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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO DOS ANJOS 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50/2019 

 
Altera a Resolução nº 4.110, de 
15.9.2015, que instituiu a 
Comenda “José Maria Pimenta”. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º O caput do artigo 1º da Resolução nº 
4.110, de 15.9.2015, que instituiu a Comenda 
José Maria Pimenta passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 1º Fica instituída a Comenda 
“José Maria Pimenta”, a ser 
concedida pela Assembleia 
Legislativa a servidores ativos, 
inativos e a ex-servidores, com 
destaque na prestação de 
relevantes serviços à Assembleia 
Legislativa. 

 
 (...).” (NR) 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 

de setembro de 2019. 
 

ENIVALDO DOS ANJOS 
DEPUTADO ESTADUAL - PSD 

 
 

JUSTIFICATIVA  

 
O presente Projeto de Resolução visa alterar a 
redação da Resolução nº 4.110/15, que instituiu 

a Comenda “José Maria Pimenta” com vistas a 
possibilitar que os ex-servidores deste Poder, 
que tenham prestado relevantes serviços à 
Assembleia Legislativa, possam receber a 
Comenda. Atualmente, somente os servidores 
ativos e inativos podem ser agraciados com a 
referida honraria. Com a alteração proposta 
poderemos contemplar a todos que 
contribuíram para o aprimoramento e o bom 
desempenho das atividades desenvolvidas por 
esta Casa de Leis.  
 

Dessa forma, solicitamos o apoio dos nossos 
nobres Pares no sentido de aprovarmos o 
presente Projeto Resolução. 

 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

DECRETOS 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 49/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. RUI CARLOS DOMENECH 

RIBEIRO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 

Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Rui 
Carlos Domenech Ribeiro.” 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 50/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadã Espírito-Santense 

à Sra. ANDREA DE BARROS CUNHA RIBEIRO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadã 
Espírito-Santense à Sra. Andrea 
de Barros Cunha Ribeiro.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.505 
 

Autoriza a transposição do prazo da Comissão 
Especial de Petróleo, Gás e Energia, para, entre 

outras prerrogativas, debater e propor 
sugestões sobre a prospecção, exploração e 

produção de Petróleo e Gás, bem como sobre 

as mais diversas fontes de energia, 
classificadas em renováveis e não-renováveis 

no Estado do Espírito Santo. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 12/2019, na 
Sessão Ordinária do dia 21 de outubro de 2019, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2020 (Segunda Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Nona Legislatura), o prazo 
de funcionamento da Comissão Especial, criada 
pela Resolução nº 5.910, de 12.02.2019, para, 
entre outras prerrogativas, debater e propor 
sugestões sobre a prospecção, exploração e 

produção de Petróleo e Gás, bem como sobre 
as mais diversas fontes de energia, 
classificadas em renováveis e não-renováveis 
no Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.506 

 
Prorroga o prazo da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, criada pela 
Resolução nº 5.916, de 20 de fevereiro 
de 2019, e Aditada pela Resolução nº 

5.920, de 26 de fevereiro de 2019, para, 
apurar denuncias e possíveis 

irregularidades na situação das Obras 
Públicas e Privadas, investigar se as 

Políticas de desenvolvimento da 
Infraestrutura e Logística do Estado do 
Espírito Santo estão se desenvolvendo 
na forma da legislação que regula esta 

matéria, investigar o tráfego de veículos 
com documentações 
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irregulares/adulteradas em vias 
públicas, o cumprimento efetivo pelo 

DETRAN/ES das instruções de Serviços, 
Resoluções e Portarias do DENATRAN e 
CONTRAN, a análise da regularidade de 

processos de credenciamentos de 
empresas prestadoras de serviços 
credenciados pelo DETRAN/ES e o 

vazamento de publicidade, informações 
confidenciais feitas por servidores do 

órgão. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
30, inciso II e art. 59 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, de acordo com a aprovação do 
Requerimento nº 13/2019, na Sessão Ordinária 
do dia 21 de outubro de 2019, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Prorroga prazo da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, criada pela Resolução nº 5.916, de 
20.02.2019, e Aditada pela Resolução nº 5.920, 
26.02.2019, por mais 180 (cento e oitenta) dias, 
para, apurar denuncias e possíveis 
irregularidades na situação das Obras Públicas e 
Privadas, investigar se as Políticas de 
desenvolvimento da Infraestrutura e Logística 
do Estado do Espírito Santo estão se 
desenvolvendo na forma da legislação que 
regula esta matéria, investigar o tráfego de 
veículos com documentações 
irregulares/adulteradas em vias públicas, o 
cumprimento efetivo pelo DETRAN/ES das 
instruções de Serviços, Resoluções e Portarias 
do DENATRAN e CONTRAN, a análise da 
regularidade de processos de credenciamentos 
de empresas prestadoras de serviços 
credenciados pelo DETRAN/ES e o vazamento de 
publicidade, informações confidenciais feitas 
por servidores do órgão. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.507 
 
Autoriza a transposição do prazo da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, para, apurar 
denuncias e possíveis irregularidades na 
situação das Obras Públicas e Privadas, 

investigar se as Políticas de desenvolvimento 
da Infraestrutura e Logística do Estado do 
Espírito Santo estão se desenvolvendo na 

forma da legislação que regula esta matéria, 
investigar o tráfego de veículos com 

documentações irregulares/adulteradas em 
vias públicas, o cumprimento efetivo pelo 

DETRAN/ES das instruções de Serviços, 
Resoluções e Portarias do DENATRAN e 
CONTRAN, a análise da regularidade de 

processos de credenciamentos de empresas 
prestadoras de serviços credenciados pelo 
DETRAN/ES e o vazamento de publicidade, 

informações confidenciais feitas por servidores 
do órgão. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 14/2019, na 
Sessão Ordinária do dia 21 de outubro de 2019, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2020 (Segunda Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Nona Legislatura), o prazo 
de funcionamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 5.916, de 
20.02.2019, e Aditada pela Resolução nº 5.920, 
26.02.2019, para, apurar denuncias e possíveis 
irregularidades na situação das Obras Públicas e 
Privadas, investigar se as Políticas de 
desenvolvimento da Infraestrutura e Logística 
do Estado do Espírito Santo estão se 
desenvolvendo na forma da legislação que 
regula esta matéria, investigar o tráfego de 
veículos com documentações 
irregulares/adulteradas em vias públicas, o 
cumprimento efetivo pelo DETRAN/ES das 
instruções de Serviços, Resoluções e Portarias 
do DENATRAN e CONTRAN, a análise da 
regularidade de processos de credenciamentos 
de empresas prestadoras de serviços 
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credenciados pelo DETRAN/ES e o vazamento 
de publicidade, informações confidenciais 
feitas por servidores do órgão. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.508 
 
Concede Medalha de Mérito “Mário Gurgel” 

a INSTITUTO JOÃO XXIII. 
 

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 2.044, de 13.6.2002 e 
acrescentada da Resolução 2.397, de 
27.9.2007, resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito 
“Mário Gurgel” a INSTITUTO JOÃO XXIII. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.509 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” a REIS FRIEDE. 
 

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 
Reis Friede, 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 22 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.534 
 

Concede Comenda “Loren Reno” a EGÍDIO 
MALANQUINI. 

 
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 
alterada pelas Resoluções nºs 1.370, de 
14.12.1982, 2.398, de 27.09.2007, e 5.924, de 
13.03.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren 
Reno” a Egídio Malanquini, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 

de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO ESPECIAL DO PETRÓLEO; 
GÁS E ENERGIA 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CARLOS VON 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE XAMBINHO  
REUNIÃO: 5ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: Plenário “Judith Leão Castelo” 
DATA: 23/10/2019 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 15 horas 
 

PAUTA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA 
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não há.  
 

2 - COMUNICAÇÕES: 
 

OBJETIVO DA COMISSÃO: para, entre outras 
prerrogativas, debater e propor sugestões sobre a 
exploração de petróleo e Gás, bem como a 
utilização de energia no Estado Do Espírito Santo. 
 

3 - ORDEM DO DIA: 
Debate sobre o Fundo para Redução das 
Desigualdades Regionais e os Impactos da decisão 
do STF 
 

CONVIDADOS: 
 

AMUNES (Associação dos Municípios do ES) 
Câmaras Municipais  
ASCAMES (Associação das Câmaras Municipais do 
ES)  

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2190 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, FLAVIO ELIAS FRANCISCO SERRI, para 
exercer o cargo em comissão de 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, no gabinete 
Deputado Alexandre Xambinho, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
193316/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2191 
 

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

ELEVAR para 26% (vinte e seis por 
cento), a partir de 02/10/2019, de acordo com 
art. 106 da Lei Complementar nº 46/94, 
combinado com art. 1º da LC nº 128/98 de 
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz 
jus MARIA DA PENHA RODRIGUES TOFOLI, 
matrícula nº 201506, Técnico Legislativo Sênior - 
ETLS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

(*) ATO Nº 2157 
 

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

EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, VANESSA OLIVEIRA 
SCANDIAN, do cargo em comissão de Supervisor 
da Comissão de Política Antidrogas, código 
SCPA, da Secretaria da Assembleia Legislativa, a 
partir de 09/10/2019. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
(*) Reproduzido por ter sido redigido com incorreção. 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 

 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: MATHEUS MENEZES 
NOBRE 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 23.10.2019 a 31.12.2019 

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 
18 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: VANESSA MIRELLY 
GARCIA DE MACÊNA 
SILVA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 16.10.2019 a 15.10.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

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

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

14 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 23.10.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 SEMINÁRIO REGIONAL Reforma Tributária-Espirito Santo 

04h55 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cooperativismo 

06h05 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Educação 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo Na TV vai apresentar um dos 17 objetivos do 
desenvolvimento sustentável adotado pelas Nações Unidas, em 2015, 
para melhoras a vida das pessoas. Com foco na indústria, inovação e 
infraestrutura. Objetivo principal diminuir a pobreza no mundo. 
Acompanhe também reportagem sobre a polinização do algodoeiro 
por meio de abelhas e outras informações 

07h35 PARLAMENTO BRASIL No Mato Grosso Projeto de Lei deseja destinar 20% do valor arrecado 
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com multas de trânsito para a saúde pública. Conheça a troca da 
bandeira na Praça dos Três Poderes em Brasília e ainda saiba qual o 
passo-a-passo para se tornar um Micro Empreendedor Individual 

08h00 STJ CIDADÃO O programa dessa semana debate os conflitos em condomínios 

08h40 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

12h00 COM A PALAVRA Alexandre Quintino é coronel da Polícia Militar, formado em direito e 
mestre em sociologia e direito. Ele como tem sido a atuação e as 
principais demandas das comissões permanentes que participa como 
titular: Agricultura, Justiça e Segurança. Esta última é a principal 
plataforma de atuação do parlamentar que destacou as melhorias de 
efetivo e aparelhamento da Polícia Militar como um desafio constante 
de sua rotina na Assembleia.  

