordo Invest-ES 333/2014, 
que relaciona. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 13/2019, da Ales, referente ao 

Ofício 217/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 
Termo de Acordo 002/2019, que relaciona. 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Ciente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 11/2019, da Ales, referente ao 

Ofício 237/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 
Termo de Acordo Invest-ES 017/2019, que 
relaciona. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 10/2019, da Ales, referente ao 

Ofício 235/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 
Termo de Acordo Invest-ES 020/2019, que 
relaciona. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) -  Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 2/2019, da Ales, referente ao 

Ofício 195/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o Regime 
Especial de Obrigação Acessória - Reoa 
004/2019, que relaciona. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) -  Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
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Ofício n.º 14/2019, da Ales, referente ao 
Ofício 232/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do I 
Aditivo ao Termo de Acordo Invest-ES 215/2011, 
que relaciona. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) -  Ciente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
Ofício n.º 1/2019, da Ales, referente ao 

Ofício 174/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o Regime 
Especial de Obrigação Acessória - Reoa 
003/2019, que relaciona. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) -  Ciente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 4/2019, da Ales, referente ao 

Ofício 178/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do II 
Termo Aditivo ao Termo de Acordo Invest-ES 
160/2019, que relaciona. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) -  Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 5/2019, da Ales, referente ao 

Ofício 188/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do II 
Termo Aditivo ao Termo de Acordo Invest-ES 
160/2019, que relaciona. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) -  Ciente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício n.º 9/2019, da Ales, referente ao 
Ofício 234/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do II 
Termo Aditivo ao Termo de Acordo Invest-ES 
160/2019, que relaciona. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) -  Ciente. 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 6/2019, da Ales, referente ao 

Ofício 189/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do II 
Termo Aditivo ao Termo de Acordo Invest-ES 
160/2019, que relaciona. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) -  Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício n.º 7/2019, da Ales, referente ao 
Ofício 218/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do II 
Termo Aditivo ao Termo de Acordo Invest-ES 
160/2019, que relaciona. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) -  Ciente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 8/2019, da Ales, referente ao 

Ofício 233/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do II 
Termo Aditivo ao Termo de Acordo Invest-ES 
160/2019, que relaciona. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) -  Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício n.º 7/2019, referente ao Ofício 
00648/2019-5, do Tribunal de Contas do ES, 
encaminhando prestação de contas mensal, 
referente ao mês de Junho de 2019. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) -  Ciente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício n.º 3/2019. da Ales, referente ao 
Ofício 222/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o Regime 
Especial de Obrigação Acessória - Reoa 
005/2019, que relaciona. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) -  Ciente. 
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A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E 

DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES DEPUTADOS:  
 
Projeto de Lei n.º 21/ 2019 
Relator: Deputado Marcos Garcia  
 
Projeto de Lei n.º 124/2018  
Relator: Deputado Enivaldo dos Anjos  
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) -  Não. Só um 
minutinho! É o contrário, é autor Doutor Rafael 
Favatto e o relator estou mudando, estou 
avocando para relatar. Vou dar uma canseira 
neles também. O deputado que não vem na 
comissão e é titular, vamos segurar o projeto 
dele aqui uns dois anos para ele aprender, 
enquanto tiver um mandato.  

O 21 estou avocando. 
  Pode continuar.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Projeto de Lei n.º 308/2018  
Relator: Deputado Alexandre Xambinho  
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Só um minutinho. O 
primeiro, o 21, eu avoquei; o segundo, relator 
deputado Enivaldo, vou redistribuir para o 
deputado José Esmeraldo. (Pausa) 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

A autora é a deputada Raquel Lessa.  
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - É, Raquel Lessa, mas 
vou redistribuir, não tem problema porque a 
Raquel não faz parte da comissão. Mas o 
Enivaldo não está presente, não tem vindo; o 
terceiro, é Alexandre Xambinho, continua 
Alexandre Xambinho.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

ORDEM DO DIA: 
Não houve no período. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) -  Tendo em vista as 
ausências dos deputados Enivaldo dos Anjos, 
Fabrício Gandini, Rafael Favatto e Marcos 
Garcia, quero que registre a falta dos quatro. 
Vou dar por encerrada a sessão por falta de 
quorum.  

Está encerrada a sessão.  
Obrigado e uma boa tarde a todos.  
 
(Encerra-se a reunião às 13h45min) 
 

_______________________________________ 
 
DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 
2019. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta Comissão de Comunicação 
Social e Cultura. 

Muito bom dia a todos os presentes aqui 
na Assembleia Legislativa.  

Eu gostaria de convidar o meu grande 
amigo parlamentar, também, deputado Danilo 
Bahiense, que proferisse um texto bíblico, por 
favor, para a gente começar com a Paz do 
Senhor em nossos corações sempre.  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Bom dia a todos! 

Vamos ao versículo de Apocalipse, 3:20.  
 

 (O senhor deputado Delegado Danilo 
Bahiense profere Apocalipse, 3:20)  

 

  Amém! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Amém! 

Desculpe. Eu quero pedir perdão a Deus 
porque deveríamos ficar em posição de 
respeito. Mas eu acho que a posição de respeito 
depende do que você traz dentro do seu 
coração neste exato momento. Tá? Então a 
gente está respeitando da mesma forma. Mas 
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perdão às pessoas que acham que deveriam 
ficar em pé, aquele negócio todo.  

Agora, a leitura, discussão e aprovação 
da ata anterior, conforme a Resolução n.º 6.360, 
publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 
22 de julho de 2019, o art. 97 da Resolução n.º 
2.700/2009 passa a vigorar:  

 
(...) poderá ser dispensada a leitura da 

ata redigida pela secretaria (...). 

 
(...) a ata dispensada de leitura será 

considerada aprovada (...). 
 
Tá bom?  
Uma pequena observação: fiquem os 

membros desta comissão à vontade para, 
quando tiver necessidade, que seja feita a 
leitura da ata. A mesma será lida e aprovada por 
esta comissão e também seus membros.  

Agora eu pediria a Renzo Vasallo...  
Tudo bem, Renzo? Bom dia! 
 
O SR. RENZO VASALLO - Bom dia! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Que pudesse ler o Expediente do dia.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não houve.  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve.  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve. 
  
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito obrigado pela leitura do 
expediente do dia! 

Agora, nove horas e nove minutos. 
Muito bom dia a você que está assistindo a esta 
comissão pela TV Assembleia. Esta comissão 
está sendo gravada e deve passar em algum 
momento na nossa programação da TV 
Assembleia.   

Projeto de reconhecimento do ritmo do 
forró como patrimônio cultura do Brasil: 
mapeamento das matrizes do forró de raiz do 
Espírito Santo.  

O forró é um ritmo que faz parte da 

história do Nordeste e, consequentemente, 
claro, do Espírito Santo e também do Brasil. 
Quem consegue resistir ao som de uma 
sanfona tocando? O tocador de sanfona, hoje, 
não trouxe a sanfona. Triângulo também não 
veio. Né? Só vieram os cantores. Entretanto, a 
cultura que envolve esse ritmo do forró é 
contagiante e, ao mesmo tempo, pouco 
difundida. Com certeza. 

Todos os elementos que compõem essa 
forte expressão musical brasileira têm levado 
artistas e estudiosos a promoverem debates 
sobre o registro do forró como patrimônio 
imaterial da cultura nacional. (Pausa) 

Bom dia, deputado Carlos Von! Trocou o 
pneu? Preso no trânsito. É normal isso.  

Por que patrimônio cultural imaterial? 
Patrimônio cultural imaterial da humanidade, 
também denominado patrimônio intangível 
da humanidade, foi anteriormente designado 
como patrimônio oral e imaterial da 
humanidade. É uma distinção criada em 1997 
pela Organização das Nações Unidas - ONU -, 
para área da educação, da ciência e da cultura 
para proteção e reconhecimento do 
patrimônio cultural imaterial, abrangendo as 
expressões culturais e as tradições que um 
grupo de indivíduos preserva em respeito da 
sua ancestralidade para as gerações futuras.  

É consenso entre os estudiosos sobre o 
assunto que o criador do ritmo foi o grande 
músico nordestino Luiz Gonzaga, na década de 
50, quando começou a misturar os ritmos de 
suas músicas.  

O forró é tão importante quanto outros 
ritmos como o samba e, também, o frevo. A 
inclusão das matrizes tradicionais de forró no 
livro de registro de bens imateriais do povo 
brasileiro, a exemplo do que aconteceu com o 
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samba, seria um ganho inestimável para a 
cultura do nosso Brasil. A iniciativa de 
reconhecimento do forró como patrimônio 
imaterial da cultura brasileira criará melhores 
condições para que as políticas públicas, de 
modo geral, possam inseri-lo na cadeia 
produtiva da economia criativa.  

O Instituto do Patrimônio Histórico 
Artístico e Nacional - você conhece muito bem, 
Elisa - o Iphan, está mapeando as matrizes do 
forró de raiz no Espírito Santo dentro do projeto 
de reconhecimento do ritmo como patrimônio 
cultural do Brasil. Por isso, hoje, contamos com 
a presença, acabei de falar, da senhora Elisa 
Machado Taveira, superintendente do Iphan, 
para falar um pouquinho sobre o assunto, 
discorrer sobre o assunto.  

A pequena vila de Itaúnas, localizada na 
Região Norte do nosso estado, é o coração do 
forró do Espírito Santo e também um 
importante centro para este ritmo no país. Forró 
de Itaúnas consolida a vila não só como espaço 
de revelação de novos grupos, mas também 
como ponto de apresentação das principais 
bandas do forró pé de serra, tanto da nova 
geração como com a representação de grupos 
antigos e tradicionais. Por isso contamos, 
também, com a presença da senhora Daiara 
Paraiso Holetz. (Pausa) Tem dado muito Holetz? 
Eu não poderia deixar de falar isso. Eu já tinha 
comentado e, agora, ao vivo, aí que eu fiz 
mesmo. Coordenadora do Fórum de Forró de 
Raiz no Espírito Santo, e do senhor Carlos 
Eduardo Lyra de Oliveira. Tudo bem, Carlos? 
Satisfação muito grande tê-lo aqui. Assessor 
jurídico do Fórum de Forró de Raiz, que também 
se pronunciarão nesta manhã de segunda-feira.  

Posso já convidá-los para falar? A 
audiência pública a gente vai falar depois? Eu 
falo da audiência pública no final? (Pausa)  

Então, tá!  
Então, eu quero convidar a primeira 

pessoa a falar, a superintendente do Iphan, 
Elisa Machado Taveira. Elisa, me fala um 
pouquinho desse projeto que você está 
montando aí: moção de reconhecimento do 
Festival de Itaúnas, essas coisas todas que 
vocês estão fazendo lá no Iphan. O Iphan 
merece todo o nosso respeito. Parabéns pela 
sua vigência frente ao Iphan, viu Elisa? Bom dia. 
Pode falar.  

A SR.ª ELISA MACHADO TAVEIRA - Bom 
dia a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Bom dia! 
 
A SR.ª ELISA MACHADO TAVEIRA - Bom 

dia a todos: deputado Torino Marques, 
deputado Carlos Von, deputado Danilo 
Bahiense. 

Primeiro eu agradeço esse convite para 
estar aqui, mais uma vez, na Comissão de 
Cultura e Comunicação da Assembleia 
Legislativa e agradeço por dar esse tema do 
reconhecimento das matrizes do forró como um 
tema central de discussão aqui da comissão. 

 Queria, então, só explicar um 
pouquinho antes como funciona isso Dentro do 
Iphan, dentro dos nossos processos de trabalho. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Fique à vontade. 
 
A SR.ª ELISA MACHADO TAVEIRA - Essa 

pesquisa das matrizes tradicionais do forró está 
inserida dentro de um processo de registro que 
será avaliado como patrimônio cultural. E é uma 
pesquisa muito ampla, que está ocorrendo 
dentro do Iphan e é o maior da temática que já 
foi realizada. 

Há uma confusão, e eu aproveito para 
esclarecer, porque teve uma reportagem em 
julho, uma reportagem equivocada, em que 
disse que o Espírito Santo estava fora da 
pesquisa. Isso não é verdade. A gente corrigiu, 
fizemos uma outra reportagem, e todas as 
notícias que estão relacionadas no site do Iphan 
sempre incluíram o Espírito Santo nessa 
temática, nessa pesquisa. Então, o Espírito 
Santo está, sim, dentro dessa pesquisa, como 
todos os estados do Nordeste, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Distrito Federal.  

É uma pesquisa que se iniciou, mais ou 
menos, na metade deste ano, em junho, e vai 
ocorrer até meados de 2020. É uma pesquisa 
grande, porque a gente está falando do recorte 
territorial do nosso país, também muito grande. 
E, como resultado, a gente vai ter elaboração de 
um material que a gente chama de dossiê. Esse 
dossiê vai ser avaliado pelo Conselho Consultivo 
do Iphan, que é o órgão que aprova ou não o 
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registro de um bem cultural. É um processo que 
se iniciou em 2011 quando a Associação Balaio 
do Nordeste encaminhou ao Iphan esse pedido 
de registro.  

Para um bem ser reconhecido, e 
começar uma pesquisa dentro do âmbito do 
Iphan, ele precisa ser pedido por alguma 
entidade, algum representante da sociedade 
civil, ou seja, o Iphan precisa ser demandado 
para que esse processo inicie. Então, isso 
aconteceu em 2011. 

Para que um bem seja registrado pelo 
Iphan, como já foi dito nessa introdução, é 
necessário que ele possua relevância nacional 
para a memória de nós brasileiros, uma 
continuidade histórica e fazer parte das 
referências culturais de um grupo formador da 
sociedade brasileira. Então, com o registro do 
Forró do Bem como forró, dá-se início a um 
conjunto de ações estratégicas que visa à 
sustentabilidade de um bem cultural 
reconhecido como patrimônio cultural 
brasileiro. Por isso que é de extrema 
importância a mobilização social das 
comunidades, e o que a gente vê hoje aqui é a 
comunidade forrozeira participando e grupos e 
indivíduos e aqueles que estão vinculados à 
reprodução desse bem.   

Por isso torna-se fundamental, também, 
que o Bem seja compreendido aqui no Espírito 
Santo e uma das razões dessa reunião da 
Comissão de Cultura e possíveis ações que a 
gente pode fazer. Não adianta o Brasil estar 
falando, estar reconhecendo isso se aqui, no 
nosso estado, a gente não tem esse 
reconhecimento, também, de o quanto o forró é 
importante para nossa sociedade. Então, é de 
extrema importância que essas atividades 
ocorram aqui, nas nossas discussões. 

Queria, também, o deputado Torino já 
mencionou Itaúnas. Itaúnas a gente não pode 
deixar de reconhecer a importância desse 
vilarejo aqui para o forró. O forró é reconhecido 
fora do estado e também em países da Europa, 
Austrália e vários outros como Forró de Itaúnas, 
então, a gente tem um lugar de discussão muito 
privilegiado e, em Itaúnas também ocorre, há 
dezenove anos, o Festival Nacional de Forró que 
atrai um público muito grande para esse 
vilarejo, sempre nos meses de julho. Queria 
aproveitar a oportunidade, deputado... 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Convidar a gente para o forró em julho, 
lá em Itaúnas. 

 

A SR.ª ELISA MACHADO TAVEIRA - Com 
certeza. Vinte anos do Festival Nacional de 
Forró, no ano que vem. Todos são convidados. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Carlos Von também, o Delegado Danilo 
Bahiense são dançarinos de forró. 

 
A SR.ª ELISA MACHADO TAVEIRA - 

Natos. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Natos, não é Carlos Von? 
 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) -  Bom 

dia, presidente. Tenho uma frustração na vida 
que foi não ter aprendido a dançar forró. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Dois. 
 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) -  Porque 
sempre achei uma dança bacana. 

 

A SR.ª ELISA MACHADO TAVEIRA -  Dá 
tempo ainda. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Delegado Danilo Bahiense dança forró? 
  
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Danço. E dançar é muito bom. Vou ler até 
o trecho de um versículo bíblico. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É bíblico, não é? Ele estava mostrando. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Dançar é uma forma de louvar a Deus 
com todas as nossas forças. Na Bíblia os 
israelenses dançavam na presença de Deus para 
mostrar sua alegria. Dançar é uma expressão de 
alegria. Pessoas tristes não dançam, mas Deus 
promete mudar nossa tristeza em danças de 
alegria. (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito bem!  

Identificador: 330036003800370038003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



36 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 22 de agosto de 2019 

Elisa, qual o convite que você queria 
fazer? 

 
A SR.ª ELISA MACHADO TAVEIRA -  Ano 

que vem, se tudo der certo já no final do 
processo de elaboração desse dossiê, vai 
ocorrer os vinte anos de Festival Nacional de 
Forró em Itaúnas. Tenho certeza que o Fenfit vai 
programar uma edição especial e a gente 
também espera... Este ano a gente fez o I Fórum 
de Forró Estadual e a gente espera conseguir 
ano que vem fazer o nosso segundo fórum aqui 
no Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Que maravilha! 
 

A SR.ª ELISA MACHADO TAVEIRA - Mas 
queria aproveitar a oportunidade, deputado 
Carlos Von, da Comissão de Turismo, queria 
fazer um alerta aqui: cultura anda com turismo.  

Este ano o tema do Iphan é Patrimônio 
mais Turismo. Para isso, a gente precisa ter um 
turismo de qualidade que agregue e que as 
nossas manifestações e festas populares sejam 
de fato abraçadas pelo turismo. Então acho que 
é um tema bem interessante se discutir aqui no 
estado e necessário em relação ao turismo 
sustentável. Itaúnas está precisando também 
dessa discussão.  

A ocorrência de uma festa popular não 
pode ser uma oportunidade para o turismo 
gerar unicamente renda. Ele tem que saber 
receber um turista bem, ele tem que estar ali 
integrado com o que está acontecendo no local. 
Então aproveito também essa oportunidade. 
Desculpa, mas não poderia deixar de falar isso.  

O tema do Iphan este ano é Patrimônio 
mais Turismo e os dois têm que andar em 
conjunto para que a gente consiga, de fato, 
valorizar nossas as nossas manifestações. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Perfeito. No início do mandato que foi 
no dia 02 de fevereiro deste ano de 2019, que 
assumimos aqui a Casa de Leis, a cultura e o 
turismo eles se completam. Não adianta. Então, 
assumi porque tem comunicação social. Como 
venho da área de comunicação, assumi a 
presidência da Comissão de Comunicação Social 
e Cultura. Carlos Von, que é um surfista nato, 
veio na de Turismo e Desporto. Essas reuniões 

aconteciam uma segunda sim, uma segunda 
não. Segunda uma, segunda outra. Na outra 
segunda a outra comissão. Resolvemos juntar e 
fazer uma só: uma de nove as dez da manhã e 
outra de dez as onze, isso de quinze em quinze 
dias. Realmente turismo e cultura se 
completam. 

 
A SR.ª ELISA MACHADO TAVEIRA -  

Vocês estão de parabéns. Tenho observado 
como isso tem sido bem aproveitado e favorece 
as discussões com mais qualidade mesmo. Com 
certeza vocês tiveram uma escolha muito boa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Legal, Elisa. Obrigado pela sua fala, pela 
sua participação. 

Carlos Von quer fazer alguma pergunta? 

 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) -  Sim, 

presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Fique à vontade. 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) -  
Parabenizar a Elisa pela explanação. Dizer 
realmente que o turismo e a cultura andam lado 
a lado.  

E aqui aproveitar que a nossa excelente 
Procuradoria, que tenho certeza que é uma das 
melhores Procuradorias que a gente tem no 
Brasil, a possibilidade de a gente transformar, 
presidente, o Forró de Itaúnas em patrimônio 
imaterial aqui do nosso estado. Se tem essa 
possibilidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Isso existe. A gente vai fazer até uma 
audiência pública. Muito bom, mas no final da 
reunião a gente vai falar sobre essa audiência 
pública. Tem que ser um patrimônio imaterial, 
intangível; não pode ser tocado, só pode ser 
abraçado o forró. 

 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - E 
preservado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Abrace o forró. 

Dando sequência, quero chamar 
também a Daiara Paraiso Holetz, coordenadora 
do Fórum de Forró de Raiz no Espírito Santo.  
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Queria, primeiramente, que você falasse 
o que significa, para mim e para as pessoas que 
estão em casa também que não sabem, forró pé 
de serra. Por que pé de serra, você sabe por que 
esse nome pé de serra? 

 
A SR.ª DAIARA PARAISO HOLETZ - Bom 

dia a todos! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Bom dia! Pode puxar o pedestal mais 
para perto da sua boca. 

  
A SR.ª DAIARA PARAISO HOLETZ - 

Gostaria de agradecer o convite de poder estar 
presente aqui discutindo sobre esse bem que, 
para nós da comunidade forrozeira, é tão 
importante.  

O pé de serra tem duas questões, uma é 
uma música do Luiz Gonzaga chamada Pé de 
Serra, ela inclusive é instrumental, mas se refere 
principalmente porque na cidade onde ele vivia 
o forró acontecia no pé da serra.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ah, entendi! 
 
A SR.ª DAIARA PARAISO HOLETZ - Por 

isso é pé de serra.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pé de serra.  

 
A SR.ª DAIARA PARAISO HOLETZ - É.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Eu queria antes da Daiara falar com a 
gente, que a câmera desse um close aqui nesse 
CD.  

Pode vir. Está vendo? Está chegando, 
chegou. Um close nesse CD aqui. Esse CD é do 
Fogo Humano. 

Vocês são lá de Itaúnas também? A 
banda é de lá? Pode falar banda ou é trio? É 
uma banda. (Pausa) 

Então já é uma banda mesmo. Eles 
tocam muito bem.  

Tem o pessoal aqui do Zabumba. Depois 
a gente vai agradecer a presença de vocês aqui. 

Daiara, pode ficar à vontade. Pode fazer 
o seu discurso agora.  

A SR.ª DAIARA PARAISO HOLETZ - 
Obrigada.   

Então, o Fórum de Forró Raiz é um 
coletivo da comunidade forrozeira, onde se 
reúnem os artistas, os profissionais e todos 
aqueles amantes do forró, para pensar um 
movimento, promover iniciativa e gerar ações 
em torno do registro patrimonial, assim como 
salvaguardar o bem. 