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

13h00 DEDO DE PROSA Arte na Rede é um projeto que reúne um catálogo virtual, exposições 
itinerantes e um livro. Amante das artes, Catherine Beltrão pediu 
doação de obras para os participantes do catálogo e encarou o 
segundo desafio: um museu cheio de arte e tecnologia. Enquanto não 
formaliza o espaço físico, ela leva as obras em exposições itinerantes 

13h30 PARLAMENTO BRASIL No Mato Grosso Projeto de Lei deseja destinar 20% do valor arrecado 
com multas de trânsito para a saúde pública. Conheça a troca da 
bandeira na Praça dos Três Poderes em Brasília e ainda saiba qual o 
passo-a-passo para se tornar um Micro Empreendedor Individual 

14h00 SESSÃO SOLENE (V) 50 Anos de Existência da Aves - Associação Dos Avicultores do Estado 
do Espírito Santo 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 COM A PALAVRA Alexandre Quintino é coronel da Polícia Militar, formado em direito e 
mestre em sociologia e direito. Ele como tem sido a atuação e as 
principais demandas das comissões permanentes que participa como 
titular: Agricultura, Justica e Segurança. Esta última é a principal 
plataforma de atuação do parlamentar que destacou as melhorias de 
efetivo e aparelhamento da Polícia Militar como um desafio constante 
de sua rotina na Assembleia 

18h30 DEDO DE PROSA Arte na Rede é um projeto que reúne um catálogo virtual, exposições 
itinerantes e um livro. Amante das artes, Catherine Beltrão pediu 
doação de obras para os participantes do catálogo e encarou o 
segundo desafio: um museu cheio de arte e tecnologia. Enquanto não 
formaliza o espaço físico, ela leva as obras em exposições itinerantes 

19h00 SESSÃO SOLENE (V) 20 Anos de Existência do Instituto João XXIII  

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 COM A PALAVRA Alexandre Quintino é coronel da Polícia Militar, formado em direito e 
mestre em sociologia e direito. Ele como tem sido a atuação e as 
principais demandas das comissões permanentes que participa como 
titular: Agricultura, Justica e Segurança. Esta última é a principal 
plataforma de atuação do parlamentar que destacou as melhorias de 
efetivo e aparelhamento da Polícia Militar como um desafio constante 
de sua rotina na Assembleia 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

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

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
 

VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO 
DE 2019. 

 
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, para ensejar o 
início da sessão, registram 
presença os senhores deputados 
Adilson Espindula, Alexandre 
Xambinho, Capitão Assumção, 
Carlos Von, Coronel Alexandre 
Quintino, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Euclério Sampaio, 
Gandini, Hudson Leal, Iriny 
Lopes, Janete de Sá, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Raquel Lessa, 
Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Há quorum para a abertura da sessão, 
de acordo com o painel eletrônico, onde já 
temos o registro dos seguintes parlamentares, 
homens e mulheres: Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Capitão Assumção, Carlos 
Von, Coronel Alexandre Quintino, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. Emílio 
Mameri, Dr. Rafael Favatto, Engenheiro José 
Rocha Esmeraldo, Euclério Sampaio, Gandini, 
Hudson Leal, ministra Iriny Lopes, Janete de Sá, 
Luciano Machado, Marcelo Santos, Marcos 
Garcia, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques e Vandinho Leite. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o deputado José 
Rocha Esmeraldo para que proceda à leitura de 
um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a 
todos que se coloquem em posição de respeito. 
(Pausa) 

(Assume a 1.ª secretaria o 
senhor deputado Luciano 
Machado e, a convite do 
presidente, assume a 2.ª 
secretaria o senhor deputado 
Engenheiro José Esmeraldo) 

 
(O senhor deputado Engenheiro 
José Esmeraldo lê Atos, 4:12) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Obrigado, deputado José Esmeraldo. 
 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENGENHEIRO 

JOSÉ ESMERALDO - MDB) - Para os hereges.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Neste momento, dispenso a leitura da 
ata e declaro a mesma aprovada, conforme 
previsão regimental. 

Consulto o 1.º secretário, Luciano 
Machado, se existe Expediente a ser lido. 

 
 (Registra presença o senhor 

deputado Enivaldo dos Anjos) 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Senhor presidente Marcelo 
Cariacica Santos, não há Expediente a ser lido. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Não havendo Expediente a ser lido, 
passamos, imediatamente, à Ordem do Dia. 

1.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
50/2019, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 197/2019, que extingue o Instituto de Obras 
Públicas, Iopes, e transforma o Departamento 
de Estrada e Rodagens, DER, em Departamento 
de Edificações em Rodovia do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. 

Consulto as Comissões de Justiça, de 
Cidadania, de Infraestrutura e de Finanças se 
podemos fazer em conjunto. (Pausa) 

Havendo concordância, designo... 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Deputado Gandini. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - ... o deputado Fabrício Gandini para que 
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possa presidir e designar relator, se assim 
entender. O que entender melhor. 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Dary Pagung) 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Tendo quorum na 
Comissão de Justiça, vou avocar a matéria e dar 
pela constitucionalidade e aprovação da mesma, 
tendo em vista que temos outras comissões, e 
colocar a matéria em discussão. (Pausa) 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Freitas) 
 
Não tendo quem queira discutir, passo a 

colher os votos. 
Como vota o deputado Vandinho Leite? 

(Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Coronel Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputada Janete de 
Sá? (Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Presidente deputado Fabrício 
Gandini, vou acompanhar o relato de V. Ex.ª. 

Muito obrigado. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Agradeço. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Dr. Emílio 
Mameri, tendo em vista que o deputado 
Marcelo Santos está presidindo? (Pausa) 

Aprovado na Comissão de Justiça. 
 
Passo à Comissão de Cidadania. 
Como vota o deputado Enivaldo dos 

Anjos? (Pausa) 

Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini? 

(Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Cidadania. 
 

Passo à Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Euclério 

Sampaio? (Pausa) 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado José Esmeraldo?  
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Com o relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa) 

Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Presidente, na Comissão de 
Finanças, também acompanho o voto. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Marcos 
Garcia? (Pausa) 

Aprovado à unanimidade também na 
Comissão de Finanças. 

 

Passamos à Comissão de Infraestrutura. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Marcos Mansur? (Pausa) 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado também, por maioria dos 

votos, na Comissão de Infraestrutura. 
Aprovado em todas as comissões. 
Devolvo à Mesa para prosseguir a 

matéria. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Vamos, presidente, trabalhar! 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Terminada, então, a fase das discussões 
nas comissões reunidas, coloco a matéria em 
discussão. (Pausa) 
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É porque não conheci V. Ex.ª de óculos. 
Terminada a discussão, em votação.  
Por se tratar de matéria de quorum 

qualificado, ou seja, PLC, a votação é nominal. 
Então, vamos iniciar a votação. 
Solicito aos deputados que coloquem a 

sua posição de voto no painel e consulto o líder 
do Governo para encaminhar a votação. 

 

(Procede-se ao registro dos 
votos) 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - A 
liderança do Governo encaminha voto SIM. E, 
inclusive, pedindo ao deputado Assumção que 
também colabore na aprovação desta matéria 
porque ele também vai ser beneficiado, com 
certeza, com esta matéria aprovada. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, pela ordem! Liderança do 
PSL, partido do presidente Bolsonaro, para não 
dizer que a gente vota de forma incoerente, nós 
estaremos votando junto com o Governo. 

O PSL encaminha voto SIM. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O PSL também tem um pezinho no 
Governo. 

A liderança do Governo também 
encaminha pelo voto SIM. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Jamais, senhor presidente. Pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - E a liderança do PSL também encaminha 
pelo voto SIM. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - A liderança do Patriota também 
encaminha voto SIM. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Conseguiram reunir e entender? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Depois de uma reunião extensa 
com o vice-líder, deputado Dary Pagung, e 
demais deputados independentes nós... 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Patriotas também encaminha pelo voto 
SIM. 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
Independentes também, os independentes, 
voto SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Os independentes com partido e sem 
partido? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Incluindo o deputado Euclério 
Sampaio. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ok. Os independentes, o bloco de 
independentes também vota SIM. (Pausa) 

V. Ex.ª também é independente? (Pausa) 
Ah! 

Vamos, então, finalizar a votação. 
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não votam os 
senhores deputados Euclério 
Sampaio e Hudson Leal) 

 
(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Freitas, Gandini, Iriny Lopes, 
Janete de Sá, Luciano Machado, 
Marcos Garcia, Raquel Lessa, 
Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 

 

Totalizando vinte e três votos; uma 
abstenção, que é o meu caso, como presidente 
não voto; zero NÃO; passamos a vinte e quatro; 
zero NÃO; vinte e três SIM.  

Neste momento, então, fica aprovada a 
matéria. 

Encaminhe-se à extração dos autógrafos. 
 
2. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
Identificador: 340033003600300035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quarta-feira, 23 de outubro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 11 

51/2019, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 198/2019, que altera a Lei Complementar 
n.º 401, de 12 de julho de 2007, alterada pela 
Lei Complementar n.º 727, de 13 de dezembro 
de 2013, que redefine o funcionamento do 
Conselho Estadual de Educação, o CEE, e dá 
outras providências. 

Consulto as senhoras e os senhores 
deputados se nós podemos fazer a reunião das 
comissões reunidas.  

Comissão de Justiça? (Pausa) 
Comissão de Educação? (Pausa) 
Comissão de Educação pode ser 

conjunta. 
Comissão de Finanças, conjunta. 
Então, designo o deputado Fabrício 

Gandini para presidir as comissões reunidas: 
Justiça, Educação e Finanças. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Tendo em vista, 
senhor presidente, que nós temos quorum, 
tendo em vista que temos uma emenda, eu vou 
abrir discussão anteriormente ao meu voto, até 
para compreender a emenda, como está sendo 
feita de forma oral. 

Vou abrir a discussão com o deputado 
Sergio Majeski.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos à Mesa, aos colegas presentes no 
plenário, aos funcionários da Casa, àqueles que 
nos assistem pela TV Assembleia e aos que nos 
visitam hoje aqui nas galerias, especialmente 
aos professores que estão aqui hoje.  

Neste projeto, oriundo do Governo, a 
gente não vê problema. O Governo está 

propondo a paridade no Conselho Estadual de 
Educação entre sociedade civil e membros 
indicados pelo Governo.  

O que nós estamos propondo como 
emenda é que... O mandato dos conselheiros 
atuais vai até dia 31 de março do ano que vem. 
Como está no projeto que está aqui, que, assim 
que for sancionado, trocam todos os 
conselheiros... Existem muitos processos, hoje, 
no conselho em andamento. Então, nós 
propomos que se mantenha a configuração 
desse conselho até o final de dezembro deste 
ano, porque, como falei, os mandatos 
terminariam em 31 de março do ano que vem.  

A nossa proposta, e fazendo aqui a 
emenda oral, é que os atuais conselheiros 
permaneçam, em função de que vários 
conselheiros são relatores de vários processos 
em andamento. Quer dizer, se termina, esses 
processos praticamente têm que começar do 
zero, porque tem que se escolher os relatores 
dentre os novos conselheiros. Essa é a nossa 
proposição.  
 Agora, eu aproveito... A gente tem que 
ficar muito atento para a questão de que o 
Conselho Estadual de Educação, muitas vezes, 
tem sido um mero carimbador das decisões 
governamentais. Até muitas vezes quando o 
Governo tem maioria no conselho, ele tratora. 
Foi o que aconteceu, por exemplo, quando o 
Plano Estadual de Educação foi aprovado. Acho 
que muitos dos professores que estão aí 
participaram daquela discussão naquela 
ocasião.  

Embora o conselho, majoritariamente, 
tenha opinado para que o Plano Estadual não 
fosse votado da forma como foi votado em 
2015, ainda assim acabou sendo votado. Então, 
a gente precisa fazer com que também o 
conselho seja respeitado, que as decisões do 
conselho sejam respeitadas e que o conselho aja 
efetivamente como conselho. O conselho não 
pode agir como um mero carimbador, muitas 
vezes, das decisões. 

Na gestão passada, por exemplo, nós 
vimos muitas vezes, no caso de fechamento de 

escolas. É notório que, pela lei, para fechar 
uma escola antes precisa do parecer do 
conselho. E, muitas vezes, escolas foram 
fechadas, e, depois, o conselho emitiu 
parecer. Quer dizer, isso é uma coisa 
completamente ilegal inclusive, mas foi o que 
aconteceu, muitas vezes, na legislatura 
passada.  

Então, a gente tem que aprimorar o 
Conselho Estadual de Educação e fazer com que 
ele funcione efetivamente como um conselho. 
Eu acho que essa é a parte mais importante e 
cabe a nós, aqui na Assembleia Legislativa, 
fiscalizarmos essa situação e ajudarmos para o 
fortalecimento e o aprimoramento do Conselho 
Estadual de Educação, assim como os demais 
conselhos, que são fundamentais, aqueles que 
têm, principalmente, a participação da 
sociedade civil. 
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Então, é essa a nossa proposta de 
emenda a esse projeto. 

Muito obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Enivaldo 
dos Anjos para discutir a matéria. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, essa questão passa um 
pouco também pelo que podemos dizer de 
interferência da administração passada na atual 
administração. Então, nós queremos entender 
que o correto é não acolher a emenda e 
votarmos a matéria da forma que está, porque 
nós temos encontrado algumas interferências 
de algumas pessoas do Governo passado neste 
Governo, com o objetivo de atrapalhar o 
Governo nos seus planos e nas suas ideias 
atuais. 

Então, por essa razão, gostaria de 
consultar os demais pares, que a gente não 
acolhesse a emenda e votasse a matéria na 
forma original. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Mais algum deputado 
gostaria de discutir a matéria? (Pausa) 

 Não havendo, vou avocar a matéria, vou 
rejeitar a emenda, tendo em vista, e aí eu 
busquei entendimento, as entidades da 
sociedade civil podem reconduzir os membros, 
se quiserem. Então, qualquer entidade que tiver 
renovado, assim que for sancionada a lei, ela 
poderá reconduzir, se for interesse dela. Então, 
a representação é da entidade e está mantendo 
a paridade. 

Então, apesar de importante a percepção 
do deputado Sergio Majeski, mas entendemos 
que não vai haver perda para a sociedade civil, 
neste caso. 

Vou dar pela constitucionalidade e 
aprovação da mesma e colocar a matéria em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, 
passo a colher os votos. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

(Pausa) 

Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Votado à unanimidade na Comissão de 

Justiça. 
 

Passo à Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Luciano 

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

acordo com o relato de V. Ex.ª, meu 
companheiro. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Com o relator. 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Com o relator. 
 
Passo à Comissão de Educação. 
Como vota o deputado Vandinho Leite? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Sergio Majeski? (Pausa) 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Como vota o deputado Alexandre 

Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado também pela unanimidade dos 

membros das comissões pertinentes. 
Devolvo à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Encerrada a discussão nas comissões 
reunidas. 
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Colocamos a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Informo que, por se tratar de projeto de 
lei complementar, carece de quorum 
qualificado.  

Está aberto o painel de votação. 
 

(Procede-se ao registro dos 
votos) 
 

Solicito ao líder do Governo encaminhar 
votação. 

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

liderança do Governo encaminha pelo voto SIM, 
senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O bloco dos independentes? 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, 
demonstrando a coerência dos independentes, 
que têm compromisso com a razoabilidade, com 
a ponderação, com o bom senso, sem nenhum 
radicalismo, vamos acompanhar, neste projeto, 
também a liderança do Governo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Bloco dos garrados, Capitão Assumção? 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, o PSL encaminha voto SIM. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Senhor presidente, neste 
momento, também encaminhamos o voto SIM, 
após conversar com o deputado Dary Pagung, 
hoje, de manhã cedo. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Senhor 
presidente, pela ordem! Gostaria de registrar o 
meu voto a favor na Comissão de Educação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Quando terminar o processo.  

Então vamos lá, líder do Governo 
encaminha pelo voto SIM; independentes, voto 
SIM; garrados, voto SIM. Do Rafael Favatto é o 
que mesmo? (Pausa) Patriotas vota SIM; e o ex-
líder da oposição, NÃO.  

Estamos caminhando para o fim, 
precisamos de mais votos. 

Deputado Dary Pagung falta votar; 
deputado Emílio Mameri; deputado Freitas; 
deputado Adonias acaba de votar. (Pausa) Não, 
é para votar. Zé Bom Ar já acabou de votar? 
Deputada Janete de Sá? Foi Coronel Guarapari 
Quintino que falou aqui. Deputado Emílio 
Mameri?  
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não votam os 
senhores deputados Dr. Emílio 
Mameri, Euclério Sampaio, 
Hudson Leal e Raquel Lessa) 
 
(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Rafael Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Freitas, Gandini, Iriny Lopes, 
Janete de Sá, Luciano Machado, 
Marcos Garcia, Renzo 
Vasconcelos, Sergio Majeski, 
Torino Marques e Vandinho 
Leite) 

 
Bom, vamos finalizar, então, o processo 

de votação.   
Vinte e dois votantes, uma abstenção. 

Vinte e um votos SIM; zero NÃO.  
Fica aprovado.  
Á Secretaria para a extração dos 

autógrafos.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, para 
justificar voto!  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Para justificar voto, deputado líder do 
bloco dos independentes.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Registrar a participação 
fundamental dos independentes na aprovação 
desse projeto, ressaltando o compromisso com 
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a população capixaba. E as matérias que forem 
boas para o povo terão nosso apoio nesta Casa.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Está registrado.  
Líder do Governo?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Senhor presidente, um minuto. Meu voto é Sim.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Está registrado.   
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Está registrado? Muito obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O voto é Sim.   
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Vou registrar os agradecimentos aos 
independentes, e quero, também, que eles 
reconheçam que o Governo tem os 
reconhecido, tanto que, nesta semana, o 
deputado Pazolini teve duas emendas dele 
sancionadas pelo governador. Então, isso é uma 
demonstração de que nós agimos, também, 
com civismo, em favor do estado.  

Agradeço à oposição, aos 
independentes, mas temos reconhecido, na 
altura do possível. Ontem mesmo, o deputado 
Vandinho fez esse registro aqui. Então, a 
harmonia é muito boa, e a luta aqui sempre é 
pelo melhor pelo estado e não por questões 
pessoais.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) -  Verdade.  
Se me permite uma retificação, líder do 
Governo, deputado Enivaldo, foi uma emenda 
na lei, publicada ontem, e uma lei publicada 
hoje. E não duas emendas. Uma lei e uma 
emenda.  

Agradeço, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  V. Ex.ª tem preferência mais do que 
governistas.  

Com a palavra, agora, o deputado 
Freitas, para justificar voto.  

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 
presidente, é só no sentido de aproveitar o 

momento, a oportunidade, uma vez que não 
estou nem inscrito na fase das Comunicações, e 
prestar uma homenagem aos professores pela 
passagem do seu dia, dia 15 de outubro. 
Precisamos fazer o reconhecimento aos mestres 
do nosso país e especialmente aos do estado do 
Espírito Santo. 

Peço ao nosso diretor de imagem que 
passe essa homenagem, do ano passado, mas 
que é para sempre. Por favor!  

É importante que coloque o som bem 
alto.  

 
(É exibido o vídeo) 

 
 Muito obrigado, senhor presidente. 
 Eu acredito na força do professor, que 
com a sua resiliência e paciência, continua essa 
missão. 
 Um abraço! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Obrigado, deputado Freitas. 
 Tendo em vista a solicitação do 
deputado Enivaldo dos Anjos, aprovada em 
plenário, fizemos aqui a discussão de dois itens 
na Ordem do Dia, em caráter extraordinário. 
 Agora, passamos... 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Senhor presidente, posso também justificar o 
voto, para fazer uma colocação, muito 
rapidamente? 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Claro! 
 Comece justificando o voto, pelo menos. 

 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Seguindo a mesma linha do deputado Freitas, 
vou aproveitar um atalho, também seguindo a 
mesma linha do deputado Euclério, nós 
aprovamos hoje esse projeto referente ao 
Conselho Estadual de Educação. O Dia do 
Professor é um dia que todo o sentimento foi 
expresso nesse cordel que acabamos de ver, 
nesse vídeo.  

Também é dia de lembrar uma 
professora que foi presidente do Partido Verde 
por mais de vinte anos. Cidineia Maria Fontana, 
a Néia, foi presidente do PV por cerca de vinte e 
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dois anos. Bióloga de formação, era professora, 
enérgica, muito pontual, era muito ligada às 
causas sociais, à justiça social, à 
sustentabilidade, ao ecodesenvolvimento, e 
muito cumpridora da palavra.  

Quando ela veio a falecer, eu não era 
filiado ainda ao PV, mas tínhamos uma relação 
muito boa. Naquele momento, parecia que o PV 
havia ficado órfão, pela força, pela pujança dela, 
durante toda a sua vida, a sua militância no 
partido, defendendo a causa verde, a causa 
ambiental. 

O PV acabou ficando tão forte sob a 
liderança dela, que isso não fez tanta diferença, 
vamos dizer assim, na questão da força do 
partido, mas ela deixou um vazio muito grande 
em uma política que fez história, realmente, 
deixando esse legado de palavra, de consciência 
crítica, de participação. 

Então, ela, como professora, merece ser 
lembrada, por fazer hoje dois anos do seu 
falecimento, por ter sido essa professora que 
contribuiu muito para a história do Espírito 
Santo. 

Quero também deixar o nosso abraço a 
todos os professores. Nós vivemos um 
momento em que há este grande sentimento, 
que foi criado, parece que há uma conceituação 
da falta de autoridade do professor, mas isso é 
um ledo engano. É preciso que se fortaleça, a 
cada dia, por meio de ações do Governo, por 
meio de nossas ações parlamentares, do 
fortalecimento da profissão do educador, na sua 
valorização profissional, na sua estrutura para 
trabalhar, na sua condição de ser um 
profissional que não é só importante por formar 
profissionais por todo o mundo. Mas é 
importante também se lembrar das políticas de 
valorização do magistério, de respeito a esses 
que, realmente, fazem a diferença na sociedade 
mundial. 

Então, hoje, o Dia do Professor merece 
ser lembrado nesta data, mas precisa ser 
lembrado a cada dia do nosso mandato, com as 
nossas ações, com os nossos gestos. 

Felicidades a todos os professores! Que 
os sonhos sejam conquistados! Um abraço. 
Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra Sergio Majeski, o 
magnífico. 

Neste momento, eu também transfiro a 
presidência para o deputado Adilson Espindula.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, meus cumprimentos aos deputados. 
Já cumprimentei quando vim aqui na discussão.  

Presidente, aproveitando, já disse 
ontem, já disse hoje novamente, os professores 
pouco têm o que comemorar.  

Comecei a dar aula em 1985, lá em Santa 
Maria de Jetibá, pela rede estadual. Depois fui 
professor da rede municipal. Eu me lembro que 
em 1986, salvo engano, tivemos uma grande 
greve aqui no estado, uma greve que durou 
acho que mais de um mês, dois meses, alguma 
coisa assim. E depois de fazer uma caminhada, 
teve uma assembleia no ginásio do DED, nós 
fizemos uma caminhada até o Centro da cidade, 
porque a Assembleia Legislativa era no Centro, e 
entramos na Assembleia, mas um movimento 
pacífico e tal, e no discurso um deputado que 
era, então, o líder do Governo naquela época, 
chamou os professores que estavam ali de 
vagabundos, que deveriam estar na sala de aula, 
ao invés de estarem fazendo manifestações nas 
ruas. 