O forró, para nós, não é apenas uma 
simples expressão cultural, mas também é um 
modo de vida, um orgulho nacional, uma 
atração turística geradora de alegria e de renda. 
É um ritmo contagiante que se espalhou pelo 
Brasil.  

Hoje, nós temos, só na Europa, mais de 
cinquenta festivais de forró por ano, além de 
festivais no Japão, nos Estados Unidos, 
movimentos de forró na Austrália, Uruguai, 
Argentina. Isso eu estou falando dos que eu 
conheço.  

Em 2013 foi a minha primeira vez na 
Europa. Eu sou professora de dança e fui 
convidada para dar aula lá.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Vai ensinar os deputados a dançar forró, 
para ir lá no convite da Elisa.  

 

A SR.ª DAIARA PARAISO HOLETZ - Isso. 
Já vi que foi demandado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Fechado.  

 

A SR.ª DAIARA PARAISO HOLETZ - E eu 
fiquei impressionada, porque as aulas tinham 
mais de quinhentos alunos por dia; isso em 
2013. Na Alemanha, eram além de alunos dali 
do próprio país como alunos de vários países da 
Europa, inclusive Rússia, Grécia.  

Na Rússia, inclusive, quem faz o forró são 
russos; não foram brasileiros que começaram. 
Em alguns países da Europa foram, mas em 
outros, não. E lá a gente vê brasileiros, mas eu 
diria que uns dez por cento. E muitos, muitas 
vezes, nunca curtiram forró aqui, mas para se 
ver próximo, talvez, da cultura brasileira, eles 
começaram a dançar forró, frequentar forró lá 
na Europa. Morando lá.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Foram os russos que começaram o 
forró? 
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A SR.ª DAIARA PARAISO HOLETZ - Não. 
Tem uma música de Luiz Gonzaga que fala 
pagode russo. Eu acho que desde Luiz Gonzaga 
já havia um movimento.  

E aí, como a Elisa falou, em 2011, a 
Associação Cultural Balaio do Nordeste 
protocolou o pedido de registro. Em 2015, foi 
feito, em João Pessoa, um encontro nacional 
para salvaguarda das matrizes do forró. Nele, 
foram definidas algumas diretrizes para 
instrução técnica de registro das matrizes e isso 
vem como base para a realização dos fóruns e 
dos seminários que acontecem estaduais.  

Cada estado se manifesta no interesse 
de fazer um fórum, assim como começou no 
Nordeste, veio para São Paulo e Rio de Janeiro. 

Desde quando teve o fórum de São 
Paulo, foi começada uma conversa para trazer 
esse fórum para o Espírito Santo.  

E aí, falando sobre essas diretrizes, foram 
estabelecidos três eixos que são os que 
direcionam para os fóruns, que seriam: o eixo 
um, abrange os aspectos conceituais onde se faz 
a pesquisa de todas as complexidades das 
matrizes, gêneros musicais, forma de dançar, as 
festas, modos de fazer instrumentos, assim 
como a complexidade fenomenológica.  

 No eixo dois, contempla 
territórios e comunidades, onde é feito todo o 
mapeamento dos territórios que acontece forró, 
assim como os museus, bibliotecas, acervos, 
teses, dissertações, para que isso seja incluído 
para o registro e que possa colaborar para o 
registro.  

E no eixo três, a sustentabilidade. 
Identificar e valorizar as comunidades 
forrozeiras que não são normalmente 
contempladas por políticas públicas culturais, 
criar uma rede de contato e comunicação de 
parceiros vinculados ao bem cultural, identificar 
estratégias de educação patrimonial voltadas 
para a valorização das matrizes forrozeiras, 
tanto no ensino formal quanto informal, criar 
centros de referências culturais voltados para a 
identificação, reconhecimento e salvaguarda 
dos matrizes. 

 Então, eu trouxe aqui, a exemplo, 
alguns fóruns daqui da Região Sudeste, que já 
iniciaram esse trabalho há mais tempo do que 
nós aqui, no Espírito Santo. São Paulo, hoje, tem 
uma Comissão de Forró na Câmara Municipal de 

São Paulo, onde foi aprovada uma lei municipal 
de difusão e fomento do forró. Aprovado 
também o Prêmio Anastácia, que premia tanto a 
música, a comunicação, a pesquisa, a dança e a 
produção cultural de forró.  

O forró, em São Paulo, foi registrado 
como patrimônio cultural do estado. Foi 
aprovada uma lei estadual em comemoração ao 
Dia do Forró. Além disso, eles auxiliam na 
organização de coletivos que estão 
desvinculados. Eles fizeram um movimento 
forte no cordel, conseguiram levar, inclusive, o 
coletivo de cordel para fazer exposição em 
algumas exposições literárias. Eles foram para 
Paraty no último evento. E também fazem 
consultoria para incentivar os detentores a 
seguirem seus propósitos de trabalho.  

No Rio de Janeiro, foi feito um 
documentário chamado Forró, Minha Paixão; foi 
feita uma caravana de forró onde teve forró nas 
praças e coretos. São Paulo também está sendo 
organizada uma caravana que vai levar o ensino 
de dança, cordel e música para a cidade. 
Oficinas de músicas nordestinas para 
comunidades carentes; capacitação e 
aprimoramento de músicos e artistas. Foi feito o 
Trem do Forró, em cada vagão foi homenageado 
um artista que viveu no Rio de Janeiro. Também 
tem o prêmio João do Vale. Instituíram o Dia 
Estadual do Forró. Criaram um instituto de 
amparo ao artista, aqueles que, muitas vezes, 
vêm do Nordeste, chegam aqui e não têm uma 
certa facilidade de continuar com essa cultura, 
então, eles criaram esse instituto para amparar 
esses artistas. E criaram o centro de referência 
Casa do Forró. 

Aqui no Espírito Santo, foi feito, agora 
em julho, o fórum estadual, onde estava 
presente tanto o Iphan, com a superintendente 
Elisa, mas também os técnicos que vieram do 
Iphan Nacional, vieram de Brasília. A Associação 
Balaio do Nordeste, onde a coordenadora 
nacional dos fóruns faz parte, é presidente 
dessa associação e é coordenadora nacional; 
assim como a Associação Respeita Januário, que 
foi a associação que ganhou o edital para fazer a 
pesquisa do forró. Então, eles já vieram para o 
Espírito Santo nesse fórum, lá foi produzido com 
o conteúdo que é gerado para esse dossiê do 
registro, porque os pesquisadores estavam 
presentes; foi feita uma mobilização da 
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comunidade forrozeira e se identificou a 
necessidade de mapeamento e apoio dos 
mestres locais da comunidade forrozeira e dos 
espaços onde tocam o forró de raiz, no estado 
do Espírito Santo.  

Por isso que essa demanda foi uma das 
demandas geradas nesse encontro que teve em 
Itaúnas. E aí, reforçando, agora em agosto, eu 
mais algumas pessoas daqui do Espírito Santo 
estamos indo para o II Encontro Nacional de 
Forrozeiros e 3.º Fórum Nacional do Forró, em 
João Pessoa. Inclusive, é um desejo nosso que, 
no ano que vem, o Fórum Nacional seja feito 
aqui em Itaúnas, comemorado junto com os 
vinte anos do Festival Nacional de Forró de 
Itaúnas.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Quero ir lá! Quero ir lá, Daiara. Quero ir 
lá mesmo, porque quero dar muito apoio, 
porque a cultura não pode morrer de forma 
alguma. Chama a Samarica Parteira.  

 
A SR.ª DAIARA PARAISO HOLETZ - Trazer 

mais pessoas do Nordeste. Muitos quiseram vir, 
mas não conseguiram articular, porque foi feita 
a organização um mês e meio antes. A gente 
está querendo trazer mais pessoas porque 
todos que vieram do Nordeste ficaram 
maravilhados com Itaúnas. Foi muito legal. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Itaúnas é tudo de bom. Lá é pé no chão. 
Cidade pé no chão. Ali, negócio de sapatinho, 
salto alto não rola! É pé no chão mesmo. 

 

A SR.ª DAIARA PARAISO HOLETZ - É 
verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O Carlos Eduardo Lyra de Oliveira é 
assessor jurídico do Fórum de Forró de Raiz, fale 
um pouco aí como é que estão os trabalhos. 

 

O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 
OLIVEIRA - Na verdade, Torino... Bom dia a 
todos. Bom dia, comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Bom dia. 

 

O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 
OLIVEIRA - Eu venho como assessor jurídico da 

comissão, mas eu sou um forrozeiro. Sou 
forrozeiro, mesmo. Sou músico, capixaba, sou 
Trio Lubião. Já tive a oportunidade de ser 
entrevistado.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Lá no Tribuna Notícias. 
 
O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 

OLIVEIRA - Na Tribuna. Lançando CD, teve mais 
vezes lá. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Você estava sem óculos, na época. 
 
O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 

OLIVEIRA - É, estava sem óculos. Não estava 
disfarçado assim.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não estava de barba. Estava de barba 
também? 

 
O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 

OLIVEIRA - Não estava de barba. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Então, mudou muito. 
 
O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 

OLIVEIRA - Acho que é isso.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Valeu, legal. Que bom! Teve Trio Lubião, 
não é? 

 
O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 

OLIVEIRA - Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Legal. 
 

O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 
OLIVEIRA - Eu vim falar um pouquinho sobre a 
questão do forró aqui, no Espírito Santo. Às 
vezes, o capixaba não dimensiona o que está 
acontecendo no Espírito Santo e, às vezes, não 
tem nem conhecimento do que está 
acontecendo, da dimensão do forró pé de serra, 
no Espírito Santo. 

O forró pé de serra aqui, o forró de raiz, 
como a gente tem identificado, aqui, no Espírito 
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Santo, ele tem uma origem antiga, ele tem 
referências antigas. Em vários municípios do 
Espírito Santo, a gente tem registros de 
sanfoneiros e de artistas que já trabalhavam a 
questão do forró de raiz aqui no Espírito Santo, 
mas ele tem uma marca. Uma marca original 
aqui que surgiu, um movimento do forró 
capixaba que surgiu. 

Em vários municípios, isso já acontecia. 
Temos aqui, o Iphan registra, por exemplo - o 
Iphan tanto como a secretaria estadual -, em 
Conceição da Barra, o forró de sapezeiros; tem 
forró em Caparaó; em Aracruz, tem forró com 
influência das tradições indígenas. Então, está 
enraizado na cultura capixaba, está vinculado 
profundamente à cultura capixaba. 

Mas esse movimento de forró de raiz 
começou aqui no final da década de noventa. Eu 
costumo dizer que 1998 foi um marco, quando 
surgiram as primeiras bandas desse movimento, 
desse novo movimento de forró pé de serra. 
Especificamente aqui, no Espírito Santo, a gente 
tinha quatro bandas. Eram o Trio Lampião, o 
Trio Chapadão, o Trio Lubião e uma banda 
chamada Forró Calango. Esses quatro 
começaram aqui na Grande Vitória. No interior 
do estado, tinham alguns outros trios que já 
começavam a se destacar. 

De lá para cá, o movimento de forró no 
Espírito Santo cresceu muito, e o Espírito Santo, 
hoje, é tido como uma das referências nacionais 
do forró pé de serra, tanto na produção de 
artistas quanto na parte da dança, quanto nos 
eventos ligados ao movimento de forró pé de 
serra.  

A gente, às vezes, o capixaba não 
dimensiona o Festival de Itaúnas, mas ele, hoje, 
é possivelmente o evento mais importante do 
forró pé de serra, hoje, no país. Ele completa 
vinte anos no ano que vem, mas é o único 
festival do gênero no país, é o único festival da 
canção de forró, ou seja, onde estão 
concorrendo artistas e músicas, o único que 
acontece, e talvez seja a grande referência, 
porque preserva essa coisa do forró de raiz, 
preserva as tradições, as matrizes originais do 
forró. 

Hoje, em Itaúnas, além do festival, que 
hoje é um dos eventos mais importantes do país 
para o forró pé de serra, surgiu também o estilo 
de dança que é chamado, hoje, de estilo Itaúnas 

e alguns chamam de estilo Roots, que foi o estilo 
que contagiou o mundo inteiro, contagiou o 
Brasil todo, renovou toda a dança do forró pé de 
serra. Como a Daiara disse, hoje, está em mais 
de cinquenta países pelo mundo. Existem 
festivais desse estilo que foi criado aqui no 
Espírito Santo, divulgando e ensinando. Muitos 
artistas capixabas têm viajado o mundo para 
difundir essa cultura.  

Então, observando toda essa 
importância, a história e todo o valor histórico 
que o forró tem para o Espírito Santo, é que o 
fórum vem discutir o forró pé de serra, como 
vamos reconhecer, como vamos preservar para 
as futuras gerações e como nós vamos tratar o 
forró pé de serra. Eu acho que esse é o grande 
objetivo do fórum, além do reconhecimento 
como patrimônio imaterial, mas também que o 
forró comece a ser tratado e visto de outro 
modo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Esse festival acontece em quais dias? 
 
O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 

OLIVEIRA - Ele acontece sempre na segunda 
quinzena de julho. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Tentar incluir ele como calendário 
cultural aqui no estado, esse forró também. Isso 
é muito importante. 

 
O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 

OLIVEIRA - Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Porque o festival de cinema de Pedra 
Azul já está incluído. 

 
O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 

OLIVEIRA - Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ótimo. Obrigado, Carlos Von. 
 
O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 

OLIVEIRA - E acontece paralelo ao Fenfit, que é 
o festival da canção, acontece também o festival 
de dança do estilo Itaúnas. Vem gente do 
mundo inteiro para cá para poder dançar, para 
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conhecer, para aprender. Professores de todo 
país vêm para cá para conhecer o estilo que foi 
criado aqui em Itaúnas, que é original daqui. 

Nesse contexto, a gente tem uma 
preocupação muito grande em destacar essa 
história do Espírito Santo no forró para que ele 
seja reconhecido no tamanho que deve, dentro 
do diagnóstico nacional, para que o Espírito 
Santo passe a compor esse recorte com a 
importância que ele tem. E é por isso que um 
dos desejos nossos, e a nossa vinda aqui, é 
realizar uma audiência pública aqui, inclusive 
para que a gente pudesse colocar a sociedade 
capixaba a par do que está acontecendo, da 
importância que isso tem, da quantidade de 
artistas que o nosso estado tem produzido 
através do movimento de forró. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - No dia dessa audiência pública, se não 
trouxerem triângulo, zabumba e sanfona, eu 
quero ver esse novo estilo roots da dança de 
forró, e quero até dar uma dançadinha. 

 
O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 

OLIVEIRA - Já está combinado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - O doutor Danilo Bahiense também vai 
estar lá, Carlos Von também, a gente vai dar 
uma arrastada de pé, não vamos?! (Pausa) 

Está certíssimo. 
 

O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 
OLIVEIRA - Já está combinado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Combinadíssimo. 

Bom, então, como a gente estava 
falando aqui, vou já fazer essa solicitação de 
uma audiência pública aqui no Espírito Santo 
sobre o forró como patrimônio cultural do 
Brasil. É muito pertinente. Por isso, solicito aos 
meus nobres amigos, excelentíssimos 
deputados Carlos Von e Delegado Danilo 
Bahiense, membros da Comissão de Cultura e 
Comunicação Social - Carlos Von é o vice-
presidente da comissão, membro efetivo doutor 
Danilo Bahiense - para aprovação de tal pleito, 
que deverá ocorrer aqui na Assembleia 
Legislativa no dia 3 de setembro, das sete às 
nove horas da noite. São duas horas. Isso não 

quer dizer que a gente vá utilizar as duas horas. 
Quando começar o forró, daí, com certeza, 
devemos utilizar sim. 

Por ocasião dessa audiência pública, 
solicito também aos nobres deputados 
membros da comissão que seja aprovada a 
entrega da moção de reconhecimento do 
Festival de Itaúnas como exemplo de 
valorização e promoção do forró tradicional aqui 
no Espírito Santo. 

Como vota o nobre deputado Carlos 
Von? 

 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Voto a 

favor. Aprovado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Como vota o nobre deputado Danilo 
Bahiense? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Favoravelmente, presidente. E 
parabenizar V. Ex.ª pela iniciativa. E faço aqui 
até uma sugestão... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Opa!! 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - A Comissão de Segurança está indo 
aonde o povo está. Eu tenho rodado o estado 
do Espírito Santo, aproveito o ensejo para 
convidar todos para a audiência pública que 
realizaremos na próxima quarta-feira, dia 21/08, 
em Rio Novo do Sul. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Rio Novo do Sul. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Rio Novo do Sul. E faço a sugestão, 
presidente, que comissão também vá. Que a 
vossa comissão também vá aonde o povo está. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Podia fazer essa audiência pública lá em 
Itaúnas.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Já pensou, em Itaúnas, que lindo que 
ficaria essa audiência pública lá?! 
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Poxa, seria bacana, mas eu acho que... 
Não sei, a gente vai discutir isso no decorrer 
deste mês ainda porque essa audiência pública 
não acontece agora. Dia 3 de setembro, né? 
Estamos no dia 19 de agosto, 3 de setembro a 
gente tem tempo para avisar às pessoas, se ela 
deixa de acontecer aqui na Assembleia 
Legislativa ou se acontece in loco.  

Quero agora, aqui, agradecer as 
presenças das pessoas que estão nesta 
Comissão de Comunicação Social e Cultura, meu 
amigo de longa data, Matusalém. (Pausa) 

Gostou do trocadilho? Longa data, 
Matusalém.  

Matusalém Dias de Moura, procurador 
da Assembleia Legislativa, me deu uns livros ali. 
Olha, muito obrigado pelos livros que V. Ex.ª me 
cedeu. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Se viver como Matusalém, vai longe.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Vai, é por isso. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Novecentos e sessenta e três anos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É, por isso que é amigo de longa data. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Maravilhoso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Bruno Rua Baptista, também procurador 
da Assembleia Legislativa; tem a Luciana Puppin, 
que está sempre com a gente aqui, consultora 
parlamentar da Ales. Tem mais pessoas que 
quero agradecer a presença antes de dar 
sequência aqui. Vou deixar esse aqui por último 
porque tenho que mostrar o diploma do 
Fernando. 

Denise de Souza Pimentel, representante 
Pé de Serra do Espírito Santo. É isso aí, capixaba, 
está certíssimo. O Hudson Cribari Lyra, cadê o 
Hudson? O Hudson, meu amigo Hudson. Ah, é, o 
Hudson Cribari Lyra. Desde a época da Gazeta, 
Capital. Está velho, hein, rapaz? Representante 
do Festival de Itaúnas. (Pausa)  

Eu não, eu sou amigo do Matusalém. A 
gente com trezentos anos, a gente estava jovem 
ainda.  

Rita Matos, da banda Beijo de Mulher. 
Cadê a Rita? Rita, você que está me filmando? 
Beijo de Mulher. Gostei do seu turbante, Rita. 
Rita Matos, banda Beijo de Mulher, de Vila 
Velha. Rita, vira para você para o pessoal ver o 

seu turbante. Eu falei do turbante, ele não 
aparece, vira para você. Você está filmando? 
Então, vira para você para as pessoas verem 
você. Aí, olha ela aí. Legal, Rita! Obrigado. 
Também o Fábio Cícero Dias Hupp, da banda 
Fogumano, Itaúnas, Conceição da Barra. Cadê 
o Fábio? Fabinho, beleza, né? Cem por cento, 
não é, irmão? Conceição da Barra, está certo. 
Rogério Cassiano Andrade, da banda 
Fogumano também. Rogerinho é vocalista, 
não é isso? Conceição da Barra, Itaúnas. Ana 
Cristina Silva Pereira. Ei, Aninha, você está 
bem, Aninha? Acompanha a dona Berenice, 
Berê. Daqui a pouco eu falo dela. Filipe 
Oliveira da Silva, historiador do Iphan. Beleza, 
tudo bem? É amigo da Elisa? Legal! Do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Josemara Guimarães. Está aí. Tudo 
bem, como vai você? De Itaúnas, Conceição da 
Barra. Também participa da banda, não é? Você 
faz o quê? Toca o que lá? Triângulo? (Pausa)  

Faz backing vocal e dança. Cleiton 
Gomes Filho, jornalista. Cadê o Cleiton? Cleiton, 
obrigado por estar aqui. Cleiton que foi tirar 
uma foto e falou bem assim: Será que eu posso 
tirar foto? Claro que pode, deve. Jornalista e da 
Apae de Cariacica? Maravilha, sou um fã da 
Apae. Presta um serviço à sociedade inigualável. 
Reginaldo Lucas Loureiro Régis. Cadê o 
Reginaldo. Ei, Régis, tudo bem? Coordenador da 
Comunidade Quilombola Alto Iguape de 
Guarapari. É Iguape mesmo, né?  

 
 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - É, o 
Régis faz um trabalho muito importante em 
Guarapari. Ele ajuda no reconhecimento das 
comunidades remanescentes de Quilombola. 
Então, parabéns, Régis! Conseguimos certificar 
já a comunidade de Alto Iguape e, agora, ele 
está tentando certificar outras duas 
comunidades em Guarapari, que é de Mucambo 
e de Jacarandá. Parabéns, Régis! 
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Valeu, irmão! A Berê, Berenice de 
Albuquerque Tavares. Eu acho que desta vez 
vou falar tudo que a senhora representa para o 
sítio histórico do Espírito Santo. Está bom? Do 
Comitê Consultivo e Projetos Especiais da 
ABBTUR Nacional e do Espírito Santo mais 
Grupo de Trabalho da Paisagem Capixaba, 
berenice.albuquerque@gmail.com. Entre em 
contato com ela. Pode dar o telefone também? 
Não, né? Melhor não, né? Senão os cobradores 
vão vir em cima. Henrique Casamata. Cadê o 
Henrique? Ei, Henrique, você está bem, cara? 
Casamata, engenheiro e consultor. Andréa 
Amaral. Tudo bem, Andréa? Coordenação do 
Forró Pé de Serra de Vila Velha. Andréa Amaral, 
tenho o telefone dela aqui, faz parte da 
Secretaria de Turismo de Vila Velha. Obrigado. E 
o Fernando Magno Dias Hupp. Cadê o 
Fernando? Fernandão, da banda Fogumano 
também, lá de Conceição da Barra, Itaúnas? Eles 
ganharam uma comenda do mérito, 
reconhecimento... O Fórum Forró de Raiz do 
Espírito Santo 2019 tem a honra de conceder o 
presente diploma do Trio Fogumano. Maravilha! 
Em reconhecimento pelo seu trabalho de 
resistência, duro, sempre atento pela 
manutenção das matrizes tradicionais do forró 
em Itaúnas, Conceição da Barra. Itaúnas, 18 de 
julho de 2019. A Joana Alves do Fórum Nacional 
do Forró assinou, também a Daiara Paraiso 
Holetz do Fórum Estadual de Forró do Espírito 
Santo. 