É com tristeza que a gente constata - isso 
foi trinta e quatro anos atrás, no ano de 1985, 
86 - que hoje, ainda, os professores continuam 
lutando pelas mesmas coisas que nós lutávamos 
trinta anos atrás. Quer dizer, pouco evoluiu em 
muitas questões a relação de professores com 
escolas, com Governos, principalmente no 
reconhecimento e na valorização do 
profissional. 

Não vai existir uma nação que se 
desenvolva de verdade sem a valorização do 
professor.  

Como eu disse ontem, e segundo a 
matéria que informa no jornal de domingo, 
temos municípios no estado que pagam menos 
que o salário mínimo, caso de Alto Rio Novo, 
que paga um salário de novecentos e seis reais. 
Como eu disse ontem, o Estado tem uma média 
salarial de dois mil e poucos reais, assim como o 
município de Itapemirim, que é o que melhor 
paga, dois mil e trezentos, que continua sendo 
uma vergonha. Como eu falei ontem, a matéria, 
da forma que ela trata, é como se o município 
de Itapemirim, com salário de dois mil e 
trezentos reais, para professores com 
graduação, isso fosse algo significativo. Não é! É 
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vergonhoso tanto os dois mil e trezentos reais, 
os dois mil e duzentos pagos pelo Estado. Os 
novecentos e seis reais pagos pelo município 
como Alto Rio Novo não têm nem palavras para 
a gente conceituar, designar e falar sobre isso.  

Ah, mas tem município do estado que 
está cumprindo o piso. Não cumpre. Ninguém 
cumpre o piso. Por quê? Porque o piso 
estabelecido é de mil e quinhentos e noventa 
reais para formação média. Não tem 
professores de formação média. Os professores 
têm curso superior. E é curioso aqui, na rede 
estadual, por exemplo, um professor que tem 
mestrado, o salário dele é dois mil e seiscentos, 
dois mil e oitocentos reais, aproximadamente. 
Isso é inconcebível!  

Eu disse ontem e volto a repetir: a média 
salarial de um professor do Estado é um tíquete-
alimentação de um desembargador, de um 
conselheiro do Tribunal de Contas. Um 
professor, então, em Alto Rio Novo, ganha 
menos da metade que o tíquete-alimentação de 
um procurador ou de um desembargador. Como 
se falar em valorização da educação?  

Neste dia de hoje, muitas vezes a gente 
vai ver nas redes sociais as pessoas falando: Ah, 
parabéns aos professores, são muito 
importantes! Mas, amanhã, boa parte, 
sobretudo as autoridades vão se esquecer desta 
importância, vão se esquecer de, nas suas 
ações, mostrar que os professores são, 
realmente, os profissionais mais importantes de 
uma nação. Nós vamos esquecer!  
 Em relação aos professores da rede 
estadual, aquilo que falei antes, ontem, e volto 
a repetir, os professores têm que pagar o 
cafezinho que tomam com o próprio dinheiro. 
Não pode ser usada a verba que vem da 
secretaria para comprar um cafezinho para os 
professores. Os professores não podem se 
alimentar com a merenda da escola. Isso é 
humilhante!  

Mesmo assim, é aquilo que tenho dito 
para os meus colegas professores, eles são, sim, 
os profissionais mais importantes de uma nação, 
têm que erguer a cabeça, voltar a se 
autovalorizar também e continuar a luta, 
porque um dia este país há de entender que ou 
nós valorizamos de fato e colocamos a educação 
como prioridade, ou este país nunca terá um 
futuro de verdade.  

 Muito obrigado, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Com a palavra a deputada 
Janete de Sá para justificar voto.  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Boa 
tarde, senhor presidente, deputadas e 
deputados presentes.  

Também quero usar, como os outros 
deputados, desse expediente para poder estar 
saudando os juízes de paz de nosso país, de 
nosso estado, em especial, tendo em vista que 
hoje é o Dia do Juiz de Paz.  

O juiz de paz é esse cidadão que, 
investido pela Constituição Federal, tem a 
competência de celebrar o casamento e fazer 
conciliações que não sejam jurisdicionais. Essa 
pessoa que leva felicidade, que muitas vezes 
ainda não é reconhecida juridicamente, mas 
atua nessa profissão, uma profissão antiga, que 
é desde a época de Dom Pedro I, quando eles 
foram espalhados por todo o país para estar 
levando uma palavra de paz, para estar unido as 
pessoas pelos mais diversos locais do país. 
Quando ainda nem existia a possibilidade de as 
pessoas buscarem um caminho através do 
cartório, estava lá o juiz de paz, que até hoje faz 
esse trabalho em todos os cantinhos de nosso 
país.  

Mas, infelizmente, não é reconhecido do 
ponto de vista jurisdicional e também recebe 
míseros salários por esse trabalho que é feito, 
que é necessário e que faz com que as pessoas 
se unam no casamento que é celebrado por 
esse cidadão que está espalhado por todo o 
país.  

Então, quero aqui render a minha 
homenagem para o celebrador de casamentos e 
dizer que precisa se ver a legislação com a maior 
brevidade possível para que essa profissão, tão 
antiga, seja reconhecida e tenha a remuneração 
adequada, porque é um cidadão necessário e 
que faz esse trabalho em benefício da 
sociedade, mas que, infelizmente, não tem esse 
reconhecimento meritório com uma 
remuneração condizente, com uma 
remuneração adequada.  

Fica aqui o meu carinho, o meu 
agradecimento em nome do povo do Espírito 
Santo aos juízes de paz. Eu, que tive o meu 
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casamento celebrado por um deles, sei a 
importância que tem o juiz de paz para a união 
de um casal, para poder trazer essa alegria em 
um momento que é um momento de felicidade 

do casal, que muitas vezes não encontra um 
amparo para que essa união seja feita. E é o 
juiz de paz que está ali para poder fazer, para 
dar esse amparo, para levar esse carinho e 
para levar a palavra da legislação, unindo as 
pessoas. É um ser humano que, imbuído do 
poder constitucional, é capaz de levar a 
palavra de união entre os casais.  

Fica aqui o meu agradecimento em 
nome do povo do Espírito Santo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - São 16h14min. Passamos, 
neste momento, para a fase das 
Comunicações.  

Com a palavra o ilustre deputado 
Doutor Hércules, futuro prefeito de Vila Velha.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente prezado amigo Adilson 
Espindula, mais uma vez o primeiro mais 
rápido para se inscrever na fase das 
Comunicações, naturalmente hoje nós não 
podemos falar de outra coisa, podemos falar, 
mas na verdade hoje é o Dia do Professor. E 
professor infelizmente tem sido muito 
massacrado, professor tem sido usado, tem 
sido massa de manobra para alguns políticos 
que assumem o poder e depois se esquecem 
do professor. 
 Evidentemente que o piso do 
professor, mil e quinhentos reais, realmente é 
um absurdo. Isso é preciso que a maioria dos 
prefeitos... Tem lugar que não paga nem o 
piso, nem mil e quinhentos reais, mas ele 
esquece que tudo passa pela educação. 
Nenhum país do mundo saiu do ostracismo, 
saiu da dependência econômica se não fosse 
através da educação.  

Então, quero fazer uma homenagem 
aos professores, especialmente ao nosso 
professor Majeski, que é um excelente 
deputado, excelente professor.  

Eu queria que desse um take, ou 
projetasse na televisão, por gentileza. Muito 
obrigado. 

(São exibidas as imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento)  

 
 Dia do professor: Feliz aquele que 
transfere o que sabe e aprende o que ensina. 
Cora Coralina escreveu isso há muitos anos, é 
realmente homenagem ao professor.  
 Eu queria fazer uma homenagem agora 
aos professores de uma escola muito simples, 
uma escola para a qual infelizmente o poder 
público não tem olhado muito, mas o que essas 
professoras, o que esses professores fazem lá na 
Escola Normília Cunha em Terra Vermelha é de 
admirar.  
 Então, nós temos ali a Isaura Christina, 
que é a diretora da Escola Normília Cunha na 
Região 5 lá em Vila Velha, que eu visitei no 
sábado, dia 12, feriado, Dia de Nossa Senhora 
Aparecida e Dia da Criança também. O 
governador Renato Casagrande escolheu aquele 
dia para fazer a primeira ação de Estado 
Presente e eu recebi o governador lá na escola, 
lá em Terra Vermelha.  
 Aí eu quero mostrar que ontem nós 
fizemos aqui, no auditório Augusto Ruschi, um 
evento importante sobre os cinquenta anos da 
fisioterapia no Brasil. Então, foi um momento 
importante, tivemos a presença da OAB, da 
presidente do Crefito-15, que é o Conselho 
Regional de Fisioterapia, nossa querida 
presidente Eunice.  

Ali, ontem de tarde, a partir das 18h.  
Ali, o auditório ficou lotado e foi um 

momento muito importante para mostrar o 
valor da fisioterapia, que é importante e que 
ajuda muito. Foi uma cobrança inclusive que nós 
temos: ter fisioterapeuta na sala de parto para 
fazer a reanimação das crianças que nascem 
com alguma dificuldade respiratória.  
 E hoje de manhã, na Comissão de Saúde, 
nós recebemos a doutora Faradiba, professora 
da Emescam, e também Eraylton Moreschi, que 
é da SOS Ambiental. Ali são os dois na outra 
foto. Essa foto aí, Eraylton e doutora Faradiba. 
Aí, em seguida, nós tivemos a Mariana e 
doutora Ester, que vieram falar sobre o projeto 
Nasces e atenção cognitiva.  

É o que foi a nossa agenda de ontem, de 
hoje e sábado lá em Terra Vermelha na Escola 
Normília Cunha, mostrando o trabalho 
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importante dos professores. Parabéns a todos 
os professores. Espero que o poder público não 

continue explorando os professores do jeito 
que explora. Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o deputado 
Dr. Rafael Favatto. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO − 

(PATRIOTA) - Boa tarde a todos que nos 
assistem, pessoal da TV Assembleia, 
funcionários, taquígrafas, nosso presidente 
Adilson Espindula - nosso representante. 
Muito me honra vê-lo aí. Foi presidente da 
Câmara, cuidava como um pai dos seus filhos 
do povo de Santa Maria. Então é muito 
gratificante vê-lo aí. 

Hoje eu venho aqui, também, com zelo 
de médico, deputado Adilson, deputado 
Hércules, deputada Iriny, deputado Capitão 
Assumção, deputado Emílio Mameri, que estão 
presentes na sessão de hoje ainda, falar que 
hoje é dia 15 de outubro e ainda falta muita 
gente para fazer mamografia no estado do 
Espírito Santo. 

Está aí a campanha do Outubro Rosa, 
que é a prevenção do câncer de mama e muitas 
pessoas ainda encontram dificuldade de fazer 
um exame simples que é oferecido na rede 
estadual de saúde municipal. Muitos municípios 
oferecem esse exame que é a mamografia, que 
é o início até da prevenção do câncer de mama. 
Toda mulher com mais de quarenta anos deve 
fazer o exame de prevenção do câncer de 
mama, que é a mamografia. 

Ainda tem muito mito sobre este assunto 
dizendo que dói, que incomoda, mas é preciso 
fazer, mesmo que fosse um exame que doesse 
ainda, mas é necessário fazer o exame, porque 
previne uma doença que tem cura quando é 
diagnosticada no início, mas é uma doença 
grave, que atinge grande parte da população e 
que ainda mata muitas mulheres. 

Neste final de semana, eu vi uma 
reportagem até na Rede Record, no Domingo 
Espetacular, sobre diversos tipos de tumores e, 
na realidade, uma paciente, já nos Estados 
Unidos, com um estudo de caso, deputada Iriny, 
foi curada de um câncer de mama em fase 
terminal. Já tinha metástase no fígado, já tinha 

metástase abdominal, em vários locais, na 
mama e ela foi curada com esse estudo que está 
sendo realizado nos Estados Unidos. 

Aqui no Brasil, esse estudo está sendo 
replicado numa faculdade, em São Paulo, onde 
um senhor de Belo Horizonte que foi para essa 
faculdade com um linfoma também em fase 
terminal, não andava, já debilitado, com dor 
imensa em todo o corpo e ele foi para casa, uma 
semana anterior a esta, andando e já sem dores.  

É um sistema novo em que o linfócito, 
que é a célula de defesa do organismo, é 
ativado e reintroduzido no organismo da pessoa 
e ele combate esse tumor.  

Isso está sendo utilizado nos Estados 
Unidos. Só que, para você ter uma ideia, é um 
tratamento caro. Nos Estados Unidos, quatro 
milhões. É um tratamento ainda não acessível, 
mas, com esse estudo aqui no Brasil, ele vai se 
tornar acessível ao nosso país. São 
pesquisadores de uma universidade. Eu vou 
trazer esse caso ainda. Vou falar semana que 
vem sobre isso, se não tiver inscrito na fala de 
amanhã, sobre essa faculdade, os médicos que 
fizeram esse estudo, porque realmente essa 
parte tecnológica precisa de muito incentivo, 
não só do Governo Federal, mas do Governo 
Estadual e das prefeituras porque reduz, e 
muito, o custo, lá na frente, dessas doenças: a 
parte de prevenção.  

E é por isso que estou aqui hoje, para 
falar com você que está em casa nos assistindo. 
Você que tem mais de quarenta anos e que 
ainda não fez a mamografia este ano, vá até a 
unidade de saúde, procure seu médico, procure 
seu posto de saúde, procure o seu médico 
particular, que seja, e solicite a mamografia.  

Uma mamografia particular custa em 
média quarenta a sessenta reais. Se você tiver 
condições também e não estiver achando na 
rede pública, procure o local que faz, procure o 
seu médico, peça o pedido médico do exame e 
vá fazer o exame, porque isso pode salvar a sua 
vida. 

Obrigado! Obrigado, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o deputado 
Euclério Sampaio. (Pausa) 

Não respondendo, com a palavra o 
deputado Capitão Assumção. 
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente Adilson, senhoras e senhores 
parlamentares, aqueles que nos assistem pela 
TV Assembleia, quero fazer também a minha 
homenagem, no Dia do Professor, a uma pessoa 
que marcou muito meu tempo acadêmico na 
Universidade Federal do Espírito Santo, quando 
eu cursava Ciências Sociais. Essa pessoa foi 
muito perseguida, e até hoje está sendo 
perseguida. Então, a minha homenagem é para 
essa pessoa que foi o único professor que me 
ensinou corretamente o livro O Capital. Trata-se 
do Professor Manoel Luiz Malagutti Barcellos. 

Para vocês terem ideia da pessoa que é 
esse homem, ele foi punido por emitir uma 
opinião. Foi punido por emitir uma opinião, 
dizendo que ele é contra as cotas para ter 
acesso ao ensino público federal. Emitiu essa 
opinião e tomou um processo administrativo 
tendencioso e foi mandado embora! Um 
excelente professor! 

Lembro-me que em uma das provas que 
ele ministrou, só ficou reprovado gente que não 
gostava de estudar, porque quem se debruçava 
para estudar passava e tirava nota boa. Então 
esse professor, para mim, é um justiçado dentro 
da Universidade Federal. A Justiça Federal 
absolveu o professor em todas as instâncias e 
continua essa pendência dentro da universidade 
federal porque ele disse que é contra as cotas! 

Fico pensando no meu caso: a minha 
avó é da primeira geração de indígenas; meu 
pai, da segunda; eu sou da terceira, e a minha 
filha Nicole, de 10 anos, de olhos azuis e 
cabelos loiros, é da quarta geração. Se ela 
chegar para mim e falar que vai querer 
participar de cotas, vou dar uma coça nela, 
porque ela tem que participar no mérito, 
disputar de igual para igual! 

É por isso que ele, injustamente, sofreu 
essa represália dentro de um ambiente que 
teria que ser democrático onde ele estava 
colocando a sua posição para os alunos, uma 
meia dúzia de retardados que gravaram aquilo 
ali, que gerou um processo administrativo e, 
abruptamente, colocaram o professor para fora, 
porque ele ousou pensar e falar fora da caixa. 

Pode um negócio desses? 
Então o que é que vai acontecer comigo? 

Também sou contra essa questão de cotas! Já 
falei aqui: minha filha, descendente indígena de 

quarta geração, vai lá usar essa benesse para 
poder ser beneficiada e sair na frente de um 
monte de gente que se mata estudando? 

O problema está em resolver a situação 
da educação, e não penalizar pessoas que 
querem fazer a coisa correta, de forma 
meritocrática. 

Se cada um de nós ralou para chegar 
onde chegou, todo mundo tem que fazer a 
mesma coisa! Mas estamos no país do 
coitadismo, onde todo mundo quer ser 
beneficiado de alguma forma.  

O mal que o professor Malagutti fez foi 
falar a verdade, que era contra a política de 
cotas. 

Isso tem que acabar, essa divisão social. 
Isso é uma vergonha nacional. É como se 
tivessem os malnascidos. Ora, vai disputar na 
leitura, vai disputar no conhecimento a mesma 
vaga. Não admito um negócio destes não.  

Então, a minha homenagem vai para o 
professor Malagutti. O Dia do Professor aqui é 
para ele, que foi injustiçado e precisa voltar para 
a Universidade Federal porque professor 
competente como ele faz falta. Professor 
competente igual ao professor Malagutti, que 
ensinava com dedicação, o aluno realmente saía 
aprendendo as coisas e não ia à universidade 
para fumar maconha, nem para fazer porcaria 
ou coisa que o valha, mas realmente fazia com 
que o aluno se debruçasse sobre o material a 
ser aprendido e todo mundo saía com um nível 
excelente.  

Esta é a vergonha que temos que 
mostrar aqui, ao vivo e a cores, a injustiça que 
este professor Malagutti sofreu e sofre até hoje 
dentro da Universidade Federal porque foi 
contra a política de cotas. E a gente agora 
acabou com esse mimimi de dizer que não pode 
porque é politicamente incorreto. Que 
politicamente incorreto nada!  

Agora, é o seguinte, tem que voltar a 
meritocracia, rever esta política injusta de cotas, 
e trazer o professor Malagutti de novo para a 
Universidade Federal. Esta homenagem fica 
registrada no Dia do Professor. 

Muito obrigado, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o deputado 
Sergio Majeski. (Pausa) 
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Não respondendo, com a palavra 
deputado Erick Musso. (Pausa) 

Não respondendo, com a palavra a 
ilustre deputada Iriny Lopes. (Pausa) 
 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Boa tarde 
senhor presidente, meu querido amigo Adilson 
Espindula, servidores da Casa e aqueles que 
aqui nos assistem.  

Não me sinto muito à vontade em falar 
com aquela imagem ali. Primeiro, porque não 
tem a ver com a minha fala. Segundo, porque 
este professor foi punido pela Ufes por praticar 
racismo, o que é uma coisa inconstitucional. E 
teve uma Comissão de Sindicância, onde ele 
teve espaço para se defender, onde teve o 
espaço do contraditório. 

Gostaria, aqui, hoje, de parabenizar os 
professores e as professoras de nosso estado, 
sejam professoras ou professores da rede 
pública, da rede privada, do ensino 
fundamental, do ensino superior... Todos e 
todas! 

Gostaria muito que estivéssemos num 
país como a Alemanha quando foi promulgado e 
anunciado o reajuste salarial dos professores, e 
que as demais categorias reclamaram e a 
premiê Angela Merkel afirmou, para todo o seu 
país, que os que estão reclamando deveriam ter 
se preparado para ser professor, porque aqueles 
e aquelas que dedicam sua vida a ensinar, a 
preparar as novas gerações, devem ser os 
primeiros a serem beneficiados com salários à 
altura e na magnitude da profissão que 
exercem. 

Espero que um dia o Brasil chegue a esta 
situação. Acho que não vou ver! Meus 
cabelinhos brancos aqui já mostram. Mas 
espero que meus netos, meus bisnetos já 
possam viver num país - e a gente dedica nossa 
vida a essa causa - de igualdade, num país onde 
a educação seja a estrutura que organiza o 
desenvolvimento do país.  

Eu não acredito em meritocracia! Que 
meritocracia? Num país de desigualdades? Num 
país sem acesso, num país onde as pessoas não 
podem chegar a ter uma oportunidade de 
estudar, de se capacitar, de fazer um doutorado, 
fazer um mestrado, fazer uma especialização? 

Defendo, sim, as cotas! Este país tem 
dívidas sociais altas, a serem pagas! Quantos 

séculos ficaram sem que mulheres, negros e 
negras, indígenas e pobres tivessem acesso à 
educação? Por causa do machismo, as mulheres 
não estudavam! Eram proibidas! A elas, era 
destinado aprender: cozinhar, lavar, passar e 
costurar - e arranjar um marido! Marido não é 
profissão! Marido é escolha, marido é amor, 
marido é paixão! Não é profissão! 

Negros e negras, por racismo! A gente 
escuta os ecos da história - Para que preto 
precisa estudar?  

Então, neste dia tão importante - 
encerro aqui, senhor presidente -, vai o meu 
abraço, os meus agradecimentos e a renovação 
dos meus compromissos com a categoria de 
professores e professoras. 

Muito obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - São 16h37min. 
Continuamos na fase das Comunicações. 

Com a palavra o deputado Hudson Leal. 
(Pausa) 

Não respondendo, com a palavra o 
ilustre deputado Dr. Emílio Mameri. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Boa tarde, senhor presidente em exercício, 
nobre deputado Adilson Espindula; colegas 
deputados, deputadas; servidores da Casa, 
aqueles que nos acompanham nas galerias; e 
também as pessoas que nos assistem pela TV 
Assembleia. 

Neste Dia dos Professores, eu quero 
convidar todos vocês para uma análise mais 
aprofundada sobre a educação no Brasil. Porque 
todos nós já estamos acostumados a ouvir o 
quanto o professor é mal remunerado no nosso 
país, de uma maneira geral.  

Isso é, de fato, uma realidade que nós 
precisamos mudar! Precisamos entender como 
isso afeta não só o profissional, mas todo o 
processo educacional, de uma maneira geral.  