Alguém gostaria de fazer alguma 
pergunta, porque nós temos tempo ainda. 
Alguém gostaria? Berenice. A Berê vai fazer uma 
pergunta. 

 
A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 

TAVARES - Não vou fazer uma pergunta, vou 
fazer uma fala. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Fazer uma fala também. Então, pode 
fazer uma fala, Berê. Você aqui não pede, você 
aqui dá ordem. 

 

A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES - Imagine, olha que eu faço mesmo, 
eu perturbo!  Quando foi falado da questão do 
Forró Pé de Serra, de Itaúnas, realmente é 
reconhecido no Brasil inteiro e fora do Brasil, a 

gente sabe disso. Atuei e atuo nessa área de 
Turismo e Cultura. O Hudson me conhece há 
muitos anos, já fui secretária de Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer de Serra, em vários 
mandatos, é importante mesmo esse 
reconhecimento como patrimônio imaterial e 
cultural. Acho que vale a pena, é importante. 

Uma coisa que foi falada aqui,... 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Fique à vontade Berenice. 

 

A SR.ª BERENICE  DE ALBUQUERQUE 
TAVARES - ...voltando à questão do forró, faz 
parte da paisagem capixaba,  o forró. Não é 
Elisa? Elisa faz parte também do mesmo grupo 
que eu faço parte, do GT da Paisagem Capixaba, 
o forró faz parte da paisagem capixaba, a gente 
não pode perder isso.  

E na questão que foi falada aqui, sobre a 
Cultura e Turismo, realmente tem que andar 
juntos, não pode ... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - De mãos dadas, ainda.  
 
A SR.ª BERENICE  DE ALBUQUERQUE 

TAVARES -    Com certeza. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  E não somos namorados, somos amigos. 
Tire uma foto aí da força da comissão.  

 
A SR.ª BERENICE  DE ALBUQUERQUE 

TAVARES -    É  importante, principalmente,  
vocês da Assembleia Legislativa levantar essa 
questão de Turismo e Cultura, eu  sempre atuei 
assim, o Hudson me conhece, sabe que eu 
sempre trabalhei junto com as duas coisas,  e o 
Esporte também, porque o Turismo também 
trabalha com questão do Esporte. Mas o 
Turismo e Cultura são importantíssimos estarem 
juntos, e isso tem que ser colocado para as 
administrações públicas, porque nem todas as 
prefeituras e, às vezes, o estado também não 
atuam de forma integrativa, integrando uma na 
outra. Então, é importante essa integração de 
Turismo e Cultura ou Cultura e Turismo, 
independente da ordem.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Se comunicam. 
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A SR.ª BERENICE  DE ALBUQUERQUE 
TAVARES -   Se comunicam totalmente, não tem 
como sair fora;  a Cultura faz o projeto, a 
proposta e o Turismo ajuda a divulgar aquilo 
que está sendo feito, então não pode ficar fora. 
Uma tem que estar integrada na outra, deve-se 
fazer alguma coisa, não sei, através, talvez, da 
Assembleia Legislativa fazer uma lei,  um projeto 
de lei, sei lá o quê,  tem que pensar bem nisso 
aí, para que as prefeituras atuem dessa forma, 
porque a grande maioria das prefeituras no 
estado do Espírito Santo não fazem isso. E 
grande parte nem valoriza nenhuma das duas 
áreas; valoriza qualquer outra coisa que não 
tem nada a ver com o município, mas não 
valoriza o Turismo e a Cultura. Eu acho que isso 
é importantíssimo.  

Eu volto a frisar que vocês, tanto do 
Turismo como da Cultura da Assembleia 
Legislativa, das duas comissões, têm que fazer 
alguma coisa nesse sentido, talvez até fazer um 
debate com as prefeituras, nesse sentido, mas 
unindo, fazendo uma só, a manhã toda junto, 
Turismo e Cultura focadas nesse assunto. É uma 
sugestão. Obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Obrigado a você. 
 Hudson, fique à vontade, fale tudo. 

Pode puxar o pedestal para você aí. 

 
O SR. HUDSON CRIBARI LYRA - Muito 

bem. Bom dia a todos! Eu gostaria de registrar 
aqui, que eu estou representando o Festival 
Nacional Forró de Itaúnas, realizado pelo Paulo 
Matos e a Juliana Matos, que são os 
organizadores há dezenove anos, são de 
Itaúnas, marido e mulher que dão o sangue, 
fazem com amor esse festival que atrai tantas 
pessoas de todo o mundo. E quero fazer o 
convite a todos vocês, a 20ª edição do Festival 
de Itaúnas vai acontecer de 18 a 25 de julho de 
2020. Anota aí Torino para você estar lá 
conosco. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, oito dias, uma 
semana inteira? 

 
O SR. HUDSON CRIBARI LYRA - Isso. São 

oito dias e oito noites de forró... 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Dá calo no pé. 

 
O SR. HUDSON CRIBARI LYRA - Isso, são 

vinte e quatro bandas que concorrem ao 
festival,  bandas de todo o Brasil, já teve banda 
que veio de Portugal concorrer no festival  em 
Itaúnas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Você já participa desse festival há 
muitos anos, na organização também né?  

 
O SR. HUDSON CRIBARI LYRA -   Sim, 

desde o início. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Qual a premiação  que é dada lá? Se o 
pessoal quiser se inscrever dá tempo ainda?  

 
O SR. HUDSON CRIBARI LYRA - Dá. Na 

verdade a gente vai abrir as inscrições no mês 
de maio para o festival e tem premiação em 
dinheiro para primeiro, segundo e terceiro 
lugares, a gente tem premiação individual.... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  No ano passado o primeiro lugar ganhou 
quanto? 

 
O SR. HUDSON CRIBARI LYRA - Olha, o 

dinheiro não é o mais importante. O primeiro 
lugar ganha só quatro mil... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não rapaz,  o que é isso? Quem falou 
que quatro mil é... Que isso, rapaz. Então me dá 
quatro mil aí, por favor.  Não. É muito dinheiro. 
E o reconhecimento, né?  

 
O SR. HUDSON CRIBARI LYRA - É isso aí. 

Quatro mil reais parece não ser um grande valor 
para uma banda que vem de qualquer parte do 
Brasil ou até do mundo, como eu  disse, que 
veio de Portugal. Mas o reconhecimento como 
campeão do Festival de Itaúnas é o mais 
importante porque depois que vence o festival 
sai se apresentando Brasil e mundo afora como 
o campeão do festival.  

Temos aqui o Trio Lubião que foi o 
primeiro campeão do festival.  
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Abre as portas.  

 
O SR. HUDSON CRIBARI LYRA - Em 2001 

foi campeão do Festival de Itaúnas.   
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Parabéns!  
Carlos, na época vocês ganharam o quê? 

Mil reais. Em 2001, né? Faz muito tempo.   
 
O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 

OLIVEIRA - Na época acho que era dois mil, 
quando começou.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Mas o incentivo é muito bacana.  
 
O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 

OLIVEIRA - Muito grande. A gente fez uma turnê 
pelo Brasil inteiro. A gente teve oportunidade 
de tocar nos principais palcos deste país. Foi 
muito importante para o trabalho da banda, 
para a história da banda.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Parabéns, Trio Lubião! 
Por isso que a gente entrevistou vocês na 

TV Tribuna, na época que eu trabalhava lá na 
tevê e deram um show lá.  

Mas eu sou muito ruim para dançar 
forró. Até me chamaram, mas não dá, não.  

 
O SR. CARLOS EDUARDO LYRA DE 

OLIVEIRA - Olha, mas já está marcada a aula.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Já, vou fazer uma aula com a Daiara. 
(Pausa) 

Você queria falar também. Pode falar.  
A mulher do turbante.  
 

A SR.ª  RITA MATOS - Excelente 
iniciativa. Meu nome é Rita Matos.   

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ei, Rita! 
 
A SR.ª  RITA MATOS - Eu lembro que a  

gente ganhou há muitos anos o Festival de 
Itaúnas pela Gravadora Candeeiro, e tem uma 
música que vem a minha mente.  

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Você também ganhou?  

 
A SR.ª  RITA MATOS - Eu não sou 

cantora, sou  publicitária e sou produtora 
artística e sou uma fuçadora de tudo.  

  
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Bacana.  
 
A SR.ª  RITA MATOS - Adoro a arte e vivo 

da cultura.  
Eu posso cantar um pedacinho da 

música?  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não só pode como ficarei lisonjeado em 
ouvir essa bela voz...   

 

A SR.ª  RITA MATOS - Não sou cantora.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - ... da mulher do turbante vermelho.  
Rita, vai! Fica à vontade.  
 
(É entoada a canção)  
 
Ó, fogo humano! Você não viu, eles 

estavam tudo de boca aberta olhando para 
você. Rapaz, vão contratar você para ser 
vocalista da banda. Ganhando o Festival de 
Itaúnas dá para contratar ela, viu?  

Rita, obrigado por sua participação aqui 
também.   

Tem mais alguém que gostaria de se 
pronunciar?  

Andréa? Andréa, você quer falar, 
também, depois? Quer não? Está certo! 

 
O SR. CLEILTON GOMES FILHO - Um 

ótimo dia a todos. Tomei a liberdade e já peguei 
o microfone. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pode se pronunciar. Pode se apresentar.   

 
O SR. CLEILTON GOMES FILHO - Também 

é só para registrar que eu também represento... 
Estou junto... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Se apresente. Fale o nome.  
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O SR. CLEILTON GOMES FILHO - Vou só 
retificar: é Cleilton. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Cleilton. Falei Cleiton.  Cleilton, desculpa. 
 
O SR. CLEILTON GOMES FILHO - Sou 

Cleilton Gomes Filho. Também represento... 
Estou junto aqui na caminhada do forró pé de 
serra, trabalho na APAE, represento a APAE, e 
desde 99 eu dou aula de forró pé de serra. 
Então esse movimento é importantíssimo, 
movimentar esse público. A Daiara dá aula há 
muitos anos.  

E existem muitos projetos de forró pé de 
serra. Esses projetos trazem, eles fazem com 
que novos forrozeiros nasçam.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Perfeito.  
 
O SR. CLEILTON GOMES FILHO - Para que 

esse movimento nunca, realmente, morra; se 
perpetue.  

Eu só queria deixar registrado que, além 
da APAE, além do jornalismo em si, também 
estou no movimento do forró pé de serra.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Legal Cleilton. Parabéns. Obrigado pela 
sua participação.  

Ninguém mais gostaria de falar alguma 
coisa sobre o forró?  

A gente já está chegando ao final da 
nossa comissão. Daqui a pouco teremos 
Comissão de Turismo.  

 
A SR.ª DENISE DE SOUZA PIMENTEL - Eu 

sou Denise Pimentel, poetisa, cordelista e 
forrozeira.  

Ano passado, eu ganhei o título de 
Representante do Forró Pé de Serra Capixaba. E 
sou apaixonada pelo roots. Eu danço roots.   

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Que legal! 
 
A SR.ª DENISE DE SOUZA PIMENTEL - E 

eu frequento itaúnas desde  da época de 90; era 
meu quintal. E a gente dançava, já dançava forró 
lá. Quando fala assim: por que o forró de Itaúna 

foi conhecido no mundo inteiro? Porque quem 
frequentava Itaúnas eram os estrangeiros; 
pouquíssimos é... A gente tinha o pessoal de São 
Paulo, BH e  Brasília.    

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - O capixaba  mesmo não ia. Não é isso?  
 
A SR.ª DENISE DE SOUZA PIMENTEL - 

Não ia. Eu era chamada de brega porque eu 
dançava forró.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Olha só! 
 
A SR.ª DENISE DE SOUZA PIMENTEL - E 

eu dei aula aqui também e hoje eu só sou 
forrozeira, e estou aqui para prestigiar e dar 
força para que isso aconteça. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Você é poetisa!? 
 
A SR.ª DENISE DE SOUZA PIMENTEL - 

Sou poetisa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Tem como declamar um verso, uma 
prosa? 

 

A SR.ª DENISE DE SOUZA PIMENTEL - 
Agora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Do forró. 

 

A SR.ª DENISE DE SOUZA PIMENTEL - Do 
forró eu não tenho. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. 

 

A SR.ª DENISE DE SOUZA PIMENTEL - 
Mas eu tenho outros. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok. 
 
A SR.ª DENISE DE SOUZA PIMENTEL - 

Muito bom. Quer ouvir? 
 
SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Então, vai. 
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A SR.ª DENISE DE SOUZA PIMENTEL - 
Manifesto:  

É hora de começar tudo outra vez,  
De arregaçar as mangas e lutar.  
Gritar um grito de esperança,  
Acabar com a miséria da desconfiança, 
Fato comprobatório de toda decadência. 
Dar as mãos, formar correntes,  
Desembolar, entrelaçar os nós, 
Falar no mesmo tom de voz. 
Sorriso, não mais a palma e meio,  
Mais o escangalhado riso, límpido de 

impurezas. 
Ouvir os clarins e os trompetes 

imaginários da nossa independência. 
Cantar, sorrir, soltar do peito um coração 

nascente, 
Berço de ouro que pariu sementes, 
Pois da história extrai-se as lendas. 
É hora de recomeçar, 
De fazer do vento moinho inabalável do 

tempo, 
Marca registrada de toda uma era. 

(Palmas) 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito bem!  

Só lembrando da audiência pública aqui 
no Espírito Santo sobre o forró, como 
patrimônio cultural do Brasil, muito pertinente. 
Então, vai acontecer, de 19 às 21h, no dia 03 de 
setembro. A gente vai tentar fazer isso in loco, 
com certeza. 

Não esqueçam, então, dia 3 de 
setembro, você que está assistindo a TV 
Assembleia agora, os profissionais mais bonitos, 
eu queria que você visse essa mulher que está 
fazendo a filmagem, eu esqueço sempre o nome 
dela. (Pausa) 

 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 
Graciele. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Graciele, que está ali. Ela não vai ter 
coragem de vir à frente da câmera para as 
pessoas verem, mas vocês podem saber que ela 
está sorridente, feliz da vida, tem covinhas, 
entendeu? 

Tem mais gente querendo falar? Tem ali? 
Irmão, passa lá, rapidinho, o microfone, 

que a gente está chegando ao final da nossa 
comissão, mas ainda dá tempo de você falar. 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 
Presidente, se V. Ex.ª me permitir, eu gostaria 
de dar uma sugestão.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Sugira. 
 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Já que 

nós temos aqui a Banda Fogumano, poderia 
fazer uma apresentação, presidente, no final da 
comissão. Eles poderiam apresentar, mesmo 
que sem os instrumentos, à capela. E como 
temos, também, algumas professoras de forró 
aqui, o presidente poderia se apresentar 
também, junto com a... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ah, danço não, mas danço não. Vocês 
querem que eu vá ali dançar? Eu prefiro o 
delegado dançando porque dá mais moral. 

Vamos lá, cadê? Quem é que vai cantar? 
 
O SR. FÁBIO CÍCERO DIAS HUPP - Bom 

dia. Eu sou Fábio, sanfoneiro da Banda 
Fogumano, eu queria falar um pouquinho aqui.  

A gente acordou hoje às três e meia da 
manhã, pegamos essa estrada que não está 
bonita.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É distante. 
 
O SR. FÁBIO CÍCERO DIAS HUPP - Viemos 

lá de Conceição da Barra para prestigiar este 
momento, que para nós é muito importante. E 
como não tem tempo, a gente vai traduzir em 
música. É uma música nossa que saiu em 2012, 
que fala sobre a nossa terra de Itaúnas, que é, 
mais ou menos, assim: 

 
 (A banda se apresenta) 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Daiara, vamos dançar, vem cá. 
 
O SR. FÁBIO CÍCERO DIAS HUPP - Viva o 

forró! (Palmas) 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Cara, dancei demais, velho! Rapaz! 
Daiara, que maravilha! 
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Bom, gente, muito obrigado pela 
participação na Comissão de Comunicação 
Social e Cultura, falando sobre o patrimônio 
imaterial, que, para mim, já é o forró aqui no 
Espírito Santo. 

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 2 de 
setembro de 2019, às 9h, aqui no plenário 
Deputada Judith Leão Castello Ribeiro, desta 
Casa de Leis. 

10h04min.  
Gabriela Zorzal, a repórter, é com você. 
 
(Encerra-se a reunião às 10h05min) 
 

_______________________________________ 
 
DÉCIMA PRIMEIRA 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 19 DE AGOSTO 
DE 2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Boa tarde, 
senhores e senhoras. Boa tarde a todos, ao 
público que nos assiste através da TV 
Assembleia, aos servidores desta Casa, aos 
colegas deputado Vandinho Leite e deputado 
Luciano Machado.  

 Havendo número legal, 
invocando a proteção divina, declaro abertos os 
trabalhos desta Comissão de Proteção à 
Crianças e ao Adolescentes e Políticas sobre 
drogas.  

 Renovo minha saudação aos 
deputados, aos colegas, ao público presente, 
aos servidores, aos estagiários e a vocês, 
senhoras e senhores, que compareceram nesta 
tarde aqui, nesta Casa de Leis.  

 Solicito à servidora que faça a 
leitura da ata da décima reunião ordinária, 
realizada em 05/08, e da décima primeira 
reunião extraordinária, realizada em 
06/08/2019. 

 Considerando as alterações 
regimentais recentes que estão em vigor, vou 

dispensar essa leitura visto que a ata já está 
disponível para leitura.  

 Consulto se alguém deseja, se os 
colegas desejam discutir. (Pausa) 

 Não havendo quem queira 
discutir, como vota o deputado Vandinho Leite? 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 

aprovação da ata conforme publicada.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Como vota 
o deputado Luciano Machado?  

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Também pela aprovação.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) -  Ata 
aprovada à unanimidade, como publicada.  

Solicito à servidora que proceda à leitura 
do Expediente.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
  
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
  
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
Não houve no período. 
  
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
  
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Ordem do 
Dia: deliberar convite ao senhor Leonardo 
Monjardim, escritor e membro da Academia 
Espírito-Santense de Letras e do Instituto 
Histórico e Geográfico do Espírito Santo, para 
estar presente reunião ordinária do dia 
02/09/2019, às 13h, apresentando o Projeto 
Compartilhe Saber. 
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Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queria discutir.   
Como vota o deputado Luciano 

Machado? (Pausa)  
 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Favorável, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Como vota 
o deputado Vandinho Leite? (Pausa)  

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Matéria, 
então, aprovada à unanimidade.  

Passamos à fase das Comunicações. 
Estamos recebendo aqui nesta tarde a 

senhora Cristiana Furtado Caldas Couto, 
senhora Amanda Veridiano e a senhora Claudia 
Hakbart, e além da senhora Rosilene de 
Andrade.  

Agradeço a presença de todos vocês. 
Elas vão ter uma explanação sobre o Projeto 
Apadrinhamento Afetivo e o Programa Família 
Acolhedora desenvolvido junto à Secretaria 
Municipal da Assistência Social de Cariacica. Nós 
já agradecemos a presença de todas.  

Estamos recebendo também o senhor 
Juarez Váz de Meira, representante da obra 
social Cristo Rei, que irá discorrer sobre o 
trabalho desenvolvido na obra social Cristo Rei. 
Sem mais delongas, então, nós vamos iniciar 
com a fala sobre o projeto Família Acolhedora e, 
pelas informações que tenho aqui, seria a 
Cristiana que vai começar. Não é isso? (Pausa)  

Então, boa tarde, Cristiana. Renovo meus 
agradecimentos e agradeço pela presença, pela 
vinda, para que nós possamos entender um 
pouquinho mais desse trabalho que tem sido 
desenvolvido no município de Cariacica e 
também colocar esta Casa à disposição para 
colaborar no que for possível. Muito obrigado. 
Fique à vontade.  

 
A SR.ª CRISTIANA FURTADO CALDAS 

COUTO - Boa tarde a todos.  
Viemos apresentar um pouquinho do 

Família Acolhedora. É um programa 

desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Cariacica, que tem como 
modalidade o acolhimento familiar. São famílias 
que são capacitadas, preparadas para estarem 
recebendo no seu lar crianças e adolescentes 
que estão sob medida de proteção no 
acolhimento institucional.  

Então, a equipe prepara essas famílias 
para estar recebendo as crianças. Conforme o 
perfil de depois de habilitadas pela Vara, pelo 
Ministério Público, conforme o perfil, elas são 
encaminhadas para o acolhimento familiar, com 
vista à convivência familiar e comunitária. Com 
vista ao acolhimento, à convivência.  

Nós temos alguns parceiros. Temos a 1.ª 
Vara da Infância e Juventude, o Ministério 
Público, o Conselho Tutelar, o Conselho 
Municipal de Assistência, que nos dão esse 
respaldo junto à equipe multidisciplinar que a 
gente tem. A equipe psicossocial, que é a 
psicóloga, a Amanda, que está aqui nos 
acompanhando hoje e temos a assistente social 
Geralda, que fazem essa preparação com as 
famílias.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Nós 
militamos muito nessa área e eu acredito muito 
nesse tipo de engajamento, nesse tipo de 
projeto, até porque o que nós vemos em alguns 
casos infelizmente é que os, hoje a gente chama 
orfanato, mas o acolhimento institucional é 
muito duro porque você coloca crianças, no 
caso, em instituições e essas crianças ficam 
privadas do convívio familiar, do convívio do dia 
a dia de uma família.  

Elas são criadas ali, sem laço, sem vínculo 
familiar e isso é muito, é muito triste. E em 
alguns casos até com uma medida e proteção lá 
do Estatuto, do art. 101, 102 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Mas que na verdade 
também você está... É que também não há 
outro caminho, a gente sabe. 