Como o salário do servidor não atende às 
suas necessidades básicas, ele acaba tendo que 
manter dois empregos, às vezes até três, para 
conseguir o seu sustento, o da sua família, que 
mesmo assim é muito difícil. Isso acarreta, 
diretamente, na qualidade do nosso ensino. O 
professor acaba tendo que se desdobrar e o faz 
de uma maneira heroica. 
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Vamos analisar, por exemplo, os 
números aqui do Espírito Santo: juntando a rede 
pública e a rede privada, temos uma média de 
novecentos mil alunos matriculados. O número 
de alunos cresce a cada dia, e o número de 
interessados no ofício de ensinar vai na 
contramão, justamente por conta dessa 
desvalorização da nobre profissão de educador. 
Dessa forma, fica impossível equacionarmos 
essa conta.  
 O piso salarial do magistério, no Brasil, é 
de dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais 
para quarenta horas. E olha que, muitas vezes, 
ele sequer recebe o piso! Só para 
compreendermos essa disparidade, em um país 
como a Noruega, que é referência em educação, 
o professor de ensino médio recebe o 
equivalente a dezoito mil reais. É um salário que 
já muda de patamar as condições do professor, 
fazendo, inclusive, que muitas pessoas que têm 
o dom que Deus deu de ser um educador já 
possam se interessar em exercer essa profissão.  
 Claro que o problema da educação no 

Brasil não se resume à remuneração dos 
profissionais. Temos sérios problemas de 
infraestrutura, uma enorme evasão escolar, 
dentre muitos outros problemas, mas a 
qualidade do nosso ensino está diretamente 
ligada a este, que considero o principal 
problema, que é a desvalorização dos nossos 
professores.  
 Entendo que o momento exige não 
apenas uma reflexão. Precisamos de 
mudanças radicais. Temos que abandonar 
velhos conceitos, parar de discutir assuntos 
ultrapassados e focar naquilo que realmente 
vai fazer o nosso país subir esse patamar.  
 A análise é simples: basta ver, nos 
países que valorizaram a educação, os índices 
de segurança, os indicadores sociais, a 
desigualdade, a saúde, os índices de 
desemprego, dentre inúmeros outros, para 
compreendermos como a educação reflete 
direta e indiretamente em todos esses 
indicadores. Não é um mero acaso que esses 
países tenham chegado onde estão.  

Eu dediquei quarenta e um anos da 
minha vida à educação e conheço muito de 
perto a nossa realidade. Fui professor no 
Salesiano durante três anos e trinta e oito anos 

lecionando na Universidade Federal do Espírito 
Santo, no Centro de Atenção à Saúde.  

Por isso, neste Dia dos Professores, eu 
quero parabenizar todos os educadores do 
nosso país, mas quero, principalmente, me 
juntar a vocês nessa luta por condições mais 
dignas de trabalho e de vida, especialmente 
pela valorização e capacitação.  

Para o professor poder se capacitar, ele 
precisa de tempo, ele precisa de estabilidade 
financeira e emocional.  

Então, meus amigos, essa era a reflexão 
que eu queria fazer. A todos vocês um grande 
abraço, muito obrigado e contem com este 
deputado, Emílio Mameri, que pertence à 
Comissão de Educação e estará junto nas 
dificuldades que os nossos educadores passam, 
para ajudar naquilo que for possível.  

Mais uma vez muito obrigado e um 
abraço a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Antes de encerrar esta 
sessão, eu quero, em nome do nosso secretário 
de Estado da Educação, Vitor, parabenizar todos 
os educadores do nosso estado pelo seu dia de 
hoje. E agradecer também a todos que nos 
acompanharam pela TV Assembleia. Nosso 
muito obrigado. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, que será ordinária, amanhã, 
para a qual designo 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da presente sessão, 

exceto as matérias votadas na sessão de hoje.  
 
Está encerrada a sessão.  
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
é a seguinte: discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 198/2019, 207/2019, 
10/2019 e 710/2019; discussão, 
em 1.º turno, da Proposta de 
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Emenda Constitucional n.º 
05/2019) 
 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 
quarenta e três minutos. 

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os 
senhores deputados Delegado Danilo Bahiense, 
Erick Musso, Pr. Marcos Mansur e Theodorico 
Ferraço.  

 
*As inserções em negrito referem-se às 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão.  

 

 

 
TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 15 DE 
OUTUBRO DE 2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Bom dia a todos. 
Invocando a proteção de Deus, declaro 

abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento. 

Estamos recebendo, hoje, com muita 
satisfação, aquela que sempre que a gente 
convida está sempre presente: doutora Faradiba 
Sarquis Serpa, médica e professora da Escola 
Superior de Ciências da Santa Casa de Vitória, 
Emescam. Emescam, sangue verde! 

Eu quero, neste momento, abrir a nossa 
reunião, convidando a doutora Faradiba para 
começar a fazer a sua fala e, em seguida, nós 
vamos fazer a abertura dos trabalhos. Doutora 
Faradiba, por favor. 

 

A SR.ª FARADIBA SARQUIS SERPA - Bom 
dia a todos. Bom dia, senhores deputados. 
Quero agradecer o espaço, especialmente ao 
Doutor Hércules. Parabenizar pelo Dia do 
Professor, na pessoa do Dr. Emílio, que foi meu 
professor.  

Frente a toda essa problemática que 
existe atualmente, não só aqui, mas no mundo 
inteiro, em relação à poluição atmosférica, há 
mais ou menos uns seis anos eu me juntei ao 

grupo da Engenharia Ambiental da Universidade 
Federal.  

Para aqueles que não me conhecem, eu 
sou médica alergista. Trabalho, especificamente, 
com asma grave. Na Santa Casa, nós temos um 
centro de referência em asma. Depois, fui para 
as doenças raras, em determinado momento e o 
nosso interesse por doenças respiratórias fez 
despertar o interesse, também, em estudar essa 
associação entre poluição e doenças 
respiratórias, aqui no município. 

Lá na Engenharia Ambiental foi 
constituído, então, um grupo que é 
multidisciplinar. Então, nós temos engenheiros, 
estatísticos, matemáticos, médico, biólogo 
estudando esse assunto. Então, tem várias teses 
de mestrado, de doutorado, que já foram 
publicadas e que trazem resultados importantes 
em relação à poluição e desfechos, 
especialmente desfechos relacionadas a 
doenças respiratórias, aqui no município.  

O que eu vou falar, um pouco, é sobre 
esta relação: poluição atmosférica e desfechos à 
saúde. Vou falar um pouco do meu trabalho de 
doutorado que eu terminei, agora, 
recentemente. É um título complicado, a minha 
tese. Mas, na realidade, o que nós fizemos foi 
acompanhar um grupo de crianças que residem 
aqui nessa região da Enseada do Suá, durante 
um período de aproximadamente um ano, e 
verificar o que acontecia com a função 
pulmonar dessas crianças, em relação à 
concentração de poluentes e, também, algumas 
variáveis climáticas.  

Bom, então, aqui são os tópicos que nós 
vamos passar. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 
 

Segundo a Organização Mundial de 
Saúde, noventa e dois por cento das pessoas do 
mundo não respiram um ar seguro e, mesmo 
com os poluentes dentro das concentrações 
consideradas aceitáveis pelas agências 
regulatórias, são observados efeitos deletérios 
na saúde humana. 

Existe evidência de que esses agravos 
acontecem mesmo dentro desses limites e é o 
que vocês vão ver que acontece aqui na nossa 
região. 
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Em 2016, foram sete milhões de mortes 
associadas tanto à poluição intra como 
extradomiciliar. Então, a poluição intradomiciliar 
também é superimportante, especialmente, 
aquela representada pelo tabagismo. 

Foram 5,6 milhões de óbitos por doenças 
crônicas não transmissíveis em 2016, sendo que 
quarenta e seis por cento foram relacionados à 
doença pulmonar obstrutiva crônica, que é 
aquela doença que decorre do tabagismo ou 
então da exposição à biomassa, aquelas pessoas 
que usam fogão a lenha, porque a gente ainda 
tem algum tanto delas aí pelo interior. 

Câncer de pulmão, vinte e oito por 
cento; infarto agudo do miocárdio, vinte e 
cinco por cento; acidente vascular cerebral, 
vinte e quatro por cento.  

Então, o que a gente vê é que não só 
desfechos respiratórios ocorrem, mas, 
também, cardiovasculares. Existem evidências 
robustas de que isso acontece com a 
exposição aos poluentes atmosféricos.  

A poluição do ar diminui a expectativa 
de vida em 1,8 anos. Se vocês olharem aquele 
quadro ali, ela só vai perder para alguns tipos 
de câncer. Mas, logo depois, em terceiro 
lugar, já vem o tabaco que é um importante 
poluente. Então, é uma causa de perda de 
anos de vida, de óbito, de hospitalizações e de 
outros desfechos que a gente vai falar um 
pouco a seguir. 

Então, nem todo mundo sofre os efeitos 
da poluição da mesma forma. Existem alguns 
fatores que fazem com que uns sejam mais 
afetados do que os outros. Se a pessoa, se o 
paciente já tem uma doença preexistente, se ele 
já tem asma, se ele já tem bronquite crônica, se 
ele já tem uma doença cardiovascular, ele vai 
ser mais suscetível a ter esses efeitos. A faixa 
etária é superimportante. Eentão, as crianças e 
os idosos são os mais suscetíveis; algumas 
condições fisiológicas, então, se ele já tem 
algum outro processo orgânico em andamento, 
ele vai ser mais vulnerável; a questão genética, 
então, existem genes relacionados aos efeitos 
da poluição, por isso que alguns sofrem mais 
que outros; deficiências nutricionais; condição 
socioeconômica; nível de escolaridade. Então, 
por isso que a gente encontra, dependendo da 
população que você está estudando, às vezes, 

respostas diferentes, porque tudo isso tem que 
ser considerado. 

 Então, as maiores evidências desses 
efeitos estão relacionadas ao material 
particulado, especialmente, ao material 
particulado fino, chamado PM2,5 ou PM01. São 
aquelas partículas menores, relacionadas a 
doenças respiratórias, cardiovasculares, 
alterações de função cognitiva, déficit de 
atenção, transtorno do espectro autista, 
doenças metabólicas, diabetes e alguns 
desfechos relacionadas à gravidez. 

Naquela última imagem ali, em verdinho, 
são células da placenta. Em branco, um 
pontinho branco que tem em cima de algumas 
delas são poluentes já detectados na placenta. 
Isso é de uma publicação bem recente, que 
mostra que, já intraútero, a gente começa a 
sofrer as consequências da poluição 
atmosférica. 

Ali é black carbon, que seria fuligem. 
Então, existem esses estudos bem atuais que 
mostram que já intraútero a gente está 
sofrendo efeito. Isso é em homenagem ao 
Doutor Hércules. 

Então, a maioria dos estudos se ocupam 
em observar aquelas relações que tem entre 
hospitalização, entre morte, que seria o topo da 
pirâmide e poluentes.  Só que isso acomete a 
minoria. A minoria da população é que vai 
chegar a hospitalizar, que vai chegar a morrer 
por causa da poluição. A maioria vai ficar aqui 
na base. A proporção da população afetada vai 
apresentar efeito subclínico, que é aquela 
pessoa que vai tossir, que vai ficar com olho 
irritado, que vai espirrar, vai ter sintoma de 
rinite, às vezes vai chiar, vai ter sintoma de 
asma, mas não vai chegar a hospitalizar, a visitar 
a emergência. 

O nosso objetivo era ver quais são esses 
efeitos, a alteração de função pulmonar que vai 
afetar a maioria da população, mas que a gente, 
às vezes, não consegue mensurar porque são 
estudos que precisam de dados primários de 
saúde. Você tem que pegar o indivíduo e 
acompanhá-lo durante algum tempo para 
conseguir detectar esses efeitos. 

Esse é um esquema de uma via 
respiratória. Então, lá em cima a traqueia, essa 
via de maior calibre, e depois vêm os brônquios 
e vai ocorrendo cada vez uma bifurcação. É 
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como se fosse uma árvore invertida, então, as 
vias respiratórias vão ser bifurcando e quanto 
menor o tamanho da partícula, mais ela 
consegue penetrar na via respiratória.  