E esse caminho de, essa hipótese de 
buscar uma família que efetivamente se 
habilite, que tenha condição de receber essas 
crianças é muito importante para que elas 
tenham a ideia de como funciona, porque 
algumas infelizmente vão crescer sem viver em 
uma família. Não vai ter aquela relação 
fraternal, não vai existir um laço. Ainda que não 
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seja um laço sanguíneo, mas ele não vai saber 
como funciona uma casa, vamos dizer assim. Ela 
vai crescer dentro de uma instituição, que é 
claro que a gente sabe que tem excelentes 
profissionais, mas é diferente do convívio em 
casa. Então, eu acredito muito nesse tipo de 
engajamento, nesse trabalho e que dá 
resultado.  

Agora, se a senhora quiser discorrer, 
pode ficar à vontade também, ou franquear a 
palavra. Podem falar, explicar um pouquinho 
como funciona, qual o número de crianças que 
nós temos, o número de famílias que estão 
habilitadas, que estão recebendo as crianças. E 
quem quiser também se habilitar, qual é o 
caminho? A quem deve procurar? Um telefone 
de contato. Tudo isso é importante, porque o 
público que está nos assistindo. As pessoas 
começam a gerar uma reflexão interna.  

Eu tenho certeza de que, conhecendo o 
projeto, muitas famílias poderão se habilitar e 
vir a receber crianças também. Isso é bastante 
importante. 

Então, fique à vontade. 
 
 
A SR.ª CRISTIANA FURTADO CALDAS 

COUTO - O Programa Família Acolhedora, agora 
no final do ano, teve uma experiência com 
crianças na primeira infância, e a gente 
conseguiu observar o desenvolvimento dessas 
crianças a partir do momento que deixam os 
serviços de acolhimento e passam a estar no 
convívio familiar.  

Foi uma bebê de seis meses junto com a 
irmã de seis anos para estar na casa, e a bebê, já 
com dez dias na residência, já começou a 
engatinhar, depois já começou a se movimentar. 
O desenvolvimento dela, em um mês em 
família, foi surpreendente. Ela já batia palminha, 
já sentava. 

Então, esse acolhimento familiar para a 
primeira infância a gente observa que tem uma 
importância muito grande. Não só na primeira 
infância, na adolescência também, por ser, 
também, trazer esse convívio que muitas 
crianças não têm, e, às vezes, quando têm, ele é 
quebrado, o vínculo muito frágil, e a convivência 
familiar traz esse reforço para a criança. 

Eu vou passar um pouquinho para a 
Amanda, ela vai estar trazendo os números. 

A SR.ª AMANDA VEREDIANO - Boa tarde 
a todas e a todos! 

Então, como a Cristiana falou, o Família 
Acolhedora é uma modalidade de acolhimento a 
crianças e adolescentes, que tiveram como 
medida protetiva o afastamento do convívio da 
família de origem, e o grande objetivo do 
programa, desse serviço, é propiciar um 
desenvolvimento integral dessa criança, desse 
adolescente, um desenvolvimento que seja 
singular, individualizado numa família e garantir 
a convivência familiar e comunitária. 

E outro objetivo, que é fundamental 
também do serviço, seja o serviço de 
acolhimento institucional, seja ele familiar, é a 
reintegração familiar. É o fortalecimento de 
vínculos dessa criança e desse adolescente com 
a sua família de origem, seja com o tio, com a 
tia, com o próprio pai, com a mãe.  

Porque, quando a criança e o 
adolescente vão para o serviço de acolhimento 
familiar, ele só vai porque uma violação 
aconteceu, infelizmente, seja ela de qualquer 
tipo: um abuso sexual, agressão física, 
negligência, enfim. Por vários motivos essa 
criança é retirada do convívio familiar de origem 
dela e vai para o serviço de acolhimento, mas de 
modo algum a gente quer que essa criança 
permaneça lá por um longo tempo. 

O caráter, a gente fala que dois caráteres 
dos princípios do serviço é que ele é excepcional 
e provisório. O que a gente está dizendo com 
isso, quando a gente fala que o serviço é 
provisório e excepcional? Que essa medida 
protetiva só acontece em último caso, quando a 
rede de serviços, a Saúde, a Assistência, a 
Educação, de modo articulado, já tentaram 
superar a violação e não foi possível.  

Não sendo possível, ela vai para o serviço 
de acolhimento, mas o nosso objetivo, 
enquanto rede de serviço, enquanto rede de 
proteção, é superar essa violação para que ela 
consiga retornar para a sua casa, para que ela 
consiga retornar para o lugar de onde ela nunca 
deveria ter saído, a gente fala isso, que é o seio 
familiar, sua mãe, seu pai. Possa viver ali de uma 
forma digna, garantindo a convivência familiar e 
comunitária e o acesso a todas as políticas que 
toda criança e todo adolescente deveriam ter, a 
educação, a saúde, a cultura, o lazer. Então, é 
um pouquinho isso. 
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Hoje, no município de Cariacica, a gente 
tem seis famílias acolhedoras acolhendo e a 
gente tem nove crianças e adolescentes que 
estão sendo acolhidos, também, por essas 
famílias. Junto com esses dados, a gente 
também tem mais cinco famílias em cadastro de 
reserva e a gente tem feito um trabalho junto 
com duas famílias de origem, nessa perspectiva 
de reintegração familiar, de fortalecer esses 
vínculos com a família de origem, que foram 
fragilizados, para que elas possam retornar. 

Então, é um trabalho superdesafiador e 
complexo, porque a gente está falando de 
sujeitos, a gente está falando de violação de 
direitos, mas é um trabalho que a gente faz 
também acreditando na força da política, 
acreditando Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e, principalmente, acreditando 
num princípio básico do Ecriad, que é a criança e 
o adolescente enquanto sujeito de direitos, 
enquanto sujeitos que não podem ser violados e 
que têm que garantir o seu papel na sociedade. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Claudia, 
quer falar? (Pausa)  

Ah, tá. Desculpa. Então, pode ficar à 
vontade. 

 
A SR.ª ROSILENE DE ANDRADE - Eu sou 

assistente social do projeto Apadrinhamento 
Afetivo, que também atende as crianças que 
estão no serviço de acolhimento institucional. 
Diferente da Família Acolhedora, as crianças vão 
e passam os finais de semana com os padrinhos. 
Também busca a convivência afetiva e 
comunitária dessas crianças. Hoje a gente tem 
vinte e nove famílias cadastradas no 
Apadrinhamento Afetivo, oito crianças e 
adolescentes que estão em apadrinhamento e 
quatro crianças que a gente está na busca de 
famílias para que possam ser padrinhos dessas 
crianças. No Apadrinhamento Afetivo, as 
famílias podem ser da Grande Vitória, não 
necessariamente só de Cariacica. Então, a gente 
tem famílias de Vitória e Vila Velha também. 

 
A SR.ª AMANDA VEREDIANO - As 

famílias e o público que estiverem nos 
assistindo, se tiverem interesse em saber mais 
tanto do Família Acolhedora quanto do 

Apadrinhamento Afetivo, podem nos procurar 
através dos telefones 3354-5562 ou 3354-5558. 
No site da Prefeitura Municipal de Cariacica 
também tem outras informações, na aba 
Utilidade Pública a gente tem falando do 
Apadrinhamento e do Família Acolhedora. Basta 
ser morador de Cariacica por, no mínimo, dois 
anos e ter entre vinte e cinco e sessenta anos.  

A gente está à disposição para tirar 
dúvidas, para conversar e para ter mais 
informações a esse respeito. 

 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Ok.  
Agora a subsecretária, então, por favor. 

Claudia Hackbart. 

 
A SR.ª CLAUDIA HACKBART - Boa tarde. 

Só para complementar o que as meninas já 
falaram aqui, dizer no que consiste a Família 
Acolhedora. Ela é quando a criança fica 
integralmente com a família, convivendo com a 
comunidade e com a família em tempo integral. 
Ela sai daquele ambiente da instituição de 
acolhimento e passa a integrar aquela família. O 
apadrinhamento é diferente. A pessoa a criança 
permanece na instituição, mas sai 
eventualmente, em dias festivos, finais de 
semana, para passar a ter essa convivência, 
mesmo que temporária, com essa família. 
Então, tem essa diferença também.  

E aí volto a reforçar: a gente tem feito 
uma ação de divulgação dentro do município 
para viabilizar mais famílias. Nós temos muitas 
crianças e adolescentes em instituição para 
quem a gente gostaria, também, de estar 
propiciando esse contato e essa convivência 
familiar e comunitária. 

A gente está com as portas abertas para 
receber as famílias, para tirar as dúvidas, para 
ver questões de documentação e entender 
melhor o serviço, que eu acho que tem que ser 
individual, a gente tem que conhecer melhor o 
retrato daquela família para integrar o nosso 
serviço.  

E a gente está de portas abertas para 
receber, porque o nosso objetivo é realmente 
fazer com que as crianças, que estão hoje 
acolhidas sob os nossos cuidados, tenham essa 
convivência e possam se desenvolver. Como a 
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Cristiana falou, os resultados são muito 
positivos quando isso acontece.  

Obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Parabéns 
pelo trabalho desenvolvido, e, com certeza, os 
resultados são excepcionais. A gente vê no dia a 
dia, no desenvolvimento das crianças. Já tive 
oportunidade de presenciar alguns casos. 

E é bom, é importante também 
ressaltarmos para o público que nos assiste e 
quem acompanha que todas essas medidas são 
tomadas com decisão judicial, tudo legalizado. 
Porque as pessoas, às vezes, não entendem. 
Então a gente tem que esclarecer, até para não 
haver nenhum tipo de mal entendido. Sempre 
há uma decisão judicial com a fiscalização do 
Ministério Público amparando as famílias para 
que não haja nenhum problema e, 
efetivamente, respalde a atuação dessa família 
que vai receber essa criança para que lá no 
futuro não haja nenhum tipo de 
questionamento. 

As pessoas, às vezes, pensam: Ah! Como 
acontece? Vai lá, assina um papel? Não. É feito 
um estudo, o Poder Judiciário acompanha, o 
Ministério Público também fiscaliza. Então há 
toda uma série de requisitos que são exigidos e 
de qualificação.  

 Vou registrar aqui também a 
presença da Keila e da Alessandra, lá do Cras de 
Jaguaré. Recebendo aqui nossa visita. 
Recentemente, estivemos lá em Jaguaré 
também. Agradeço pela vinda de vocês. Doutora 
Camila Tallon da OAB, da Comissão da Infância e 
Juventude, sempre presente conosco. Também 
está ali a Márcia, junto com o Miguel. Obrigado. 
Também agradeço pela presença.  

 Vou abrir a palavra para o 
deputado Vandinho Leite para as considerações 
em relação a esse tema agora que nós estamos 
abordando. Fique à vontade.  

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 

Deputado Pazolini, presidente desta comissão, 
deputado Luciano, também doutora Camila. 
Doutora Camila, se bobear, está mais presente 
nessas reuniões do que os próprios 
parlamentares. Então, agradeço, mais uma vez, 
pela presença. É importante a participação da 

OAB. Marcinha, Miguel, todos vocês que estão 
aqui presentes. 

Esse ponto é importante desse trabalho 
da Instituição Família Acolhedora. É importante 
também a participação do poder público 
municipal porque percebemos pelo estado 
várias instituições. É uma associação ou é uma 
Oscip? (Pausa) É da Secretaria mesmo? Então, 
direto pela Prefeitura, é isso? (Pausa) Ok. Então 
são servidores da Prefeitura Municipal que 
fazem todo o acompanhamento. Esse é um 
ponto importante, acredito eu. Eu conheço 
também algumas outras instituições em 
Cariacica. Eu acho que essa interlocução com... 
Então Família Acolhedora é só o nome do 
projeto, é isso, da Prefeitura Municipal. Então 
percebo a importância. Que tem o nome Família 
Acolhedora que é o nome do projeto da 
Prefeitura.   

Um ponto importante, Pazolini, do que a 
gente tem percebido pelo estado do Espírito 
Santo afora, na maioria das vezes as Prefeituras 
Municipais não possuem um trabalho específico 
nesse sentido, a grande maioria das Prefeituras. 
A gente percebe também que instituições fazem 
e também não tem o apoio municipal. E aí eu 
vejo que é uma política pública extremamente 
importante porque como dar direção para essas 
crianças sem esse apoio? Essa convivência 
familiar é importante, imprescindível e o 
acolhimento das pessoas também é importante 
nesse processo. É claro que isso precisa de uma 
participação de instituições que fiscalizam.  

Foi citada aqui a questão do Ministério 
Público, da Justiça, mas acredito eu que um 
debate mais amplo seria necessário, envolvendo 
inclusive a Amunes. Eu percebo que os prefeitos 
municipais são poucos que se atentam a esse 
ponto. Fica ali um trabalho meio a cargo dos 
Cras, tentando acolher de todo tipo, desde a 
criança até o idoso, oferecendo aqueles serviços 
que são meio que padrão. O Conselho Tutelar, 
muitas vezes tentando fazer também ali a sua 
parte, mas mais recebendo denúncias e 
tentando reagir de alguma forma do que 
políticas públicas de acolhimento e acredito eu 
que esse é um ponto importante que a gente 
poderia - V. Ex.ª que trabalhou na DPCA e tem 

um conhecimento vasto da causa... Acredito eu 
que seria importante, até pode ser esse 
exemplo de Cariacica, sendo um exemplo 
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prioritário, mas de a gente fazer um diálogo lá 
com o Gilson Daniel, que é o prefeito de Viana e 
hoje é o presidente na Amunes, para que a 
gente possa até analisar um pouco mais de 
perto como estão esses trabalhos feitos pelos 
municípios. Mas não é muito difícil de saber 
pelo que a gente anda...  

Não sei se V. Ex.ª tem dados, mas 
conversando e participando, eu visitei várias 
instituições agora no recesso parlamentar pelo 
estado do Espírito Santo afora. É difícil você 
encontrar uma que tenha o apoio da Prefeitura 
Municipal e quando tem é irrisório, que não dá 
nenhuma estrutura satisfatória para acolher 
essas crianças e esses adolescentes com 
dignidade, nem no básico, quanto mais fazer 
com que essas crianças tenham algum tipo de 
integração com outras famílias ou com famílias 
acolhedoras ou com alguém que queira fazer 
algum tipo de adoção entre outros pontos. 
Então fica aqui o meu registro nesse sentido.  

   
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - É 
extremamente pertinente e nós temos que fazer 
replicar os bons exemplos. E esse é um ótimo 
exemplo, de uma ação governamental que dá 
resultado, que dá certo e a gente precisa levar 
para os outros setenta e sete municípios, os 
quais ainda não têm. 

Então, é importante, deputado 
Vandinho, vamos tentar o contato sim com a 
Amunes para tentar difundir isso, esse modelo, 
em outros municípios porque dá resultado. 

Deputado Luciano Machado, fique à 
vontade para as considerações de V. Ex.ª. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Primeiro, boa tarde a todos, ao nosso 
presidente Lorenzo, ao deputado Vandinho e a 
todos os que estão presentes. Obrigado pelas 
presenças. 

Não sei se foi a Cristina ou a Amanda que 
falou do programa e do projeto muito 
desafiador. E realmente é. Então, quero dizer 
para a subsecretária Claudia, assistente social, 
Rosiene, que realmente o município tem 
coragem de tocar numa grande ferida. Porque 
não é simples assim se meter com uma 
administração pública num assunto tão 
doloroso, que tem a ver com a família. Então, 
parabéns mesmo.  

Como os nossos deputados já disseram, 
que bom se mais municípios fizessem e se isso 
fosse até mais abrangente. Claro que para o 
tamanho de Cariacica ainda é muito pouco o 
número de casos e de pessoas que estão a fim 
de lidar.  

Então por isso que talvez essa vinda aqui 
seja importante, porque tem boa visibilidade e a 
visibilidade é tudo para que as pessoas 
conheçam. Muitas vezes não conhecem ainda o 
projeto, que é o apadrinhamento que é mais 
leve um pouco. O apadrinhamento é um pouco 
mais leve, mas é de alta responsabilidade. Mas o 
programa Família Acolhedora, que talvez tenha 
até aquele documento da guarda, guarda e 
responsabilidade, neste período. E é por quanto 
tempo que a família acolhe? É o mínimo ou 
máximo? Tem alguma? (Pausa). 

É. Eu tenho uma filha hoje, do coração, 
graças a uma... Praticamente não tinha esse 
projeto. Lá em Guaçuí, lá no Caparaó, era uma 
aluna que tinha um ano e oitos meses, da Apae, 
era considerada uma aluna especial, e a mãe 

dela, que era minha namorada na época, isso 
tem uns duzentos anos, ela a levava para casa 
nos fins de semana, assim. Gostava de cuidar, 
via que precisava de um cuidado especial 
porque a situação eram cinco irmãos morando 
num cômodo, num bairro denominado Lagoa, 
com muita humildade.  

Então, acabou ficando uma coisa que 
ela não conseguiu mais viver sem aquela 
criança e a mãe se sentiu bem com aquela 
situação, de ver que a filha estava bem tratada. 
E o pai, muito envolvido no alcoolismo, enfim. 

Até hoje ela tem pai e mãe vivos, mas ela 
é nossa filha de fato e de direito. Ficou como 
guarda e responsabilidade por muitos anos, de 
um ano e oito meses até os catorze anos, depois 
aos catorze anos foi adotada. Mas tendo pai e 
mãe de origem e pai e mãe de coração. Então, 
eu digo isso porque acaba criando um vínculo.  

O que aconteceu conosco é mais leve 
porque aí houve certa comunhão de ideias entre 
os quatro pais. Mas neste caso, que há questões 
judiciais, por isso que eu digo que é desafiador, 
muito desafiador. Então é preciso de um 
acompanhamento mesmo de todas as áreas. 

Mas parabéns mesmo. E que as pessoas 
passem a ser mais adeptas a esse programa e a 
esse projeto.  
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Parabéns a vocês. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Parabéns 
ao deputado Luciano também pelo exemplo que 
deu no caso concreto. 

Salvo engano até, doutora Cremilda, 
posso até estar errado, mas acho que lá no art. 
50 do Estatuto, no parágrafo 11 ou 12 ou 13, eu 
acho, ele traz uma exceção. Exatamente para a 
questão da adoção que você vai conseguir 
preferência da família que tiver feito o 
acolhimento, em relação à adoção. Acho que é 
lá no parágrafo 11, se ainda me recordo. Tem 
um tempo já que não... art. 50, parágrafo 11, 11 
ou 12. 

 
A SR.ª AMANDA VEREDIANO - Se me 

permite? 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Pois não! 
 
A SR.ª AMANDA VEREDIANO - Há uma 

discussão hoje nesse nível, discutindo essa 
prioridade, mas o que se tem hoje na legislação, 
no Estatuto da Criança e Adolescente é que não 
há preferência para madrinha ou para padrinho.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Isso. Mas 
acho que tem na questão da fila que ele torna 
mais... aquela questão daquele período 
anterior, o estágio de convivência. 

 
A SR.ª AMANDA VEREDIANO - Inclusive, 

hoje o que a gente tem, tanto que para a família 
se habilitar, seja no projeto Apadrinhamento, 
seja no Família Acolhedora, é necessário que ela 
não esteja habilitada na adoção. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Sim, no 
momento inicial não habilitada. 

 
A SR.ª AMANDA VEREDIANO - Então, 

essa discussão está acontecendo em nível 
nacional, mas o que tem hoje é que não é 
possível. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Tá. Vou 

deixar então, para a gente finalizar, o telefone 
para as pessoas, novamente, por favor, que 
quiserem fazer contato. 

Você quer exibir o vídeo? Por favor, 
então, vamos lá! 

 
 (É exibido o vídeo) 
 
Muito bem! Então, só deixar o telefone 

novamente para o público que nos acompanha 
e que queira eventualmente algum 
esclarecimento. 

 
A SR.ª CRISTIANA CALDAS COUTO - O 

telefone é o 3354-5562 ou o 3354-5558.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Ótimo! 
Obrigado e parabéns pelo trabalho 
desenvolvido! Vamos agora tentar difundir e 
espalhar pelos outros municípios aqui do estado 
Espírito Santo. Obrigado e parabéns! 

Vamos passar agora a ouvir o senhor 
Juarez Váz de Meira, representante da Obra 
Social Cristo Rei, discorrendo sobre o trabalho 
desenvolvido na Obra Social Cristo Rei. 

Senhor Juarez, boa tarde! O senhor pode 
ficar à vontade, por favor. 

 
O SR. JUAREZ VÁZ DE MEIRA - Boa 

tarde! Nós estamos em Cariacica, no bairro São 
Francisco. Nós atendemos crianças de sete a 
catorze anos. Essas crianças chegam à 
instituição às 7h, quando elas tomam café. Às 
8h, elas são encaminhadas para as diversas 
oficinas que a gente tem. E às 11h, elas 
almoçam. É o horário do almoço. Antes disso, às 
10h, tem o lanche e, às 11h, elas almoçam. E à 
tarde, elas retornam para a escola, porque nós 
funcionamos tipo uma creche, onde a gente 
recebe essas crianças, tira elas do convívio da 
rua, porque essas crianças vivem, assim, em 
situação de risco. As famílias, às vezes, 
trabalham. Essas crianças ficariam sozinhas em 
casa. Então, em razão disso é que a gente 
acolhe essas crianças.  

Essa Obra Social Cristo Rei existe desde 
1924, quando foi fundada pelo padre Leandro. 
Depois foi encaminhada para a irmã Marcelina, 
que zelou pelo bom funcionamento dessa 
instituição durante muitos anos. Nessa época, 
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ela tinha o nome de Orfanato Cristo Rei e as 
crianças a partir de qualquer idade eram 
acolhidas lá e ficavam até os dezoito anos.  

A partir da instituição do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, foi suprimida essa 
função de orfanato. Nós passamos a ser uma 
obra social, onde a gente acolhe as crianças não 
no período integral, porque a gente não tem 
recursos para poder sustentar essas crianças. A 
gente vive com doações de pessoas de boa 
vontade que nos ajudam.  