Então, vocês vejam ali, PM10, PM2,5, 
PM0,1. Quanto menor, mais ela consegue 
penetrar, até que as bem pequenas conseguem 
chegar lá nos alvéolos, onde acontece a troca 
entre o gás carbônico e o oxigênio, e elas 
conseguem cair na circulação sanguínea e, aí 
sim, gerar efeitos sistêmicos nos mais diversos 
órgãos. Por isso que a gente vai ter toda aquela 
relação com doença cardiovascular, com 
doenças neurológicas, chegar até a placenta, 
porque elas conseguem, as pequenininhas, cair 
na corrente sanguínea. 

Então, a partir do momento que nós 
inalamos esses poluentes - nós não inalamos um 
poluente de uma vez só, nós inalamos toda essa 
mistura -, o que acontece é que normalmente a 
gente tem, num corpo, um processo fisiológico 
que se chama stress oxidativo, que gera aqueles 
radicais livres de oxigênio, que sempre está se 
falando dele. Então, normalmente a gente 
produz esses radicais, só que os poluentes, 
quando a gente inala os poluentes, o que vai 
acontecer é que esse stress oxidativo aumenta. 
Então, nós vamos ter mais radicais livres de 
oxigênio, nós vamos ter mais inflamação, e isso 
faz com que as pessoas tenham mais chance de 
ter sensibilização alérgica - então aumenta a 
chance de um indivíduo, se ele já tem uma 
predisposição, ter mais doença alérgica -, 
aumenta a chance de ter infecções respiratórias 
e alterações de função pulmonar. 

As observações mais consistentes sobre 
a relação entre poluentes e saúde da criança, 
elas advém de estudos de função pulmonar. Isso 
está bem estabelecido, existem trabalhos 
realizados em várias partes do mundo que 
mostram essas evidências.  

Pode passar o seguinte. 
Aqui são alguns desses estudos, 

realizados em diferentes partes do mundo. Aqui 
só tem cinco, mas são muitos outros que 
mostram que existe relação entre esses 
poluentes, a concentração desses poluentes, e 
diminuição da função pulmonar. Tanto a curto 
prazo, aqueles efeitos que são observados - eu 
tive o contato, eu fui exposta àquela 
concentração maior e a minha função pulmonar 

cai -, quanto estudos a longo prazo, que são 
aqueles estudos com mais de um ano de 
observação. 

O objetivo do meu trabalho, 
especificamente, foi estudar de forma 
longitudinal, ao longo do tempo, os efeitos da 
poluição no sistema respiratório de crianças e 
adolescentes. Esse foi o objetivo geral. O 
objetivo específico foi estimar a prevalência de 
doenças respiratórias asma e rinite nessa 
população de crianças e adolescentes que 
residiam no entorno da estação de 
monitoramento, que fica no Corpo de 
Bombeiros, avaliar a função pulmonar dessas 
crianças periodicamente, correlacionar com as 
concentrações dos poluentes e avaliar a possível 
interação entre essa concentração de poluentes 
e os parâmetros meteorológicos, que foram 
temperatura e umidade. 

Então, foi um estudo longitudinal, as 
crianças e os adolescentes estavam na faixa 
etária entre sete e dezoito anos, todos residiam 
aqui, a, no máximo, dois quilômetros da estação 
de monitoramento do Corpo de Bombeiros. O 
período de coleta de dados foi de janeiro a 
dezembro de 2017. 

Ali, na seta em vermelho, marcando a 
região do estudo. Então, a gente vê que existem 
vias de grande tráfego, próximo a essa região. 
Nós temos a ponte, nós temos outras ruas que 
têm uma circulação intensa de veículos, e nós 
sabemos que o tráfego é uma fonte importante 
de poluentes. Além disso, na segunda foto, na 
setinha amarela, essa região sofre influência das 
fontes fixas de poluição, porque predomina o 
vento nordeste, então, todos os poluentes que 
são gerados no polo industrial eles vêm de 
encontro a essa região. Então, essas pessoas 
que moram nessa região, elas são bastante 
expostas.  

Pode passar.  
Ali, em amarelo, a região do estudo. 

Acima a estação da Enseada do Suá e todos os 
poluentes que são medidos nessa estação.  

Pode passar. 
Aqui, os motivos, por que nós 

escolhemos a área. Alguns deles nós já falamos. 
Tem a estação de monitoramento nessa área, 
então nós poderíamos estudar aquelas crianças 
que estão nesse entorno. Essa estação, segundo 
o Iema, é a principal estação da rede de 
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medição instalada. Ela tem uma área de 
abrangência, dá uma cobertura espacial boa. 
Está localizada num ponto estratégico, é 
diretamente influenciada pelas emissões tanto 
de origem industrial quanto pelas móveis, 
conforme nós observamos lá nos mapas. E, na 
época, ela estava monitorando o PM2.5, que era 
um dos poluentes de nosso interesse e foi mais 
um motivo que fez com que a gente escolhesse. 

E, alguns trabalhos anteriores, lá da 
ambiental, já tinham mostrado que o incômodo 
que essa população tem pela presença 
constante da poeira sedimentável é importante. 
Então, foi a tese de doutorado de uma das 
alunas de lá. E outro estudo que aconteceu 
nesse período, logo que eu fui para lá, mostrou 
que a maioria das crianças atendidas na 
emergência com problemas respiratórios eram 
crianças que residiam nessa região. Então, nós 
entendemos que era o local, assim, bom para a 
gente tentar detectar essa associação. 

Então, na primeira fase, o nosso objetivo 
era verificar a prevalência de asma e rinite. E, 
depois, na segunda fase do estudo, observar, ao 
longo do tempo, se existia relação entre os 
poluentes e a função pulmonar. 

E aí nós aplicamos um questionário, que 
se chama questionário Isaac, que é um 
questionário validado, que já foi utilizado em 
diversos países do mundo, em mais de duzentas 
cidades, e ele permite você identificar o 
percentual da população que tem sintomas de 
asma e de rinite. Então, a gente queria saber, 
naquela região, qual era esse percentual. 

Nós aplicamos esse questionário em 
setecentos e setenta crianças, que eram as 
crianças cadastradas na estratégia de saúde da 
família da região. Setenta e cinco por cento 
responderam ao questionário. Nem todos 
aceitam em participar, então, quinhentas e 
oitenta e uma crianças responderam. 

Nós estabelecemos a prevalência de 
asma e rinite nessa região e depois sorteamos 
cinquenta crianças que tinham asma, cinquenta 
crianças que tinham rinite e cinquenta sem 
doenças para serem acompanhados ao longo do 
tempo. Porque a gente queria ver: será que eles 
se comportam da mesma forma? Quem tem a 
doença e quem não tem a doença é afetada da 
mesma maneira?  

Pode passar. 

E, aí, a avaliação inicial. Era feito um 
questionário com questões sociodemográficas e 
ambientais da criança, um questionário de 
sintomas. A gente fazia aquele exame ali, que é 
o exame de espirometria, que é um exame que 
permite determinar como está a função 
pulmonar da pessoa. Então, são medidos vários 
fluxos e volumes e a gente quantifica algumas 
variáveis. Fizemos alguns outros exames, mais 
para caracterizar o perfil daquela população. E, 
mensalmente, eles voltavam para preencher os 
questionários e também para repetir o exame 
de espirometria. Então, uma vez por mês, as 
crianças vinham e o exame era repetido. 

Pode passar. 
Aqui são, então, as variáveis que a gente 

considerou. Como variável resposta, nós 
escolhemos o volume mais importante que é 
medido no exame de espirometria, que é o 
volume expiratório forçado no primeiro 
segundo, que é a quantidade de ar que a pessoa 
consegue colocar para fora dos pulmões depois 
de uma inspiração. Então, ele inspira, enche o 
peito de ar e solta. E aí, essa quantidade que ele 
consegue colocar para fora, no primeiro 
segundo, é a medida mais importante e foi o 
que a gente escolheu como nossa variável 
resposta. Então, a gente queria saber se ao 
longo do tempo o VEF1 dele variava em função 
da concentração dos poluentes. 

Os três poluentes que escolhemos 
estudar foi o PM10, o PM2,5 e o SO2 porque são 
os poluentes de maior interesse para a região. 
Os outros também são importantes, mas nosso 
objetivo era ver os que eram mais relevantes 
para a região. Estudamos também algumas 
variáveis adicionais para ver se tinham relação 
com o VEF1 e se interferiam na resposta aos 
poluentes: temperatura, umidade, sexo, se era 
obeso ou não, tabagismo passivo, presença de 
animais em casa, e se o indivíduo era alérgico ou 
não. Isso é o modelo estatístico que foi 
empregado, o modelo linear misto. 

Então, das quinhentas e oitenta e uma 
crianças e adolescentes que responderam 
aquele questionário para saber qual o 
percentual que tinha sintomas de asma e 
rinite... Sintomas de asma: foi observado entre 
vinte a vinte e quatro por cento da população 
de crianças e adolescentes dessa região. Em 
nível de Brasil é em torno de vinte por cento 

Identificador: 340033003600300035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



26 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 23 de outubro de 2019 

essa prevalência. Então, está mais ou menos 
igual. De rinite: quarenta e três por cento nos 
adolescentes, quarenta e quatro de sete a doze 
anos. Então, semelhante, entre quarenta e três 
e quarenta e quatro por cento. O percentual 
médio do Brasil é em torno de trinta, a gente 
tem um pouquinho mais. 

Dos cento e cinquenta sorteados para 
fazer o acompanhamento longitudinal, cento e 
quatro aceitaram e apenas oitenta e três 
finalizaram. Perdemos alguns pacientes no 
caminho, algumas crianças no caminho porque 
alguns mudaram, outros não conseguiam fazer 
o exame de forma adequada para que a gente 
pudesse utilizar, então os exames não 
preenchiam os critérios de aceitabilidade e 
foram excluídos, e finalizamos com oitenta e 
três crianças e adolescentes. 

 A média de idade deles foi de onze anos, 
e comparamos os grupos com asma, com rinite 
e sem doença contra algumas variáveis, para ver 
se tinha diferença entre eles. O que 
observamos: a única diferença foi entre o tipo 
de parto. Então, as crianças que tinham 
problema respiratório nasceram mais de parto 
cesárea, e isso está descrito na literatura. Então, 
apesar de a nossa amostra ser pequena, vem ao 
encontro do que está na literatura. Então, o 
parto natural está menos relacionado a esses 
desfechos respiratórios. 

Quanto à sensibilização alérgica e alguns 
outros parâmetros, quanto à obesidade não 
encontramos diferença; somente quanto à 
sensibilização alérgica. Então, os indivíduos que 
têm asma e rinite têm mais sensibilização 
alérgica, e isso também era o esperado. 

Quanto ao exame de função pulmonar, o 
normal é ter um VEF1 igual ou acima de oitenta 
por cento. As crianças da região tiveram uma 
média de noventa e três por cento, 
considerando o grupo todo, então isso é 
comum. Mesmo as crianças que têm asma 
costumam ter o exame de espirometria normal. 
Isso não quer dizer que elas não tenham 
doença. Então, a média delas foi noventa e três. 
O que observamos foi que ao longo dos meses, 
começamos a fazer os exames em julho, o 
percentual de sopro delas diminuiu. Não era o 
que esperávamos, a gente esperava que no 
inverno elas soprassem pior, mas isso não foi 
observado. A gente acabou indo para literatura 

e encontramos essa descrição em outros países. 
Na Austrália, alguns trabalhos americanos 
mostram que a temperatura alta também causa 
desfechos negativos na saúde e também na 
função pulmonar, não só a temperatura baixa. 
Então, as duas coisas podem ter interferência. 