Nós temos dezoito funcionários, todos 
com carteira assinada. A gente procura fazer um 
trabalho onde essas pessoas sintam o carinho e 
elas se sintam gente, porque o nosso ambiente 
familiar é muito acolhedor, muito agradável. 

Nós temos exemplos de pessoas que já 
passaram por lá que hoje estão bem de vida. 
Temos diversos coronéis que foram atendidos lá 
na época da Irmã Marcelina e, depois disso, eles 
continuam nos ajudando ainda na diretoria da 
Obra Social Cristo Rei.  

Nós temos nosso professor de Educação 
Física, que é cria da casa, que foi deixado lá pela 
família, que hoje se formou em Educação Física 
e é o nosso professor de Educação Física. E 
diversas pessoas, a gente mantém um vínculo 
com essas pessoas que saíram. Graças a Deus, a 
gente vê que esse trabalho nosso não foi um 
trabalho em vão.  

Eu tenho aqui a Marcela, que é a nossa 
assistente social. Ela tem uns dados mais 
concretos para poder estar passando a vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Obrigado, 
senhor Juarez. Agradeço. 

Marcela, por favor, boa tarde. 
 
A SR.ª MARCELA CRISTINA BOLDI - Boa 

tarde! Hoje nós atendemos o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
Atendemos hoje cem crianças, um total de 
sessenta e duas famílias que estejam residentes 
no município de Cariacica, principalmente essa 
Região da Grande São Francisco.  

Atuamos há mais de dezoito anos com 
esse sistema de Serviço de Convivência. Hoje as 
crianças... Elas anteriormente faziam o 
contraturno. Hoje a gente atua só no período 
matutino, como o senhor Juarez explicou, 
devido à questão mesmo de recursos.  

A gente tem um espaço muito grande. 
Por ter sido um orfanato, a gente tem mais de 
quatro mil metros construídos, que nos permite 
atender em um horário só esse quantitativo de 
cem crianças. A gente oferece hoje seis oficina, 
entre informática, esporte e artes. E sempre 
trabalhando com eles temas atuais.  

A gente tem um desafio muito grande. A 
região é uma região que tem um índice muito 
grande de tráfico. Então, hoje a gente luta para 
tirar essa criança desse período, desse grande 
atrativo que a gente sabe que é hoje muito 
divulgado dentro do próprio bairro isso. Então, a 
gente está ali fazendo, como dizer, a prevenção. 
Antes de chegar, precisar de um acolhimento 
dos maus-tratos, a gente trabalha com as 
famílias, a gente faz um grupo, orienta e tenta 
mostrar para essa criança que ela tem outra 
oportunidade a não ser essa da rua, essa 
realidade, não é?  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - O trabalho 
que vocês desenvolvem é extremamente 
relevante, até porque são crianças que estão em 
área de vulnerabilidade social, com risco 
iminente ali, na porta de casa, no dia a dia, e o 
aliciamento para a traficância, para a atividade 
de mercancia de venda de drogas é  diário.  

Então, se nós não conseguirmos chegar 
antes a essas crianças, nós vamos perdê-las para 
o tráfico. E aí, num primeiro momento, é 
atraente para elas porque o dinheiro é quase 
que instantâneo, não é? Ela acaba se 
espelhando naquela atividade de um 
adolescente ou de um maior de idade, alguém 
que está auferindo um lucro ali num primeiro 
momento, e aquilo parece atrair, porque ela 
vive naquele ambiente, acaba adotando aquele 
modelo e ela vai replicar o comportamento. 
Então, nós temos que quebrar essa barreira, 
superar essa barreira e trazer essa criança para 
o lado do bem.  

Infelizmente, hoje, vocês não conseguem 
mais desenvolver a atividade no contraturno, 
mas, pelo menos, no período da manhã já é 
extremamente relevante porque consegue 
incutir na mente daquela criança um bom 
exemplo que vai fazer diferença na vida dela.  

Pode deixar o telefone, por favor, para 
doações, para alguém que também queira 
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entrar em contato, queira tirar uma dúvida ou 
saber como pode ajudar, por favor.  

 
A SR.ª MARCELA CRISTINA BOLDI - 

Nosso atendimento é de segunda à sexta-feira. 
A casa funciona no período de 8 às 17h. A gente 
está ali em São Francisco. O telefone de contato 
é o 3336-1440 e, assim, a gente está aberto às 
visitações, quem quiser conhecer melhor o 
nosso trabalho, as crianças estão no período da 
manhã, mas a casa funciona o dia todo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Ótimo! 
Obrigado. Parabéns pelo trabalho, senhor 
Juarez, que vocês desenvolvem e muda a vida 
de crianças.  

Deputado Vandinho Leite, para as 
considerações finais. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - A 

instituição Cristo Rei tem uma história ali em 
Cariacica, não é? Então, é aquilo que eu falei 
anteriormente, às vezes, por falta de apoio do 
poder público, um trabalho que já teve uma 
abrangência muito maior, hoje está 
impossibilitado. Lá, que já foi um orfanato, hoje, 
com todo o esforço da instituição, que é 
gigantesco, sem ter apoio ou com pouco apoio, 
ainda conseguir manter cem crianças, e está 
com as portas abertas para a comunidade nos 
últimos dezoito anos, realmente, é um trabalho 
extremamente relevante. Está funcionando pela 
manhã. Acho que a última vez que conversei 
sobre o Cristo Rei, ele trabalhava no 
contraturno escolar. Era isso mesmo, não é? 

 
A SR.ª MARCELA CRISTINA BOLDI - Nós 

atuamos até 2012. A gente tinha um horário 
integral. Aí, de lá para cá, a gente teve que 
reduzir funcionários e ficamos só com o horário 
matutino. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Com a 

manhã. Quem estuda à tarde pode fazer as 
atividades. Essas cem crianças que estudam no 
vespertino têm um apoio pela manhã, com 
oficinas, entre outros pontos, que é, claro 
também um trabalho importante. 

Mas, aquilo que eu falei, deputado, é 
claro que a gente sabe das dificuldades que 
Cariacica tem, quando a gente olha para outros 
municípios da Grande Vitória, e até do estado, 
as dificuldades, inclusive, orçamentárias. E 
Cariacica está se colocando também como ela 
mesma executando, igual foi falado aqui, o 
projeto da Família Acolhedora.  

Mas é extremamente importante, vou 
bater na mesma tecla, a questão do 
envolvimento com relação aos prefeitos, não é? 
Porque os prefeitos, às vezes, tentam fazer e, 
quando fazem, fazem malfeito, e as instituições, 
ao longo do estado, e o Governo do Estado 
também, precisam deixar de forma mais clara os 
projetos de assistência social. 

Os editais, este ano, tenho buscado 
acompanhar, mas ainda de uma forma muito 
lenta os editais de apoio. E aí, projetos como a 
Rede Abraço, que foi feita ainda no Governo 
passado, do atual governador, precisam, de 
forma mais ativa descer para a sociedade. É 
claro que eles têm maior foco aí no 
enfrentamento e prevenção às drogas, mas é 
um conjunto de projetos de assistência, em si, à 
sociedade, desde a criança, as mulheres, o 
idoso, que precisam ser melhores trabalhados 
por parte das prefeituras, é verdade, mas 
também com política pública eficiente pelo 
Governo do Estado, que, acredito eu, se perdeu 
muito, principalmente nesta gestão. 

Então são pontos que, acredito eu, a 
gente precisa levar para o debate dentro do 
plenário e assim o farei. Vou levantar pontos 
mais técnicos, até para a gente ter uma... Muito 
baseado em conteúdos e levantamento do que 
foi feito ao longo dos anos na Assistência, mas 
também fica aqui aquele mesmo registro para 
que a gente possa conscientizar os prefeitos 
sobre o apoio às instituições, para que a gente 
possa acolher realmente aqueles que mais 
precisam. 

No mais, finalizar parabenizando a Cristo 
Rei e esse trabalho ao longo dos anos que a 
instituição realizou. Eu conheço a estrutura. É 
fantástico! Com certeza, além de todo o 
trabalho brilhante que já faz, se o Estado, em si - 
o Estado, quando eu falo, é o poder público, em 
si, - for parceiro, aquele espaço pode ser muito 
mais bem utilizado para acolher as famílias do 
entorno de Cariacica, como um todo. 
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O SR. JUAREZ VÁZ DE MEIRA - O 
Governo do Estado assumiu, durante um certo 
período, as nossas contas de água e de luz e, de 
repente, um Governo entrou e simplesmente 
não pagou a conta e deixou tudo na nossa mão. 
Nós tivemos que fazer uma renegociação longa 
para poder nos livrar dessa dívida que o 
Governo assumiu e, simplesmente, não pagou. 
Para a gente não ficar sem luz, tivemos que 
fazer uma renegociação com a Escelsa e com a 
Cesan para poder...  

Hoje nós mesmos pagamos nossa conta 
de água e luz, mas foi um susto muito grande 
quando o Governo simplesmente: A partir de 
agora a gente não paga mais. Só que a conta 
não estava no nosso nome, estava no nome do 
Governo. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - O 

senhor tem como passar esses dados para a 
gente, doutor? 

 

O SR. JUAREZ VÁZ DE MEIRA - 
Perfeitamente. 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Ok. Se 
possível, queria pedir à minha assessoria que 
possa pegar cópia das contas. Tinha algum 
contrato entre Governo e instituição? 

 

O SR. JUAREZ VÁZ DE MEIRA - Não me 
lembro porque não é da época da minha 
diretoria. Eu já participava da diretoria, mas não 
era o presidente. Foi na época do coronel 
Teixeira que aconteceu isso. Já se passaram dois 
mandatos de diretoria. 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Vamos 
trabalhar depois para a gente levantar o 
máximo de informações possível e ver de que 
forma que a gente pode ajudar. 

 

O SR. JUAREZ VÁZ DE MEIRA - Hoje a 
conta já está em dia porque a gente conseguiu, 
através de venda de alguns imóveis que a gente 
ganhou de doações. A gente vendeu um imóvel 
e conseguiu pagar. Mas, na época, foi um susto 
muito grande que a gente levou. 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Vamos dar 

uma olhada nisso aí, ver se a gente consegue 
colaborar nesse esforço coletivo para, também, 
juntar para ter esse avanço. 

Deputado Luciano Machado. 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Cumprimentar o senhor Juarez Váz pela 
explanação. A obra social Cristo Rei eu conheço 
de ouvir falar. Ouço falar bem do projeto e 
merece apoio do poder público, pelo que nós 
ouvimos falar. 

O Governo atual está em um período de 
lançar já alguns programas sociais e formatando 
alguns para serem lançados. Eu acredito muito, 
até pelo perfil do governador Renato 
Casagrande e pelo seu discurso dele desde a 
posse, de dizer da dívida que os Governos têm 
com o social. 

Nesse momento tão difícil, é preciso 
investir na área social para minimizar o 
sofrimento das famílias, especialmente dos 
menos favorecidos. Então nós vamos ficar 
atentos para poder ser interlocutor para que o 
Governo possa estar firmando as parcerias 
necessárias e sustentáveis, porque, se essa 
conta é em nome do Governo, não dá para 
entender muito bem. 

Então é importante que o senhor nos 
abasteça de documentos para que possamos 
também saber como agir.  

Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Agradeço 
ao deputado Luciano Machado.  

Enfim, hoje nós tivemos dois excelentes 
exemplos de que é possível fazer e que são 
possíveis políticas públicas na área social que 
geram, efetivamente, mudança na vida das 
pessoas, porque acho que é o nosso principal 
objetivo, aqui nesta Casa de Leis, tentar chegar 
ao cidadão que menos tem acesso. Porque para 
o cidadão que tem acesso, é fácil, ele vem aqui e 
nos procura. Mas nós temos que chegar àquele 
que tem menos acesso, que não consegue 
chegar até aqui, e nós que temos que ir até ele, 
ir ao encontro para poder estender a mão em 
um momento de dificuldade.  

Pois não, secretária? Fique à vontade. 
 

A SR.ª CLAUDIA HACKBART - Desculpe a 
intervenção, mais uma vez. É só para reforçar. O 
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serviço de acolhimento, ele é tipificado na 
política de assistência e na política de direitos da 
criança e do adolescente e, no estado, o 
programa é em nível estadual, mas só acontece, 
efetivamente, hoje, em Cariacica e em Vitória. O 
Cariacica tem sido citado como exemplo, por 
isso acho que a gente foi convidado para estar 
aqui, que é onde o serviço tem funcionado mais 
efetivamente. E a gente até está de portas 
abertas para receber os outros municípios do 
estado que queiram conhecer, queiram 
entender melhor a dinâmica do serviço. A gente 
tem recebido alguns municípios do interior e 
também da Grande Vitória para conhecer o 
nosso serviço.  

Então, quero deixar de novo aqui as 
portas abertas não só para as famílias que têm 
interesse em apadrinhar ou em receber as 
crianças na família acolhedora, como também 
aos municípios que queiram conhecer melhor o 
programa e o projeto, para estarem com a 
gente em Cariacica e conhecerem melhor.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Tivemos 
hoje, nesta tarde, dois excelentes exemplos que 
Cariacica nos brindou. Exatamente, isso é muito 
bom! 

Enfim, parabéns a todos e a todas que se 
envolvem, que acreditam e que lutam por esses 
equipamentos públicos, para a prestação de 
serviços e por políticas públicas eficazes na área 
social.  

Nada mais havendo a declarar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para próxima 
reunião, que será ordinária, no dia 02 de 
setembro, às 13h, no mesmo plenário Judith 
Leão Castelo.  

Muito obrigado a todos! Uma excelente 
tarde e boa semana.  

 

(Encerra-se a reunião às 14h11min) 
 

_______________________________________ 
 
DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SEGURANÇA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, 
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2019. 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Bom dia a todos! 

Havendo quórum legal, declaro abertos 
os trabalhos da décima segunda reunião 
ordinária da primeira sessão legislativa ordinária 
da décima nona legislatura. 19/08/2019, 11h, 
Plenário Dirceu Cardoso.  

Eu solicito à secretária que aguarde um 
pouco para a leitura do Expediente, tendo em 
vista que nós não temos quorum ainda para 
deliberações.  

A ata agora, em virtude de 
regulamentação do Regimento, não precisamos 
mais de fazer a leitura, mas também precisamos 
de quorum para a aprovação.  

A nossa comissão se reúne de quinze em 
quinze dias aqui neste plenário, às 11h.  

Temos avançado bastante, 
principalmente com relação às audiências 
públicas que temos realizado no estado do 
Espírito Santo.  

Ao assumirmos esta comissão aqui no 
mês de fevereiro, nós designamos o doutor 
André Luiz Cunha Pereira que fosse em busca 
dos problemas e das demandas da sociedade de 
uma maneira geral, das associações, sindicatos, 
para que a gente pudesse trazer essas 
demandas para nossa comissão. 

Temos realizado uma série de audiências 
públicas. Já estivemos em Cachoeiro de 
Itapemirim, estivemos em Colatina, Linhares, 
Aracruz, Fundão, e na próxima quarta-feira, dia 
21/08, faremos mais uma audiência pública lá 
em Rio Novo do Sul, onde participarão os 
municípios de Rio Novo, Piúma, Anchieta, 
Presidente Kennedy, Marataízes, Itapemirim, 
Alfredo Chaves e Iconha.  

Eu gostaria de saudar aqui e agradecer a 
presença do Paulo Pignaton, presidente da 
Agenpol. Muito obrigado, Paulo, pela sua 
presença. Mando um forte abraço para seu pai, 
nosso colega delegado Pignaton, hoje já 
desfrutado de sua aposentadoria.  

Gostaria de agradecer a presença do 
sargento Willian, de Cariacica; agradecer a 
presença de Rhuan, presidente do Sindicato dos 
Inspetores Penitenciários, agradecer também a 
sua presença em Fundão, na nossa audiência 
pública, que foi muito produtiva, com muitas 
pessoas, uma presença muito grande da 
população. Nós tínhamos lá um número 
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considerável também de legisladores do local, o 
presidente da Câmara presente, o prefeito 
municipal. E agradecer também ao nosso 
Capitão Assumção que esteve lá presente 
naquele dia. Agradecer ao cabo Eugênio, da 
Associação de Cabos e Soldados do Estado do 
Espírito Santo.  

No aguardo da chegada de outros 
deputados para que a gente tenha um quorum 
mínimo de cinco, vou passar a palavra ao 
Capitão Assumção para fazer seu cumprimento 
aos nossos colegas e aos nossos colaboradores.  

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Bom 
dia a todos! Bom dia ao nosso presidente da 
Comissão de Segurança, doutor Danilo 
Bahiense; Coronel Alexandre Quintino, que 
também é o nosso vice-presidente da Comissão 
de Segurança; a todos os nossos componentes 
da Segurança Pública que estão presentes aqui 
hoje; ao sargento Willian que também tem 
constantemente participado, atento às questões 
da Segurança Pública capixaba.  

Nós temos, senhor presidente, nessa 
caminhada que estamos fazendo pelo Espírito 
Santo, tido muitas alegrias, porque nós estamos 
saindo da Casa de Leis e indo em direção ao 
povo. Ouvindo diretamente a sociedade neste 
momento tão importante para o país, não 
somente para o Espírito Santo, que clama por 
segurança pública.  

Então, esse está sendo o papel, 
sobremaneira da Comissão de Segurança, se 
dirigindo até o povo. Essa agenda está muito 
dinâmica. Eu fico feliz de termos essa condição, 
que é dada pela Assembleia Legislativa, de 
estarmos nos deslocando até os municípios, 
ouvindo os pleitos da população. Nós sabemos 
que são muitos, mas é importante essa 
participação para que nós possamos levar ao 
Governo do Estado as demandas legítimas, 
aquilo que, realmente, a sociedade capixaba 
está precisando, está almejando. Muitas dessas 
questões já estão sendo sanadas através do 
encaminhar desta comissão até o Governo do 
Estado.  

Então, esse é o nosso papel, essa é a 
nossa função. A gente chega às cidades e a 
gente não tem pressa para ir embora, a gente 
tem essa preocupação, esse zelo, esse 
preciosismo de estar atendendo cada um dos 
nossos cidadãos.  

Acredito que, daqui para frente, esse 
dinamismo e essa forma de conduzir a Comissão 
de Segurança vai trazer muitos benefícios, já 
está trazendo, mas vai trazer ainda mais, muitos 
benefícios para a nossa sociedade capixaba. 
Então, essas são as nossas palavras iniciais. 

Também quero lembrar aqui, acredito 
que o cabo Eugênio, senhor presidente, também 
vai fazer o seu pronunciamento, esta semana 
vai ter um evento muito importante, voltado 
para a segurança pública, organizado pela 
Associação dos Cabos e Soldados, que tem essa 
preocupação premente, que teve uma 
participação importante durante a reforma da 
Previdência e que, agora, está trazendo um 
evento da segurança pública para o estado do 
Espírito Santo, com a participação de muitos 
parlamentares, inclusive do governador do 
estado do Rio de Janeiro, que vai palestrar para 
toda a sociedade capixaba, mas, principalmente, 
para os componentes da Segurança Pública. 

 Tenho certeza que o dia de hoje 
vai ser um dia muito importante, a sessão de 
hoje vai ser muito importante. Muito obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, Capitão 
Assumção, pelas suas palavras.  

Foi muito importante V. Ex.ª relatar a 
maneira democrática das audiências públicas. O 
senhor vê ali em Fundão, todas as pessoas, por 
mais simples que fossem, tiveram oportunidade 
de falar na audiência que durou três horas. E 
nós saímos daqui, vamos ao interior do estado 
sem nenhuma pressa, concedendo a palavra a 
quem quer que seja, tanto segmentos da 
sociedade, representantes de classe, políticos, 
todo mundo faz suas reivindicações.  

Eu gostaria também de fazer um 
registro, que a gente tem avançado em muitas 
coisas, mas destacar algumas delas aqui. Por 
exemplo, o Afis Criminal. Nós temos um 
programa aqui no estado do Espírito Santo, 
aliás, é um programa federal, do Governo 
Federal, que é o Afis Criminal. Ele faz uma busca 
em todas as pessoas, as impressões digitais de 
todas as pessoas que são autuadas em flagrante 
nas nossas delegacias, fazendo uma busca 
nacional; também são fragmentos de locais de 
crime, todos os fragmentos que são 
encontrados em locais de crimes, de homicídios, 
de latrocínio, de furto, de roubo. 
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Esse banco nacional aqui no estado do 
Espírito Santo estava parado desde 2014, 
quando venceu o convênio com o Governo 
Federal. Através de indicação do nosso gabinete 
e também da Comissão de Segurança, nós 
conseguimos que esse convênio fosse assinado; 

foi assinado agora, dia 15 de julho. Vocês 
veem, passou todo o outro Governo, fiz uma 
série de reivindicações, mesmo como 
superintendente de Polícia Técnico-Científica, 
e não havia conseguido essa vitória. E foi uma 
vitória muito boa. Agradeço aqui ao nosso 
governador do Estado por ter abraçado essa 
causa e assinado esse convênio.  

Vocês veem a importância desse 
convênio e desse programa, eu vou citar 
apenas um fato aqui para que vocês tenham 
ideia. Em 2002, eu estava chefiando a 
Regional de Vila Velha e houve uma denúncia 
de que uma pessoa teria se hospedado num 
hotel da orla, ali da Praia da Costa, Avenida Gil 
Veloso, e o pessoal do hotel ficou desconfiado 
com o comportamento de um cidadão. 

Eu mandei uma equipe lá, composta 
por três policiais, dois deles muito 
experientes, e fizeram uma diligência, uma 
abordagem. Fizeram uma diligência e a 
carteira de identidade do rapaz era autêntica, 
embora tenhamos descoberto posteriormente 
que era ideologicamente falsa, mas a carteira 
era autêntica. E tendo em vista o que me 
relataram pelo telefone, eu pedi que 
conduzissem aquela pessoa até a Regional, 
porque eu queria conversar com ele. E o que me 
chamou a atenção, aquele cidadão ofereceu aos 
policiais, na época, dez mil reais para não ser 
levado até a delegacia. E aí que eu falei: Agora, 
vocês tragam esse cidadão até a delegacia, 
porque uma propina deste monte, alguma coisa 
errada existe.  

Esse rapaz foi levado até a nossa 
Regional, e, chegando ali, eu mandei coletar as 
impressões digitais, telefonei para um amigo na 
Polícia Federal, pedi para que confrontasse com 
o banco de dados, e, pasmem vocês, ele usava 
trinta e dois nomes distintos. Ele era procurado 
em vários estados da federação, inclusive 
foragido de uma penitenciária do Rio de Janeiro. 
Então, para vocês verem a importância deste 
programa. 

Nós também indicamos aqui ao Governo 
do Estado e solicitamos que fosse adquirido o 
programa Afis Civil. Nós temos o banco de 
dados aqui do Estado do Espírito Santo de 
aproximadamente quatro milhões e meio de 
impressões digitais. São pessoas que tiraram 
carteira de identidade aqui no estado do 
Espírito Santo e nós não temos como 
confrontar, por exemplo, com fragmentos 
encontrados em local de crime ou até mesmo 
pessoas que são presas. 

Esse programa é muito caro. No Ceará, 
em 2016, esse programa foi orçado para ser 
instalado lá em trinta e oito milhões de reais, 
fora a consulta mensal. O Estado do Espírito 
Santo emite aqui cerca de vinte e duas mil 
carteiras de identidade por mês e o volume de 
carteiras de identidade ideologicamente falsa, 
em nosso estado, infelizmente é muito alto, 
porque nós não temos esse programa. 

Nós conseguimos aqui uma pessoa que 
fez esse programa de graça. Apresentou há 
quinze dias. Nós estivemos com o secretário de 
Segurança, e ele apresentou esse programa para 
o secretário, e nós estamos aqui conclamando o 
governador que teste o mais rápido possível, 
porque nós estamos tentando a instalação 
desse programa, de graça, há mais de quatro 
anos. Desde 2015, nós estamos tentando e não 
conseguimos que seja doado para o Governo do 
Estado do Espírito Santo.  

A única coisa que a empresa quer é só 
que, depois de o programa testado e 
funcionando, que ela receba um atestado, uma 
declaração de que o programa realmente é 
eficiente e funcionou, porque ela vai vender 
para outras empresas e quem vai ganhar com 
isso é o Estado e a população capixaba.  

Nós também gostaríamos de registrar 
aqui o pedido que fizemos, através da Comissão 
de Segurança, do nosso gabinete, da reforma da 
Delegacia de Vila Velha, Capitão Assumção. 
Estava uma reforma infindável há mais de cinco 
anos, e já foi retomada a reforma. Também 
fizemos o pedido com relação à reforma da 
Delegacia de Santa Teresa e o DPM de Santa 
Teresa. O DPM já foi inaugurado. 

Fizemos também uma solicitação e uma 
indicação através da comissão, que foi 
reivindicação da população local, e através do 
gabinete, para a construção da Delegacia de 
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Aracruz. E já foi disponibilizada uma verba 
superior a cinco milhões para a construção da 
delegacia. Estivemos ali pessoalmente com o 
governador, e ele disse que iria construir e, 
realmente, honrou e vai sair à Delegacia de 
Aracruz.  

Também fizemos indicações aqui à 
Polícia Civil e à Sesp para que os inspetores 
penitenciários tenham acesso à Deon, à 
delegacia on-line. O Rhuan posteriormente deve 
falar sobre isso. Nós fizemos essa indicação, foi 
feita a plataforma, estava dependendo da 
indicação dos nomes por parte da Sejus, que 
não sei se foi encaminhado, mas nós vamos 
cobrar novamente o encaminhamento dos 
nomes dos inspetores que terão acesso à 
delegacia on-line. 

Porque vejam, senhores, a Polícia Militar 
tem acesso à delegacia on-line, os policiais civis, 
as guardas municipais, a Polícia Rodoviária 
Federal, e os inspetores penitenciários, que são 
responsáveis por um número considerável de 
ocorrências, que levam até os DPJs, às 
Regionais, eles não têm acesso e têm que 
aguardar horas até que alguém se disponibilize 
a lavrar a ocorrência para que possa ser feito o 
flagrante.  

Fizemos também várias indicações, 
através do nosso gabinete, também, e 
reivindicado pela comissão a respeito das 
delegacias que estão fechadas, em especial na 
Grande Vitória. Delegacia de Serra-Sede, 
fechada; Delegacia de André Carlone, fechada; 
Delegacia de Novo Horizonte, fechada; 
Delegacia do Centro e de São Pedro, fechadas; e 
também a Delegacia de São Torquato. 

E muitas outras reivindicações têm saído 
daqui, da nossa Comissão de Segurança. Eu 
agradeço muito aos nossos pares.  

Passo a palavra, agora, ao nosso 
deputado Coronel Alexandre Quintino. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Bom dia, presidente. Bom dia, nobre 
amigo Capitão Assumção, Lucínio Assumção. 
Bom dia, nosso amigo deputado Mameri, 
grande liderança da Região Sul do estado do 
Espírito Santo, Grande Vitória, Espírito Santo de 
forma geral. Agradecemos a presença de V. Ex.ª. 
Quero saudar todos os nossos amigos que se 
fazem presentes na nossa Casa de Leis, nossos 
agentes de segurança pública. Quero saudar 

nossos funcionários da Casa também. Quero 
saudar todos que estão nos assistindo pela TV 
Assembleia. 

Presidente, fico muito feliz, muito 
honrado em fazer parte desta Comissão de 
Segurança. Nós estamos indo para a décima 
segunda reunião ordinária, fora as audiências 
públicas que estão sendo e que serão realizadas 
em todo o estado do Espírito Santo. Então, nos 
honra muito poder fazer parte desse grupo que 
está trazendo muita produtividade no que diz 
respeito ao tema segurança pública no estado 
do Espírito Santo. Estamos produzindo bastante, 
graças a Deus! E isso só acontece por causa do 
esforço do grupo que faz parte e por causa da 
cobrança da comunidade, da presença de todos 
vocês aqui. Isso é muito importante para a 
Comissão de Segurança, essa presença física 
aqui e essa participação. 

O presidente saudou todos. Então, quero 
saudá-los. E também, presidente, se faz 
presente aqui o capitão Amorim, que é o nosso 
representante da Associação dos Subtenentes e 
Sargentos. É uma honra poder contar com a 
vossa participação. Tenente Emerson, bom dia, 
Associação dos Bombeiros; sargento Pratinha, 
nosso representante da Aspomires, grande 
amigo nosso. Muito obrigado pela presença de 
todos vocês. Sintam-se aqui, realmente, em casa 
porque esta Casa pertence ao povo, à população 
do estado do Espírito Santo. 

Presidente, retorno a palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, deputado 
Alexandre Quintino. 

Passo a palavra agora ao Rhuan Karllo 
Alves Fernandes, presidente do Sindaspes, para 
que faça uso da palavra por dez minutos. 

Deputado Mameri, nós já anunciamos 
aqui sobre a audiência pública que foi, inclusive, 
uma solicitação de V. Ex.ª, no dia 21/08, agora 
na próxima quarta-feira, às 18h. Teremos a 
presença para discutir o assunto de vários 
municípios, como Rio Novo do Sul, Piúma, 
Anchieta, Presidente Kennedy, Marataízes, 
Itapemirim, Alfredo Chaves e Iconha. 

Se o senhor quiser fazer uma saudação, 
enquanto o Rhuan se dirige à tribuna. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Bom dia a todos. Vou ser rápido. Cheguei um 
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pouco atrasado, estava em outro evento, mas 
queria, além de saudar aqui o presidente, nosso 
querido Delegado Bahiense, Capitão Assumção, 
Coronel Alexandre Quintino, que compõem a 
Mesa, saudar todos vocês que estão presentes 
participando desta comissão. 

Quero que vocês saibam que estou 
muito orgulhoso de participar desta comissão. 
Esta comissão trabalha e entrega resultados. 
Parabéns, presidente, pelo brilhante trabalho. 
Estamos percorrendo o Espírito Santo inteiro, 
escutando, ouvindo. O tema segurança pública é 
um tema extremamente importante e nós 
temos, sim, que estar atentos e trabalhar muito 
em conjunto com as instituições, em conjunto 
com os sindicatos, as pessoas que vivem o dia a 
dia da segurança, para que a gente possa 
encontrar um caminho e dar uma tranquilidade 
maior à população do nosso estado. 

Sabemos de todas as dificuldades, 
discutimos todas as dificuldades, mas sabemos 
que, mesmo nas dificuldades, nós podemos 
fazer algo a mais. Nós queremos corrigir as 
distorções. Estamos trabalhando para isso, mas 
temos que ter consciência de que um trabalho 
de inteligência em conjunto pode trazer 
melhores resultados. 

Agradeço. Muito obrigado! Vamos 
escutar o nosso orador do momento, que vai 
nos trazer subsídios, inclusive, sobre esse tema 
que a gente está acabando de falar. Muito 
obrigado a vocês todos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, Dr. Mameri. 
Inclusive, logo após essa audiência pública, dia 
21/08, em Rio Novo do Sul, nós teremos 
também audiência lá em Guaçuí. A data já foi 
agendada. Inclusive, depois, o doutor André 
passará. 

Rhuan Karllo com a palavra, por favor. 
 
O SR. RHUAN KARLLO ALVES 

FERNANDES - Primeiramente, muito obrigado. 
Bom dia a todos os presentes, bom dia aos 
deputados que fazem parte da Comissão de 
Segurança, à diretoria do sindicato e aos nobres 
companheiros de farda, inspetores 
penitenciários, amigos da Polícia Militar, Polícia 
Civil, no Corpo de Bombeiros Militar e da 
Guarda. 

Pois então, deputado, vou fazer uma 
explanação aqui sobre algumas questões que 
vêm ocorrendo aí ultimamente. Sempre 
ocorreu, mas ultimamente está ocorrendo com 
mais gravidade. Mas, porém, agora, tem um 

sindicato, que a gente vai começar a 
denunciar, nós vamos bater de frente com 
questão ao Estado.  

A primeira situação que é apontada, é 
uma preocupação desta Casa também, da 
Comissão de Segurança, que é a reativação do 
Complexo Penitenciário da Glória. O Estado está 
buscando algumas soluções, que, na cabeça de 
alguns, simples. Não se entende muito bem por 
quê. Às vezes, a preocupação que nós, como 
sindicato, como categoria, a gente sempre está 
acompanhando, é que, desde janeiro, o 
Governo às vezes começou com algumas 
utopias: achar que resolver o problema 
penitenciário é simples. Ou se terceiriza, ou é a 
PAC, ou é não sei o quê, ou reativa a unidade 
prisional que está caindo aos pedaços. Não é 
assim! Janeiro mesmo, fizeram uma comissão 
para de debater as questões do sistema 
penitenciário. Foi convidado até vendedor de 
picolé. Quem não está sendo chamada para 
participar dessas questões é a categoria de 
inspetores penitenciários, que é realmente 
quem conhece as realidades das penitenciárias 
capixabas. As pessoas que lá estão nunca 
pisaram nem num presídio para saberem como 
é que é.  

Aí, vem a preocupação com relação à 
unidade da Glória, questão de superlotação. 
Naquele complexo ali já tivemos um histórico 
bem ruim, principalmente antigamente, tinha 
casa de passagem. O IRS é a casa de custódia de 
Vila Velha, que, recentemente, passou até por 
uma rebelião. No mesmo dia, por coincidência, 
nós tivemos mais uma rebelião no sistema 
penitenciário do Pará, que é um sistema 
penitenciário terceirizado, assim como é o 
sistema penitenciário do Amazonas, que o 
Governo vem buscando como uma simples 
solução para resolver a vida dos capixabas. Não 
é! 

Outra questão simples: salários. O 
Governo precisa começar a tomar providência 
para resolver a situação do inspetor 
penitenciário, principalmente as categorias de 
segurança pública. É o que a gente vem 
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alertando. Nosso salário, esses dias estava até 
conversando com alguns colegas, nós perdemos 
dois salários mínimos em nove anos. Enquanto 
nós temos órgãos que são muito bem 
remunerados, que, ano passado, tiveram 
dezessete por cento de reajuste na nossa cara, 
que é o sistema judiciário; enquanto um policial 
militar ganha dois mil e seiscentos reais para 
tomar tiro de vagabundo na rua, um inspetor 
penitenciário também, essas pessoas para 
digitar texto, trabalhar seis horas por dia, já 
recebiam seis, sete mil, agora estão recebendo 
oito, nove mil reais para isso. 

Então, mais um absurdo, o Governo tem 
que começar a olhar a situação das categorias 
com responsabilidade, porque chega! Já faz 
cinco anos que nossos direitos constitucionais 
não estão sendo cumpridos, estão sendo 
negligenciados por parte dos governos estaduais 
do Espírito Santo. E é um momento de 
mudança; precisa se mudar a realidade das 
categorias de segurança pública, principalmente 
do sistema penitenciário. Hoje nós temos a pior 
remuneração da Federação para manter um 
sistema penitenciário referência. Chega a ser 
até vergonha isso: um Governo querer ostentar 
uma situação dessas. Ter um sistema 
penitenciário referência com os servidores que 
ali atuam, seguranças penitenciárias no braço 
para pagar a pior remuneração que se tem na 
Federação.  

Outro ponto também que a gente vem 
acompanhando com preocupação: 
recentemente, nós tivemos aí a situação da 
unidade de saúde prisional. Fazer uma denúncia 
para os senhores aqui, que é uma coisa simples: 
em abril, o sindicato tomou algumas ações, 
porque teve uma suspeita de um surto de 
meningite no Centro de Detenção Provisória de 
Viana. O sindicato foi lá para buscar 
informações, e foi negado qualquer tipo de 
informação por parte da gerência de saúde, da 
senhora Vaneli. É uma sargento da Polícia 
Militar, que não é para estar na Sejus. A casa é 
de inspetor penitenciário, mas está lá, têm dez, 
vinte anos já, vai aposentar lá. Foi negado 
qualquer tipo de informação. É uma doença 
grave, que pode levar a óbito em alguns casos 
em vinte e quatro horas. E foi negado qualquer 
tipo de informação para a nossa categoria. O 
sindicato tomou as providências, chamamos a 

imprensa, fizemos a divulgação. Como 
retaliação, no outro dia, eles pegaram... Tem 
uma unidade de saúde prisional em Viana, têm 
dez anos que é um modelo, que, lá, os presos 
que têm casos de tuberculose, tem uma equipe 
que lá trabalha para manter a carceragem 
daquela unidade de saúde. Como retaliação, 
eles começaram a perseguir os servidores. 
Inclusive tem alguns presentes aqui, que lá 
trabalham; trabalhavam, no caso. Buscamos a 
Sejus, buscamos a Assembleia Legislativa, os 
órgãos competentes, denunciamos essas 
arbitrariedades, inclusive no Ministério Público. 

Nessa semana retrasada, nós tivemos 
uma reunião com o secretário, por entender ser 
uma situação mais simples, determinou à 
Diragesp, ao nosso subsecretário penal, que 
retornasse com a base para o local de origem, 
ou o secretário não manda na Sejus ou é 
insubordinação de quem está lá embaixo, 
porque eles fizeram completamente o contrário 
da determinação: transferiram todos os 
inspetores penitenciários daquela unidade ali, e 
pegaram agora a solução, porém não deixou de 
ser uma unidade prisional. Agora está 
solicitando à Diretoria de Segurança 
Penitenciária, que está tendo que cancelar 
audiência diuturnamente para atender a um 
capricho da gerência de saúde, de um 
subsecretário que não atende mais a nossa 
categoria. Aquela casa é nossa, já deu o tempo, 
isso é um câncer que nós temos no sistema 
penitenciário, precisa ter mudanças de fato. 
Chega! O lugar dessas pessoas não é lá, vai para 
outra secretaria, vai para qualquer lugar. Menos 
lá. A casa é nossa. 

Nós, hoje, somos quase dois mil 
inspetores penitenciários, somos o segundo 
braço armado do Estado. Temos pessoas com 
extrema capacidade para estar exercendo 
aquelas funções ali, que no caso são 
negligenciados, são esquecidos, então, tomaram 
essas providências e transferiram. As unidades 
prisionais agora, inclusive, há um prejuízo para a 
sociedade, porque uma unidade prisional que, a 
exemplo - unidades prisionais que tem hoje 
seiscentos, seiscentos e cinquenta vagas, estão 
com mil e trezentos, um mil e quatrocentos 
presos. Às vezes tem seis ou sete servidores 
trabalhando à noite, tem que deslocar dois 
servidores para fazer escolta de um preso 
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naquela unidade de saúde, porque por alguma 
coisa, no mínimo incapacidade técnica ou uma 
questão de ego, deixou sobrepor aos interesses 
da sociedade e decidiram tomar uma decisão 
mais difícil, que é transferir todo mundo. Porém, 
agora, se dez unidades prisionais encaminharem 
dez presos vão ter que retirar vinte inspetores 
penitenciários das unidades prisionais para 
atender o capricho da gerência de saúde.  

Então, a denúncia que nós fazemos aqui 
é gravíssima. Nós vamos buscar tomar 
providências. Inclusive uma denúncia que a 
gente traz novamente a esta Casa de Leis aqui, 
para que providências sejam tomadas. O 
cidadão capixaba está tendo prejuízo com isso 
para atender o ego e a satisfação pessoal de 
algumas pessoas dentro da Sejus.  

Outra questão também que nós já 

viemos denunciando aí desde abril, o Governo 
começou a querer fazer loteamento de cargos 
dentro da Sejus. Nós não podemos errar mais 
com sistema penitenciário. Às vezes são 
algumas preocupações que são apontados 
que a gente não entende se é realmente uma 
preocupação ou o que eles estão querendo ou 
se colapsa o sistema. 

 Temos na Unidade Média II, nomearam 
um ex-vereador de Viana lá, cargo político, para 
estar numa unidade prisional que tem o dobro 

da capacidade. Aquela pessoa está perdida, 
não sabe nem em que lugar ela está, para 
tomar conta de uma unidade prisional. E estão 
querendo lotear, fazer isso com nomeação de 
cargo de diretor, porque é simples para o 
Governo. As pessoas que estão lá no Governo 
simplesmente a cargo. Diretor de presídio 
hoje recebe mais que noventa e cinco por 
cento dos secretários municipais aí fora. Só 
que é um risco. Quem vai pagar o preço com 
isso aí vai ser a sociedade, seremos nós que 
estamos lá dentro enfrentando essa 
vagabundagem toda. Entendeu?  

Então, é o nosso apelo. Já levamos à 
Casa Civil, a esta Casa de Leis, ao Governo, já 
denunciamos ao Ministério..., tem que retirar, 
tem que começar a dar seriedade ao sistema 
penitenciário que merece. A seriedade, a 
atenção que merece, tem que começar a ser 
dada e parar de tratar como cunho político. 
Então é simples.  

Também outras questões para a nossa 
categoria. Nós temos que nos unir, pessoal, nós, 
como colegas de farda. A desunião só interessa 
para o Governo. O que ele adora é o discurso de 
desunião, cada um no seu canto reclamando 
sozinho. Não! É o momento de a gente se unir 
de fato, que as lutas que vão vir aí - vocês estão 
acompanhando - são pesadas. E se nós não 
estivermos unidos, se nós não estivermos 
preparados para a guerra nós vamos perder, e 
feio.  

Então, conclamo à nossa categoria estar 
mais presente, acompanhando também os 
debates, acompanhando o sindicato nas ações. 
Nós estamos lutando por você diuturnamente. 
O discurso que sempre é dito mexeu com vocês, 
está mexendo com o Sindaspes também. Vocês 
não estão sozinhos.  

Mando aqui um grande abraço à nossa 
categoria, aos nossos inspetores, que hoje estão 
trabalhando aí para dez e recebendo para meia, 
e as outras categorias também que passam por 
isso diuturnamente, que a gente vem 
acompanhando. Nós vamos continuar com os 
trabalhos, vamos seguindo. Hoje é só mais um 
dia, só mais um passo. O sindicato está presente 
aqui com vocês. Nós vamos continuar essa luta. 
Seja o que Deus quiser. Muito obrigado pela 
atenção, deputados. Muito obrigado a todos os 
presentes.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Rhuan, muito obrigado.  
Eu queria só fazer um pequeno 

questionamento a você aqui: a unidade de 
saúde lá é presidida por uma enfermeira? É 
isso?  

 
O SR. RHUAN KARLLO ALVES 

FERNANDES - Por uma enfermeira que 
inclusive... 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ela que produz os laudos? É 
isso?   

  
O SR. RHUAN KARLLO ALVES 

FERNANDES - A enfermeira... Na verdade, é uma 
enfermeira que está lá.  

É até outra denúncia que nós estamos 
recebendo recentemente, e vamos estar 
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acompanhando. Ela está responsável por gerir 
um contrato que ela mesma criou, 
anteriormente; que ela fazia parte de uma 
comissão. Isso é, no mínimo, senão ilegal, 
imoral, da Anvisa. E está lá recentemente 
trazendo esses absurdos aí.  

Na gerência de Saúde entrou uma 
policial militar e... 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - E com relação às 
doenças infecciosas? Ela que produz o laudo?  

 
O SR. RHUAN KARLLO ALVES 

FERNANDES - No caso, eles recentemente... A 
gente acompanha com preocupação, até dez, 
vinte anos, a tuberculose sempre é uma doença 
que nós temos o conhecimento de ser 
infectocontagiosa, né?  

Recentemente, a unidade de saúde, 
simplesmente para atender esses interesses 
deles, classificaram como que não tem mais 
contágio, não tem mais perigo. Estão 
determinando as unidades prisionais para tomar 
conta.  

Resumindo, os presos não estão ficando 
mais isolados. Um preso com tuberculose está 
na cela com outros presos. Uma cela que era 
para ter quatro está com nove, dez, onze. Está 
com preso com tuberculose ali correndo o risco 
de uma epidemia maior, né?  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Procede que preso com 
tuberculose que estava na unidade de saúde foi 
transferido para o presídio?  

 
O SR. RHUAN KARLLO ALVES 

FERNANDES - Foi transferido para o presídio... 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Para ficar em celas 
superlotadas?  

 
O SR. RHUAN KARLLO ALVES 

FERNANDES - Superlotadas. Inclusive nós vamos 
estar procurando também a Comissão de Saúde, 
a Comissão de Segurança para saber se isso é 
realmente, no mínimo, responsável uma atitude 
dessa, colocar uma pessoa com doença 
infectocontagiosa misturada com outro preso.  

Ali pode alastrar e ter um problema 
incontrolável.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Vou passar a palavra 
para nosso deputado Dr. Mameri, que inclusive 
é médico.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Só 

queria fazer uma colocação do ponto de vista 
médico.  

 
 O SR. RHUAN KARLLO ALVES 

FERNANDES - Sim.  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Não quero entrar no mérito. Acho que vocês 
estão cobertos de razões.  

Mas o paciente com tuberculose, uma 
vez tendo diagnóstico, iniciado o tratamento, 
depois de dois, três meses do tratamento feito 
de uma maneira correta, ele não transmite mais 
a doença. Ele continua tuberculoso só que não 
transmite mais.  

 
 O SR. RHUAN KARLLO ALVES 

FERNANDES - Mas tem um período de 
transição?  

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - O 

período de transmissão é antes do diagnóstico. 
Se nós não sabemos que tem o diagnóstico, ele 
está transmitido.  

Então o paciente que fez o diagnóstico lá 
dentro, provavelmente transmitiu para outros. E 
aquele que já vem com diagnóstico de 
tuberculose, mas depois de certo tempo de 
tratamento ele continua tuberculoso e tem que 
continuar o tratamento, mas ele não transmite 
mais a doença.  

Então o fato de o indivíduo ser 
tuberculoso não necessariamente, estando em 
tratamento depois de dois ou três meses, ele 
não necessariamente vai transmitir a doença.  

É só esclarecimento médico.  
 
O SR. RHUAN KARLLO ALVES 

FERNANDES - É porque somos profissionais de 
segurança e nós temos desde que entramos, 
dez, vinte anos no sistema penitenciário, 
sempre foi feito assim e de uma hora para 
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outra, sem informação nenhuma, mudaram o 
procedimento.  

 Então como nós não temos o 
conhecimento técnico e devido à dificuldade 
extrema de receber qualquer tipo de 
informação por parte da nossa Secretaria de 
Justiça, por isso que a gente, às vezes, faz essas 
denúncias, estamos procurando outros órgãos 
competentes para nos dar essas informações.  

 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Acho que essas denúncias têm que ser feitas 
mesmo, é importante.  

Acho que a comissão, e eu até faria uma 
indicação para que pudéssemos fazer uma visita 
in loco. Mas estou dando essa contribuição do 
ponto de vista médico e que a medicina evolui, 
muda todo dia, toda hora.  

E, com certeza, se não tem um 
problema, se realmente essas pessoas que estão 
lá estão em tratamento e não transmitem mais, 
pelo menos, houve uma falta brutal de 
comunicação.  

 

 O SR. RHUAN KARLLO ALVES 
FERNANDES - Com certeza.  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Acho que as pessoas têm que saber um mínimo 
para que elas também possam emitir opiniões.  

Muito obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Obrigado Dr. Mameri.  

Passo a palavra ao nosso Capitão 
Assumção.  

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, quero parabenizar a fala do 
Rhuan, que tem acompanhado os nossos 
trabalhos constantemente em muitos 
municípios, também quero fazer coro com essa 
fala porque os inspetores fazem parte do 
complexo chamado Segurança Pública. E nós 
estamos vendo uma situação complicada entre 
a verdade e uma imagem que está se passando 
para a população. E a gente tem que colocar 
isso aí em panos limpos.  

V. Ex.ª veja a situação em que a gente se 
encontra. Ontem à noite, eu estava ouvindo um 
delegado da Polícia Civil, e ele pediu para não 
citar o nome dele, mas ele me falando, e a gente 

já está sabendo e é bem visível isso, ele me 
falando que as reuniões do Estado Presente se 
resumiram em algo pró-forma, onde alguém 
fala... É como se fosse algo como um monólogo. 
Ali, ficou algo, assim, sem sentido. O Estado 
Presente, hoje, se nós entrarmos no site do 
Governo do Estado, não tem nada, não tem 
metas.  

Não sei se V. Ex.ª lembra, deputado 
Doutor Danilo, quando nós fomos no Findes 
para a entrega das viaturas da Polícia Civil, eu 
cheguei um pouco mais cedo e entrei no 
auditório. Eu vi um auditório repleto de pessoas, 
muitos deles eram funcionários públicos 
comissionados, e quem estava dando a palestra 
era o secretário da Justiça. Ele estava 
informando a plateia, com um discurso meio 
louco, a forma que ele ia fazer com que 
diminuísse a quantidade de presos no sistema 
penitenciário, como se isso fosse uma forma de 
resolver o problema. E usou de casuísmo para 
uma plateia direcionada, porque são cargos 
comissionados, e ele falando como se aquilo 
fosse resolver o problema, uma forma 
facilitadora. Eu vou resumir para os senhores, 
pela fala do secretário da Justiça: a Polícia Civil 
vai deixar de investigar, a Polícia Militar vai 
deixar de prender e eles vão facilitar a vida de 
quem está preso de qualquer forma e colocar na 
rua. Eu entrei na sala errada e falei: esse cara tá 
doido. E eu vejo que estão tratando a Segurança 
Pública de uma forma totalmente casuística.  

O Estado Presente, hoje, se resume em 
uma propaganda de Governo. Primeiro, senhor 
presidente, porque a questão mais importante 
eles não estão dando vazão. Nós estamos 
lidando com categorias que estão no último 
patamar salarial do Brasil, inspetores 
penitenciários, policiais civis, policiais militares e 
bombeiros militares. Não tem resposta nem em 
curto prazo, nem em médio e nem em longo. 
Nós já demos aqui, por muitas vezes, dentro da 
Comissão de Segurança, oferecemos propostas 
ao Governo do Estado, um Governo que se 
orgulha em ter nota A, mas, ao mesmo tempo, 
vai pegar dois empréstimos, e eu tenho 
denunciado que esses empréstimos são para a 
campanha de 2020. Isso é um absurdo. Se tem 
nota A, você tem que se precaver.  

No começo do ano, o Governo veio aqui 
falando que deveria ter prudência por causa do 
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Governo Federal que se iniciava e da forte 
política internacional que poderia complicar a 
gestão do Governo do Estado, do povo 
capixaba. Mas as medidas que o Governo tem 
feito, Rhuan, são na contramão do que ele vem 
dizendo, porque se o Estado tem nota A, por 
que ele vem pegar empréstimos? Empréstimos 
vultosos, beirando uma campanha municipal, 
uma campanha para prefeitos e vereadores. Nós 
temos uma determinação de estar falando a 
verdade para todo mundo. Nós estamos aqui ao 
vivo. 

Eu não entendo por que o Governo não 
entra com um planejamento eficaz, falando 
exatamente a partir de agora, porque os cem 
dias iniciais de Governo já se passaram, já tem 
mais de cento e oitenta dias e, até agora, não 
tem nenhuma proposta para as categorias de 
Segurança Pública. Quem movimenta o 
sistema carcerário? Quem movimenta a 
Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de 
Bombeiros são os homens e mulheres que 
estão vivendo a pior crise salarial. Um Estado 
que tem um PIB igual ao nosso, o Estado do 
Espírito Santo, invejável diante de todos os 
outros estados, e o Governo simplesmente se 
recusa a valorizar as categorias da segurança 
pública.  

Constantemente a gente tem feito essa 
denúncia aos capixabas e o Governo coloca 
pessoas para administrar a Segurança Pública 
de forma tendenciosa, usando um artifício 
que já não se sustenta mais. O Estado 
Presente é uma máscara. Não tem nada por 
trás do Estado Presente. Quando eu vi aquele 
secretário de Justiça falando loucuras, um 
discurso que não tem mais como se sustentar, é 
como se o preso que estivesse ali fosse uma 
pessoa gente boa.  

Hoje, pela manhã, eu postei lá no meu 
Instagram o que o nosso presidente pensa sobre 
o preso. Se ele não quer estar lá é só levar uma 
vida como todo cidadão leva. O cidadão se mata 
para trabalhar, cumpre suas obrigações, paga 
seus impostos, aí o pilantra vai preso e quer ter 
benesses. O preso não pode ter benesses. Eu 
sou contra esse negócio de facilitar a vida de 
preso. Para relembrar o povo, eu coloquei a 
postagem lá do presidente Jair Messias 
Bolsonaro que fala o que ele pensa sobre o 

apenado. Diferente do que o secretário pensa, 
diferente do que ele pensa.  

Eu até agora não entendo por que o 
governador traz gente de fora para mexer com 
Segurança Pública, Justiça e Planejamento, 
quando nós estamos cheios de talento aqui no 
Espírito Santo, pessoas que entendem dessa 
complexidade que se chama Segurança Pública.  

Essas são as nossas palavras, senhor 
presidente. Quero parabenizar, mais uma vez, o 
Rhuan, que tem sabido conduzir com sabedoria 
as dores da categoria. Porque vocês são 
sindicato. Não é sindicato?  

 
O SR. RHUAN KARLLO ALVES 

FERNANDES - Sindicato.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Rapaz, vocês têm a faca e o queijo na mão. 
Sindicato... Os meninos aqui da Polícia Militar, 
que são associações, eles têm mais dificuldade 
ainda de representar a categoria porque têm 
sobre eles a força do regulamento. Sindicato 
tem uma força, rapaz. O Governo, se não 
respeitar a categoria, usa a força do sindicato, 
que rapidinho ele vai atender. Isso é uma 
questão de justiça.  

 
O SR. RHUAN KARLLO ALVES 

FERNANDES - Eles vão ver a gente de um jeito 
ou de outro. Vão conhecer a força de categoria 
que a gente tem.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, Capitão 
Assumção. Muito obrigado, Rhuan. Depois nós 
podemos até voltar à discussão, mas nós 
precisamos, agora, ir à pauta do dia porque nós 
estamos aqui com um suplente que veio 
colaborar aqui: o deputado Xambinho, porque 
senão não teria quorum para votar as 
deliberações.  

Então, eu solicito à senhora secretária 
que dê início à leitura, por gentileza.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Tendo em vista a publicação da 

Resolução n.º 6.360, publicada em 22 de julho 
do corrente, a qual dispensa a leitura da ata da 
reunião, solicito à secretária que envie as atas 
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das reuniões anteriores, décima quarta reunião 
extraordinária e décima primeira reunião 
ordinária, para o e-mail dos deputados, para 
que, querendo, retificá-las na próxima reunião, 
determino à Secretaria da comissão que extraia 
cópia da Resolução n.º 6.360 para ciência dos 
senhores deputados.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Vamos à leitura do 
Expediente, por gentileza.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 0033/2019 - ACV, 

encaminhado pelo coordenador do projeto 
Associação Campeões de Vida, senhor Neemias 
Santos Silva, solicitando oportunidade para 
apresentação do projeto Academia Capixaba de 
Futebol na reunião da comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Eu sugiro aos nossos pares 
que seja agendada, para a próxima reunião que 
irá ocorrer no dia 2 de setembro, a palavra do 
requerente.  

Como votam os nossos pares? (Pausa) 
Deputado Quintino. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Presidente, concordo com o parecer de 
V. Ex.ª.  

Mas, eu gostaria, também, de 
parabenizar o Rhuan pela fala, aproveitar a 
oportunidade. Rhuan, parabéns! Foram 
denúncias importantes e graves às quais eu 
manifesto apoio e creio que nós faremos a 
indicação necessária atinente ao caso.  

Voltando, concordo com o parecer de V. 
Ex.ª.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Obrigado. 
Deputado Capitão Assumção. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, pela aprovação.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
Deputado Mameri. 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Eu vou votar pela aprovação, mas também 
queria parabenizar o Rhuan pelo trabalho da 
equipe, um trabalho importante mantendo o 
diálogo, conversando. Dessa maneira, a gente 
pode avançar. Evidentemente, que nós temos 
que ter firmeza naquilo que a gente pensa, 
que a gente acredita que seja verdade.  

O governador é muito sensível. Ele não 
tem só essa categoria. Ele tem todas as outras 
categorias, e todas estão com problemas. Não 
é só a categoria específica de vocês, mas casos 
isolados, a tendência dele não é analisar casos 
isolados. Ele quer analisar o funcionalismo 
como um todo, dentro do Executivo.  

Você falou muito bem: existem 
diferenças dentro do Parlamento, dentro do 
Judiciário, que diferenciam muito os salários. 
O pessoal do Executivo é muito penalizado 
com relação a isso, mas o Governo é sensível e 
conversando, dialogando, acho que a gente 
vai ter condição de avançar nessa pauta 
também. 

Então, só agradecer a presença e o 
trabalho que vocês têm feito.  

Meu voto é favorável, senhor 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Deputado Mameri 
pela aprovação. 

Deputado Xambinho. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) 

- Senhor presidente, obrigado! Também voto 
favorável, mas também quero parabenizar o 
Rhuan pela sua fala, a todo o sindicato pela 
luta de vocês. Vocês estão de parabéns. Nosso 
mandato está aí para servir vocês também. 
Estamos à disposição de vocês, e quero 
sugerir à comissão uma visita ao presídio, para 
a gente estar fazendo uma visita in loco e 
estar apurando esses fatos que têm ocorrido 
lá dentro. Ok? 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Ok. Vai ser 
deliberado durante a pauta. 

Aprovado. 
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Próximo por favor. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 36/2019/SGE/Sesp 

encaminhado pelo subsecretário de Estado e 
Gestão Estratégica da Sesp, senhor Antonio 
Marcos de Souza Reis, em resposta ao Ofício n.º 
443/2019 Comseg, que versa acerca da 
existência de processo licitatório para aquisição 
de escudos balísticos para os policiais militares, 
informando que encontra-se em andamento, no 
âmbito dessa Secretaria de Segurança e Defesa 
Social, processo administrativo para aquisição 
do equipamento em questão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ciente. À Secretaria para que 
extraia cópia e encaminhe a todos os pares, a 
todos os componentes desta comissão e 
arquive-se o expediente. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Pela ordem, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Pois não. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - V. 

Ex.ª observa que as minhas palavras aqui têm 
sentido. Essa questão aí do subsecretário de 
Segurança dizendo sobre esse apetrecho dos 
policiais, só deu prosseguimento depois que a 
Comissão de Segurança se pronunciou, ou 
seja, onde está o planejamento estratégico do 
Estado Presente? Isso aí é previsão. Isso aí 
tem que estar dentro do planejamento, 
porque, daqui a pouco, o Estado Presente vai 
virar Comissão de Segurança. Nós estaremos 
governando no lugar do governador, porque 
isso tem que ser previsível. Isso tem que estar 
no plano de metas do planejamento 
estratégico do Governo, senhor presidente, e 
nós estamos informando ao Governo o que 
ele tem que fazer. 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Obrigado, Capitão 
Assumção, mas V. Ex.ª tem razão. Foi uma 

demanda desta comissão e muitas outras 
também só foram tomadas algumas 
providências após demanda por parte desta 
comissão. 

O próximo, por gentileza. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício Sindaspes n.º 131/2019, 

encaminhado pelo presidente do Sindaspes - 
Sindicato dos Agentes do Sistema 
Penitenciário do Estado do ES, senhor Rhuan 
Karllo Alves Fernandes, solicitando que 
interceda junto à Sejus a realização de 
treinamento da Deon para todos os inspetores 
penitenciários daquela secretaria, considerando 
que a implementação do treinamento será de 
suma importância para o desenvolvimento das 
atividades desempenhadas por esses 
profissionais. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Nós já falamos 
anteriormente, deputado, sobre esse assunto. 
Nós que solicitamos, inclusive, através da 
Comissão de Segurança, que fosse incluído na 
plataforma da Deon, da Delegacia Online, para 
que os inspetores penitenciários tivessem 
acesso, afinal de contas, eles são responsáveis 
por uma série de ocorrência e, chegando às 
nossas unidades policiais, eles não têm acesso à 
delegacia, enquanto todas as outras categorias 
têm.  

Então, eu sugiro que se oficie à Sesp e à 
Sejus, visando viabilizar a solicitação do 
Sindaspes e também acrescento aí solicitando 
providências com relação aos nomes, que sejam 
indicados os nomes, porque não adianta dar 
treinamento. Para quem? Se não tiver os 
nomes. Então, nós temos que oficiar solicitando 
que sejam encaminhados os nomes para a Sesp, 
porque vocês sabem que, para ter acesso, existe 
um levantamento prévio com relação a 
antecedentes, é uma investigação que é feita 
pelo setor de inteligência e também para que, 
posteriormente, recebam o treinamento. 

Pergunto como votam os nossos pares. 
Coronel Alexandre Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Concordo com o parecer de V. Ex.ª . 
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O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação.  

Deputado Assumção? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

aprovação, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) -  Pela aprovação. 
Deputado Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

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

DANILO BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação.  
Deputado Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) 

- Pela aprovação, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Aprovado à 
unanimidade. 

Próximo, por favor. 
 
A SR. ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO Sindaspes/N.º136/2019, 

encaminhado pelo Presidente do Sindaspes - 
Sindicato dos Agentes do Sistema 
Penitenciário do Estado do Espírito Santo, 
Senhor Rhuan Karllo Alves Fernandes, 
solicitando a revogação do Decreto 1185-S, de 
09.04.2019, que nomeou para o cargo de 
diretor adjunto da Penitenciária de Segurança 
Média II, o senhor Gilmar José Mariano e do 
Decreto 1796-S, de 18/07/2019 que nomeou o 
senhor Carlos Alberto Mazoni bem como a 
criação de um projeto de lei para que o cargo 
de gestão da Sejus, os quais demandem 
atribuições operacionais, como os cargos de 
gestão das unidades prisionais, sejam 
ocupados por inspetores penitenciários de 
carreira. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Ciente. 
Sugiro que seja oficiado à Sejus, 

solicitando explicações quanto aos critérios 

adotados e informações acerca dos atos 
publicados, nomeações dos citados servidores 
e qual o critério, obviamente, que vem sendo 
adotado. 

O sindicato, as associações, já fizeram 
algumas outras reivindicações, Capitão 
Assumção, inclusive com relação ao atual 
subsecretário, que não faz parte dos quadros, 
já foi ouvido aqui nesta comissão e 
providências só foram adotadas depois que 
esta comissão se pronunciou, inclusive a 
respeito de três inspetores condenados em 
segunda instância por tortura e que estavam à 
frente de presídios.  

Foi lamentável, inclusive, naquela 
audiência - Capitão Assumção, o senhor se 
reportou inclusive hoje, aqui, particularmente 
sobre ela -, quando questionamos aqui o 
senhor Alessandro, perguntando de onde ele 
era oriundo. E ele disse que era da justiça. E 
quando perguntamos se ele sabia onde os três 
servidores estariam trabalhando, ele disse que 
sabia, que eram diretores de presídios. 

Perguntamos se ele tinha 
conhecimento que esses três inspetores 
estavam condenados em segunda instância, 
por tortura. Ele disse que sim, mas 
lamentavelmente falou que os três eram 
inocentes. Esse cidadão provavelmente seja 
algum ministro do Supremo, porque para 
dizer que um cidadão condenado em segunda 
Instância é inocente, isso realmente é 
lamentável. Temos um ex-presidente da 
República preso, condenado em segunda 
instância. É muito lamentável. 

Mas vamos à votação. Pergunto como 
votam os nossos pares. 

Coronel Alexandre Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) - Com o parecer de V. Ex.ª . 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - (PSL) - Pela aprovação.  
Deputado Assumção? 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Também vou acompanhar, senhor presidente, 
lembrando que o pleito da categoria é justo. 
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Tem nesses cargos aí muito... As sugestões 
dos sindicatos para indicação de pessoas que 
entendem da função são importantes, 
deveriam ser levados em questão e não esse 
fato político. Nomear essas pessoas como 
uma condição política não vai resolver, não vai 
contribuir para que o sistema penitenciário 
funcione melhor. 

Lembro também, presidente, que 
naquele dia o subsecretário fez um discurso 
forte, enfático, defendendo o indefensável. E 
aqueles funcionários só foram afastados 
devido a sua posição forte, porque se não 
tivesse aquilo ali, até hoje aqueles 
funcionários estariam à frente daquelas 
funções. Lembrando também que o secretário 
fugiu, não veio aqui e mandou o 
subsecretário. Foi pior do que se ele tivesse 
vindo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - (PSL) - Pela aprovação.  
Deputado Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Voto pela aprovação, mas entendo que esse 
ofício tem duas solicitações diferentes. Uma, 
que o Delegado Bahiense colocou, acho super 
pertinente, que é saber os critérios. A pessoa 
tem que ter o mínimo de qualificação para 
poder desempenhar um cargo desses. Mas, na 
parte final, no último parágrafo, fala-se na 
criação de uma lei a respeito dos cargos de 
gestão das unidades prisionais serem 
ocupados por inspetores penitenciários de 
carreira, e isso aqui a gente que conversar 
para saber como nós vamos conduzir.  

A primeira parte do ofício, eu concordo 
plenamente e aprovo. Mas o Delegado talvez 
queira colocar alguma coisa a respeito dessa 
situação, que são dois itens no mesmo ofício.  

  
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Eu acho 
interessante, Dr. Mameri, que a gente tenha 
primeiro essa resposta da Sejus, para que 
depois a gente possa tomar alguma 
providência das próximas reuniões, se for o 
caso, inclusive solicitando apoio da 

Procuradoria da Casa para auxiliar nesse 
projeto de lei.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Ok. Como eu falei anteriormente, sou 
favorável.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
Deputado Xambinho.  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) 

- Pela aprovação.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Aprovado. 
Próximo, por favor. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício N.º 1695/2019 GAB-

DEPEN/DEPEN MJ, encaminhado pelo senhor 
Fabiano Bordignon, diretor-geral do 
Departamento Penitenciário Nacional, em 
resposta ao OF/Comseg n.º 340/2019, que versa 
sobre visita técnica realizada no Presídio 
Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 
29/05/2019, onde foram verificadas diversas 
irregularidades no referido presídio, tendo 
informado que a presente demanda foi 
encaminhada às áreas técnicas, quais sejam: 1) 
Ofício n.º 2244/2019/ ONSP/Depen/MJ 9245536 
enviado pela Ouvidoria Nacional dos Serviços 
Penais ao secretário de Estado da Justiça 
solicitando manifestação quanto às medidas 
que estão sendo implementadas para sanear ou 
até mesmo mitigar as irregularidades apontadas 
no referido relatório; 2) Informação n.º 
25/2019/DIRPP/Depen 9375693 que aborda a 
problemática da aquisição de equipamentos de 
escâner corporal e rádio HT, bem como as ações 
realizadas no estado no Espírito Santo; e 3) 
Despacho n.º 3828/2019/Direx/Depen/MJ 
9412673 que versa sobre a existência de 
obra/reforma em andamento ou prevista no 
PRCI - Presídio Regional de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES. 

   
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Esse expediente foi fruto de 
uma visita, Capitão Assumção e deputado 
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Mameri, que a comissão fez lá, com relação 
com a visita feita pela Comissão de Segurança 
ao Presídio de Cachoeiro de Itapemirim, e nós 
tomamos ciência agora dessa resposta. 

Solicito à Secretaria que encaminhe 
uma cópia dessa resposta ao presidente do 
sindicato, senhor Rhuan Carlos, para que tome 
conhecimento, e também cópias aos nossos 
pares aqui da comissão. E que o procedimento 
seja arquivado.  

Próximo, por gentileza.  
  
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Requerimento, encaminhado pelo 

doutor Waldyr Loureiro, advogado do senhor 
Ângelo Henrique Ferraço Andrião, preso 
provisório junto ao Centro de Detenção 
Provisória de Viana, o qual solicita a esta 
comissão que realize diligências no sentido de 
contatar in loco a situação do preso, bem 
como seja oficiado ao juiz da 1.ª Vara Criminal 
da Comarca de Vitória, para realização de 
perícia médica legal pelo Departamento 
Médico Legal do Estado do Espírito Santo, 
afim de que seja emitido laudo real do estado 
de saúde do preso Ângelo Henrique Ferraço 
Andrião, uma vez que o laudo emitido pela 
Sejus foi confeccionado por enfermeira.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Foi uma 
reivindicação de um advogado que esteve 
aqui na comissão, protocolou um expediente 
aqui, Capitão, em que relata a grave situação 
que está enfrentado esse preso. E que o laudo 
foi confeccionado por uma enfermeira e não 
por um médico. 

Por isso, nós fizemos aqui um 
despacho, que eu coloco à apreciação dos 
nossos pares, que se oficie à Sejus, solicitando 
informações urgentes quanto à situação de 
saúde do preso Ângelo Henrique Ferraço 
Andrião, que seja oficiada também essa Vara 
Criminal de Vitória, que é a Vara privativa do 
Júri, encaminhando cópia do Expediente e que 
se oficie ao Conselho Regional de Medicina 
para que se posicione a respeito do laudo 
emitido por uma enfermeira lá da Sejus, como 

o Rhuan mesmo relatou, quem está lá à frente 
é uma enfermeira.  

E também sugiro que a Comissão de 
Segurança realize uma visita técnica ao local, 
como já foi, inclusive, solicitado ou proposto 
pelo nosso deputado Xambinho, e que nessa 
visita técnica nós tenhamos a presença do 
nosso deputado Mameri, que é médico e 
conhece muito mais do que nós do assunto, 
porque em matéria de segurança, eu posso 
dar aula, mas em matéria de saúde tem que 
ser o nosso deputado Mameri. 

 Como votam os nossos pares? 
 Coronel Alexandre Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) - Pela aprovação, 
excelência. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação.  
Deputado Assumção? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, eu voto pela aprovação. 
Vou pedir, pela ordem, para lembrar 

aqui do item anterior, sendo bem rápido, 
aquela questão dos scanners corporais, nós, 
no nosso gabinete, entramos com um projeto 
de lei para que isso se reverta de segurança 
para os agentes que operem, porque não tem 
aqui no Espírito Santo. Então, a gente está 
entrando com um projeto de lei, primeiro para 
avaliar essa condição, deputado Emílio 
Mameri, porque é muito séria a radiação. 
Então, nós estamos entrando com esse 
projeto para que os nossos inspetores tenham 
essa proteção regulamentada por lei. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Isso é muito importante, 
deputado Assumção, porque, inclusive, existe 
uma lei de 2001, que foi aprovada em 2001 e 
entrou em vigor em 2001, que proíbe a revista. 
É lamentável porque se o inspetor que está de 
plantão não tiver muita certeza e fizer a revista, 
ele pode cometer, inclusive, um abuso de 
autoridade e estar sujeito a sanções da lei, o 
que é lamentável. 

Deputado Mameri, por favor. 
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O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Eu voto favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Favorável. 
Deputado Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) 

- Senhor presidente, eu voto favorável, mas 
quero ressaltar que eu quero estar presente 
nessa visita, mesmo sendo suplente aqui da 
comissão, tá bom? Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - À Secretaria para 
que encaminhe, não somente aos nossos 
pares, a pauta, mas também ao nosso 
suplente, deputado Xambinho. 

Pois não, pode prosseguir, por 
gentileza. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Ordem do Dia, por 
favor. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ordem do Dia: 4.1 - Relatório da 

audiência pública em Fundão, realizada no dia 
07 de agosto do corrente, às 19h, na Câmara 
Municipal de Fundão, assim sugerimos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Eu solicito que a 

secretária leia todos os itens para que a gente 
possa votar em bloco. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
A - Indicação ao senhor governador do 

Estado para a criação de uma escola em 
tempo integral. 

B - Indicação ao senhor prefeito 
municipal para a aquisição de câmeras para 
videomonitoramento. 

C - Indicação para a criação de uma 
companhia independente PMES que atenda 
Fundão, Timbuí e Praia Grande. 

D - Oficiar a Sesp solicitando aumento 
de efetivo policial para Fundão, Timbuí e Praia 
Grande e estudo de viabilidade para efetivar 
policiamento vinte e quatro horas em Timbuí 
nos finais de semana. 

E - Oficiar a prefeitura municipal 
solicitando limpeza nos lotes baldios, 
notificação dos proprietários e melhora da 
iluminação pública. 

F - Indicação ao senhor governador do 
Estado para a aquisição de drones para a 
Polícia Civil e Militar. 

G - Indicação ao senhor prefeito 
municipal para a criação do cerco eletrônico. 

H - Indicação ao senhor governador do 
Estado para a disponibilização de pátio para 
veículos apreendidos. 

I - Indicação ao senhor governador do 
Estado para a criação de uma patrulha rural. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Essas 
reivindicações foram feitas pela sociedade na 
audiência pública que tivemos em Fundão. 

O deputado Assumção, inclusive, 
estava no dia e também presenciou todas 
essas reivindicações.  

E, à exceção da letra F, eu acredito que 
a Polícia Civil... já foram adquiridos os drones 
para a Polícia Civil, foram adquiridos para a 
Polícia Militar, também, Capitão Assumção? 
Coronel Quintino?  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) - Foram, foram, sim. 

Identificador: 330036003800370038003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



74 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 22 de agosto de 2019 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE - PSL) - Foram adquiridos.  

Então, eu sugiro aqui a votação aqui, os 
nobres deputados, à exceção da letra f, 
porque os drones já foram adquiridos. 
Inclusive, os nossos policiais delegados já 
foram submetidos a treinamento, eu não sei 
se terá outro treinamento, mas já foram 
submetidos a treinamento. Eu pergunto como 
votam aí os nossos nobres pares, começando 
aí pelo Coronel Quintino. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) - Pela aprovação, 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação.  
Assumção, por favor. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, também voto pela 
aprovação.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação.  
Deputado Mameri. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Pela aprovação.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - E deputado 
Xambinho. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) 

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

DANILO BAHIENSE - PSL) - Aprovado. 
Nós temos aqui uma solicitação ao 

deputado Euclério Sampaio. Ele foi designado 
para apreciar determinada matéria. Já fizemos 
algumas cobranças a ele, e vamos voltar a 
cobrar, porque já tem algum tempo que está 
aí com o deputado Euclério Sampaio, mas 
como ele não se faz presente, deixaremos 
para a próxima reunião. 

Eu gostaria de passar a palavra agora 
ao cabo Eugênio. Pode usar a tribuna. 

Dia 21, comunicando a todos aí, todos 
os presentes, todos os telespectadores da TV 
Assembleia, dia 21 teremos audiência pública 
em Rio Novo do Sul, às 18h. Dia 11/09, 
audiência pública na Câmara Municipal de 
Guaçuí. Dia 18/09, audiência pública na Escola 
Jairo de Mattos, em São Torquato, às 19h.   

Eu consulto aqui, Capitão Assumção, 
nós tínhamos uma data diferente aqui para a 
audiência pública em Ecoporanga. Eu consulto 
a V. Ex.ª se será possível ser realizado no dia 
9/10. Dia 9 de outubro, se for possível, essa 
audiência será realizada nesta data. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Com certeza, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Então, no dia 9/10, 
teremos audiência pública em Ecoporanga, na 
Câmara Municipal, às 19h. 

Com a palavra o Cabo Eugênio. 
 
O SR. JACKSON EUGÊNIO SILOTE - Bom 

dia a todos. Primeiramente, agradeço a Deus 
por mais esta oportunidade. Estendo os 
cumprimentos ao excelentíssimo senhor 
deputado, presidente da Comissão de 
Segurança, doutor Danilo Bahiense, na qual eu 
estendo o meu abraço e os meus 
cumprimentos a todos os integrantes da 
Mesa.  

Cumprimento aqui também a pessoa 
do Rhuan, presidente do Sindaspes, na qual 
estendo os meus cumprimentos a todos os 
servidores da Sejus. Cumprimento também os 
colegas do Instituto Socioeducativo, o Iases; o 
sargento William, liderança de Cariacica, 
presente aqui também na Comissão de 
Segurança; cumprimentado o tenente 
Emerson, presidente da Abmes, cumprimento 
todos os integrantes; representantes das 
categorias da Polícia do Bombeiro Militar; 
cumprimento todos os telespectadores que 
nos acompanham através da TV Assembleia. 

Essa semana será uma semana 
extremamente importante para nós 
profissionais da área de segurança pública, 
policiais e bombeiros militares. Já dito antes 
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pelo nobre Capitão Assumção, nós estamos 
trazendo para o Espírito Santo, nos dias 22 e 
23, um evento que trata sobre segurança 
pública e as demandas tanto em nível de 
estado e também como a nível nacional. 

Antes, deixa eu só aproveitar aqui e 
cumprimentar também os colegas da Polícia 
Civil, pela participação da Comissão de 
Segurança, perdoem a falha. 

O evento vai acontecer no Tribunal de 
Contas do Estado, onde nós vamos discutir 
assuntos relacionados a pontos tão 
importantes, como previdência, a questão de 
aparelhamento das instituições de segurança, 
a importância das instituições militares na 
preservação da ordem pública. E tratar de 
assuntos, como a lei que foi aprovada na 
semana passada, da questão do abuso de 
autoridade, a 7.596. Uma lei que nós 
entendemos pela associação dos cabos e 
soldados como um retrocesso para segurança 
pública, em um momento em que nós temos 
discursos tratando sobre o combate à 
corrupção e à impunidade. Eu, praticamente, 
com essa lei aprovada, eu crio a possibilidade 
de demitir um policial militar, demitir um 
policial civil pela questão do uso das algemas. 

E nós, policiais militares, trabalhando 
diuturnamente, protegendo a sociedade 
capixaba nos setenta e oito municípios do 
estado, gosto de sempre ressaltar que 
fazemos isso, mesmo com todas as 
dificuldades que nós enfrentamos. Ressalto 
que, infelizmente, nós ocupamos o ranking de 
pior salário do país. Reflete isso também no 
serviço dos irmãos da Polícia Civil, dos irmãos 
da Sejus e dos agentes socioeducativos. Então, 
nós temos que fazer um trabalho de união, 
buscando colaborar com a segurança pública, 
e quem mais ganha com isso é a sociedade 
capixaba. 

Nós da Associação de Cabos e 
Soldados, incluindo o estado do Espírito Santo 
dentro do cenário de debates nacionais, 
estamos trazendo o 18.º Fórum Nacional das 
Entidades Representativas de Policiais 
Militares e Bombeiros Militares do país. Um 
dos pontos que também serão discutidos é a 
questão de como os servidores públicos da 

área de segurança são tratados. Terá como 
palestrante... Teremos, na verdade, só para 
passar aos senhores a programação, nós 
teremos a presença do capitão Wagner, do 
deputado federal Josias da Vitória, do 
governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, a 
presença da equipe de trabalho social e 
pesquisa da Associação de Cabos e Soldados 
apresentando resultado sobre a saúde dos 
nossos policiais e bombeiros militares. 
Teremos também a presença dos nobres 
deputados Capitão Assumção e Coronel 
Quintino, fazendo um painel tratando sobre a 
valorização dos profissionais da área de 
segurança pública; o presidente do CNCG, 
comandante-geral da Polícia Militar de Santa 
Catarina e secretário de Segurança de Santa 
Catarina, coronel Carlos Alberto de Araújo 
Gomes Júnior, que vai tratar sobre o ingresso 
nas forças de segurança, nas Polícias Militares. 
Coronel Wagner, do nosso Bombeiro Militar 
do Espírito Santo, tratando sobre o projeto 
político-militar. E, encerrando a sexta-feira, no 
dia 23, o senador Marcos do Val, tratando 
também sobre a valorização das polícias, dos 
profissionais de segurança pública e anistia. 

Vale ressaltar a presença da vice-
governadora na quinta-feira, dia 22, 
homenageando a primeira turma de mulheres 
soldado da Polícia e do Bombeiro Militar. Uma 
turma de 86. Serão homenageadas e entregue 
a elas uma comenda acerca de serem as 
desbravadoras desse universo tão masculino 
que é a segurança pública, em 86 rompendo 
paradigmas, assumindo a função de entrar na 
Polícia e no Bombeiro Militar. 

Então, senhores, mais uma vez, todos 
os senhores estão extremamente convidados. 
Faço questão da presença de todos. É um 
evento muito importante, coloca o Espírito 
Santo no roteiro dos grandes debates da área 
de segurança pública. Nós vamos tratar sobre 
Polícia e Bombeiro Militar, mas vai estar lá, 
tratando da Lei de Abuso de Autoridade, 
inspetor penitenciário, agente socioeducativo, 
juízes, entre outros profissionais desse nosso 
círculo, e a presença de todos os senhores é 
muito importante para engrandecer e 
abrilhantar esse debate. 
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Agradeço, mais uma vez, a 
oportunidade à Comissão de Segurança, que 
vem fazendo um trabalho brilhante. Essas 
reuniões, acontecendo de forma 
regionalizada, nos dão oportunidade de 
conhecer cada necessidade de cada município. 
Nós percebemos que nas últimas gestões nós 
tínhamos um pouco dessa dificuldade. Então, 
hoje, os senhores estão de parabéns! 

Quero também aproveitar e ser 
solidário ao Rhuan. Eu venho acompanhando 
o debate, venho acompanhando a luta do 
Rhuan no sistema penitenciário. Sabemos da 
importância desse modelo de gestão, Rhuan. 
Você está de parabéns pela defesa dos seus 
associados. Nós também queremos dizer para 
os nossos associados, independente de se 
você está em Montanha, independente de se 
você está em Dores do Rio Preto, a Associação 
de Cabos e Soldados está aqui para 
representá-los, defendê-los, e sempre estará 
de portas abertas para todo policial e 
bombeiro militar associado, e também não 
associado. Nós queremos você! Precisamos 
fortalecer a entidade para que o debate seja 
enriquecido, para que possamos, juntos, 
conquistar avanços dentro da valorização da 
segurança pública. Que Deus abençoe todos e 
uma excelente semana. Fiquem com Deus! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Eugênio, eu queria 
só fazer uma pergunta, por gentileza. Você 
sabe dizer qual é o salário de um soldado hoje 
aqui do estado do Espírito Santo? O salário 
bruto. 

 
O SR. JACKSON EUGÊNIO SILOTE - 

Dois, setecentos e setenta e oito. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - E quarenta e três. 
 
O SR. JACKSON EUGÊNIO SILOTE - Isso 

aí. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - E qual lugar que 
ocupa no ranking nacional? 

O SR. JACKSON EUGÊNIO SILOTE - 
Último. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - É, eu estou vendo 
aqui que, em Goiás, cinco mil, setecentos e 
sessenta e sete; Brasília, cinco, duzentos e 
quarenta e cinco; Roraima, cinco e vinte e 
seis. Então, é realmente lamentável. Nossos 
servidores, nossos policiais e toda categoria 
precisam ser valorizados. 

Muito obrigado aí, Eugênio, pelas suas 
palavras.  

Eu gostaria também de agradecer a 
presença do capitão Amorim, da Asses. Muito 
obrigado pela sua presença. Tenente 
Emerson, Associação de Bombeiros Militares 
do Estado do Espírito Santo, sargento 
Pratinha, da Aspomires, muito obrigado. 
Pratinha está sempre presente. E convidá-los 
para todas as audiências. Eu sei que vocês têm 
prestigiado na medida do possível, mas em 
todas as audiências públicas seria muito 
importante a presença de vocês.  

Eu gostaria de parabenizar aqui o 
Rhuan pela sua colocação, sempre muito 
firme. Você falou inclusive aí com relação à 
visita que fizemos aos presídios. E me recordo 
aqui que foi uma deliberação aqui da 
Comissão de Segurança. Nós estivemos na 
Cascuvv, em Vila Velha, onde constatamos 
inclusive preso com alvará, recolhido. Setenta e 
quatro presos foram colocados em liberdade, 
porque estavam com a cadeia vencida. Então, os 
nossos gestores precisam realmente fazer o 
dever de casa. Lá, no Xuri, nós estivemos 
visitando também por deliberação aqui da 
comissão. Mais de cento e noventa presos com 
a cadeia vencida. Então, essas pessoas 
realmente, nossos gestores precisam fazer esse 
dever de casa certinho para que a comissão não 
precise ir lá intervir.  

Às vezes, nós incomodamos, mas esse é 
o nosso trabalho. A Comissão de Segurança está 
aqui para ouvir as categorias, ouvir a sociedade 
e levar as demandas. E, às vezes, nós temos que 
colocar a mão na ferida. Então, não tem jeito, 

nós estamos aqui para isso. 
Eu gostaria de agradecer aqui a todos 

os telespectadores da TV Assembleia, 
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agradecer a todos os policiais civis, militares, 
inspetores penitenciários, agentes 
socioeducativos, funcionários, todos que nos 
prestigiam aqui nessa audiência pública. 

Eu vou passar a palavra agora ao nosso 
deputado Capitão Assumção para que faça as 
últimas considerações. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, eu quero só relembrar a 
importância desse evento que o presidente da 
Associação dos Cabos e Soldados registrou 
agora a pouco. Esse fato que aconteceu na 
Câmara foi muito entristecedor para toda 
segurança pública. Eu me lembro, senhor 
presidente, de que no tempo em que eu estive 
lá na Câmara dos Deputados, na 53.ª 
Legislatura, nós nos posicionamos de maneira 
muito forte quando o STF, usando de uma 
competência que não lhe pertence, isso a gente 
tem denunciado aqui na tribuna como ativismo 
judicial, o STF fez aquela Súmula Vinculante n.º 
11, que as senhoras e os senhores vão lembrar 
que é sobre a questão das algemas. Nós fomos 
fortes ali em denunciar não o STF, porque a 
instituição faz parte da nossa democracia 
brasileira, o STF é pleno - e todos os poderes 
também são -, mas os componentes do STF 
estão usando de um ativismo judicial para 
legislar no lugar dos competentes, na questão 
de competência, dos deputados e senadores.  

Então, isso aí passou lá num ato covarde 
do presidente da Câmara dos Deputados e, 
agora, sobrou para o presidente do Brasil 
reestabelecer essa garantia dos componentes 
da segurança pública de todo o Brasil. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, Capitão 
Assumção. 

Coronel Alexandre Quintino, 
considerações finais, por favor. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Senhor presidente, eu quero parabenizar 
a fala do nosso presidente da Associação dos 
Cabos e Soldados, Eugênio. Foi de muita 
importância essa fala dele, que nos trouxe... 
Essa semana, nós teremos um evento muito 
importante de cunho nacional, inclusive com 
presenças de autoridades muito importantes 

para a segurança pública em nível de Brasil. 
Parabéns à Associação de Cabos e Soldados, 
parabéns ao cabo Eugênio pela iniciativa. 
Muitos são os temas importantes que serão 
tratados ali, dentre os quais, essa nova Lei de 
Abuso de Autoridade, que foi aprovada no 
Congresso Nacional e, agora, está na mão do 
nosso presidente Jair Bolsonaro para sancionar 
ou vetar esse projeto de lei. É uma situação 
muito complicada. Nós temos temas ali que a 
gente percebe que é uma inversão de valores, a 
gente percebe que é um retrocesso para 
instituição, para todas as instituições que tratam 
da segurança pública.  

Então, eu vejo isso aí com muito receio, 
com muita preocupação, porque o que se 
percebe é que desde o nascedouro essa nova 
lei, esse projeto de lei foi criado por Renan 
Calheiros e pelo ex-senador Roberto Requião. 
Então, isso já nos preocupa muito, e a gente 
nota que parece que é algo direcionado não só 
aos agentes de segurança, mas como também 
uma forma de minar a maior operação de 
combate ao crime organizado que aconteceu no 
Estado brasileiro. Então, me preocupa muito.  

Parabéns, cabo Eugênio, pela fala e 
parabéns pela coragem de trazer aqui para o 
estado do Espírito Santo um evento de 
tamanha envergadura. Fico muito feliz. 
Parabéns! 

Uma boa tarde a todos, me despeço e 
retorno a fala a V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, 
Deputado Quintino. Parabéns pelas suas 
palavras.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
extraordinária, audiência pública a ser 
realizada por esta comissão, no dia 21 de 
agosto do corrente, quarta-feira, às 18h, no 
Teatro Municipal de Rio Novo do Sul, para 
tratar sobre o tema Segurança Pública Direito 
e Prioridades. 

Uma boa tarde a todos e que Deus 
continue nos abençoando. 

 
(Encerra-se a reunião às 12h30min) 
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