 A média dos poluentes para o período 
estudado para PM10 ficou em 18,73; PM2,5 em 
10,28; SO2 em 7,02. Lá no quadrinho vermelho, 
então, se a gente vai para os limites da 
Organização Mundial de Saúde, a gente vê 
assim: nossa, todos os poluentes estão dentro 
do limite. O que a gente tem que ressaltar é que 
ocorrem picos, às vezes, desses poluentes, e 
que a gente não respira a média, a gente está 
respirando o tempo todo. Então, se em alguns 
momentos você tem pico, você respira aquilo, 
aqueles valores mais altos. 

Isso é uma tabela de correlação só para 
dizer que o que a gente encontrou foi que 
existia uma correlação negativa entre os 
poluentes e o VEF1. Então, quanto maior era a 
concentração de poluentes, menor era o volume 
respiratório forçado. Encontramos uma 
correlação positiva entre os poluentes e a 
temperatura. Então, quanto maior a 
temperatura, maior era o nível de poluente; 
existia uma interação entre temperatura mais 
alta e poluente. Isso, depois, a gente tentou 
explicar com alguns modelos estatísticos. 

Essa é a série temporal de como se 
comportaram os poluentes naquele período 
estudado. Em cima é o PM2,5; no meio, o PM10; e 
no meio, SO2. O tracejado vermelho são os 
limites da OMS. Vejam que, em alguns 
momentos, ultrapassa, mas oscila bastante, e a 
gente está respirando o tempo todo. Então, 
existe a média, mas a gente fica exposto 
também a esses picos que ocorrem em 
determinados momentos. E, do lado direito, é 
como se comportaram a temperatura e a 
umidade. Fizemos cinco modelos estatísticos 
para cada um dos poluentes que estudamos 
para tentar explicar melhor essa relação. Deu 
bastante trabalho, a gente ficou em torno de 
um ano estudando essas variáveis para ver o 
que os dados nos diziam em relação a isso.  

E, aqui, o modelo final, como ficou em 
relação ao PM10. O que observamos foi que 
existe realmente essa relação inversa entre 
concentração de poluentes em VEF1. Então, 
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quanto maior o PM10, menor o VEF1. Existe 
também essa relação entre temperatura alta e 
concentração de poluentes e também entre 
tabagismo passivo e efeito de poluente. Então, 
aquelas crianças que tinha exposição ao tabaco 
sofriam mais os efeitos dos poluentes. Isso 
também está descrito na literatura.  

Quanto ao PM2,5, a mesma observação 
então, de que existe essa relação; o tabagismo 
também é importante. 

Quanto ao SO-2 também. Então, para os 
três poluentes a gente encontrou essa relação, 
uma relação estatisticamente significante. 

E, aí, quando a gente fala em percentual, 
quando a gente vê ali os modelos que a gente 
empregou - modelo 1, a gente usou só o 
poluente isolado sem considerar a temperatura; 
modelo 2 com poluente e temperatura; o 
modelo 3, considerando essa interação -o que 
observamos de queda no VEF1 foi de em torno... 
O máximo foi quando a gente considerou ali 
interação com poluente e temperatura para o 
PM10 em torno de três por cento; PM2,5, 3 e 2; e 
o SO-2, 4.6. E, ali embaixo, quando fala: modelos 
mistos com ACP... É análise de componentes 
principais, é quando você considera... Eu respiro 
todos os poluentes juntos. Então, você pega 
todos os poluentes e emprega uma técnica que 
tira a correlação entre eles. Então, você pode 
considerar o efeito de todos eles em conjunto. 
E, aí, a gente observa uma redução de dez por 
cento no VEF1.  

Todos esses cálculos foram feitos 
considerando a exposição do dia anterior. 
Então, é o que eu respirei no dia anterior e o 
quantitativo que causa de redução no dia que 
eu fiz o exame, nas vinte e quatro horas 
anteriores. Aquele quadrinho ali foram as 
concentrações máximas que a gente utilizou 
para fazer esse cálculo. Então, esse cálculo do 
percentual, o que a gente fez? Como a gente viu 
que tinha essa interação e que era significativa, 
pegamos o valor máximo que teve de poluente 
nesses dias, não considerando média, e 
calculamos o tanto que poderia ter de redução 
na função pulmonar. Então, foram aqueles 
valores ali que utilizamos para PM10, PM2,5, SO-2 

e temperatura. 
Aqui são alguns estudos, aqueles que 

falei da Austrália, alguns estudos americanos, 
que mostraram que existe essa relação entre 

poluição, temperatura e função pulmonar. E isso 
traz outra discussão da relação que tem essa 
questão do aquecimento global, ele é 
importante para todo mundo, porque, na 
medida em que as temperaturas estão 
aumentando, o efeito dos poluentes sobre nós 
também vai piorar. Então, a gente tem que ter 
medidas, políticas públicas mesmo, que tentem 
controlar essa emissão de poluentes, para que a 
gente não sofra tanto esses efeitos - todos 
estamos expostos. 

E as conclusões, então, é que existe essa 
relação negativa entre concentração de 
poluentes e VEF1. Então, quanto maior o 
poluente, menor o VEF1. Então, aqui, na nossa 
região, a gente observou isso, conforme foi 
observado em outras regiões do mundo, onde 
estudos semelhantes foram realizados. 

O tabagismo passivo contribui para a 
redução da função pulmonar quando ele entra 
no modelo. Então, aquelas crianças expostas ao 

tabagismo sofrem mais o efeito da poluição. E, 
para as médias máximas de poluentes e as 
máximas de temperatura observadas no 
período, foi observada uma redução de dez 
por cento do VEF1 das crianças e adolescentes. 
E dez por cento são relevantes? Depende do 
indivíduo. Então, você pensar dez por cento, 
se ele tem oitenta por cento, caiu oito por 
cento, isso, para uma pessoa que já tem um 
problema respiratório prévio, é relevante, sim. 
E ele pode ter uma crise de asma e ele pode 
ter uma exacerbação da DPOC. Talvez, para 
uma pessoa que seja normal, que não tenha 
doença preexistente nenhuma, ele não vá ter 
efeito maior, vai tossir um pouco lá, e pronto 
e acabou, passou! Mas tem que se considerar 
que um percentual de expostos tem doença 
preexistente, e isso é relevante! 

Os apoios que nós tivemos. Então, da 
Fapes. Esse projeto teve um financiamento da 
Fapes para a compra dos equipamentos. A 
ThermoFisher e a CSV foram as que fizeram os 
exames das crianças; e a Prefeitura de Vitória, 
que autorizou a realização do exame na unidade 
de saúde - nós ficamos lá bastante tempo. A 
Emescam, que sempre nos apoia; e a Juntos SOS 
Ambiental, que também nos apoiou, 
conseguindo alguma verba para que a gente 
desse continuidade ao projeto. 
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Outra coisa que eu não falei é que nós 
não observamos diferença entre as crianças que 
já tinham problema respiratório e as crianças 
que não tinham quanto ao efeito dos poluentes. 
Então, todos sofreram efeito no VEF1 da mesma 
forma, nós não observamos diferença entre os 
grupos. 

Eu acho que é isso! Existem outros 
estudos feitos lá na Ambiental que eu acho 
importante, em alguns momentos, entrar. 
Todos eles estão disponíveis lá na internet, só 
jogar lá no Google que você consegue saber. 
Mas, para conhecer o que vem sendo feito aqui 
na região: esse grupo tem trabalhado muito, e 
agora, recentemente, a gente começou um 
outro projeto, que se chama Asmavix. É um 
projeto que está sendo coordenado pelo 
professor José Geraldo Mill, lá da Fisiologia, e aí 
que nós estamos participando. E aí nós vamos 
estudar, também de forma longitudinal, um 
grupo maior de crianças, aí crianças asmáticas e 
crianças controle em várias regiões de Vitória. 
Nós já começamos em Andorinhas. As crianças 
já estão sendo vistas, e depois nós vamos passar 

por mais quatro regiões. E aí nós vamos fazer 
medidas de função pulmonar diárias. Então, a 
criança vai ter um miniespirômetro e 
diariamente ela vai fazer medidas. 

Então, a gente vai ter dados com um n 
maior, por um tempo mais prolongado, e a 
gente espera trazer mais resultados 
interessantes. Então, eu acho que esse é o 
começo, porque a gente fica discutindo assim 
muito: Mas causa isso, não causa... Então, a 
gente está tentando trazer dados relevantes 
para a discussão, para a gente ter argumentos 
para falar. 

Acho que é isso. Qualquer dúvida... 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito obrigado, doutora Faradiba! 

Sempre que a gente ouve uma palestra sua, é 
uma aula interessante para nós! Pessoalmente 
nós somos profissionais da saúde, nós 
queremos comunicar que a vinda da doutora 
Faradiba aqui foi requerimento de Eraylton 
Moreschi Junior, que já está aqui, já está 
sentado aqui na comissão. Eu quero 
inicialmente perguntar se o Eraylton quer 
fazer algum comentário sobre isso, sobre a 
palestra. 

 O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR - Um 
bom dia a todos! Bom dia, em nome do Dr. 
Emílio Mameri.  

Nós temos que reparar alguns detalhes 
para ver a significância. A doutora Faradiba 
falou em número de asmáticos, a média 
nacional em torno de vinte, e Vitória vinte e 
quatro. Quatro, parece um número tão 
insignificante, mas esse quatro vale vinte por 
cento, então, vinte por cento da população de 
Vitória está mais suscetível à asma do que a 
população brasileira, certo, doutora? E também 
para rinite, que a média brasileira é em torno de 
trinta por cento naquela faixa etária, em Vitória 
é em torno de quarenta e quatro. É um valor 
superior a quarenta por cento do valor da média 
nacional. Então, quando a gente fala que Vitória 
é a capital da rinite, da sinusite, da asma, os 
números comprovam.  

 E só um alerta: agora, com o último 
inventário de fontes, que foi divulgado no Dia 
do Meio Ambiente, uma coisa que está 
assustando todos nós é o elevado número de 
emissões de gases: CO, NOx e SO2. Inclusive, o 
número de NOx emitido pela empresa Vale está 
superior àquele fornecido para o EIA - Estudo de 
Impacto Ambiental.  

Antes de qualquer processo de 
implantação de indústria, se faz um estudo de 
impacto, conforme informação da empresa dos 
seus números de emissões de gases. E baseado 
neste estudo se libera o projeto ou não, 
dependendo do impacto que ele vai dar.  

Então, hoje, os números indicados no 
último inventário, as emissões de NOx da 
empresa Vale estão em 11,8% a superior do que 
informado no EIA. E um fato mais agravante, as 
usinas 1 e 2 da Vale, no ano do inventário, 
estavam paradas. E são as usinas mais antigas e 
mais poluentes.   

Ok.  Era isso. Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Doutora Faradiba, algum comentário 
sobre o que o Moreschi falou?    

  
A SR. FARADIBA SARQUIS SERPA - Olha, 

essa questão da prevalência a gente até tem 
algumas outras cidades no Brasil que tiveram 
prevalências altas de asma e rinite. A média 
nacional é que fica em torno de trinta por cento 
para rinite.  
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Mas eu acho que cada vez mais a gente 
tem que fomentar essas pesquisas aqui, para 
realmente depois a gente ter argumento para 
falar. Agora, como a gente vai estar vendo em 
outras regiões, e não só essa... 

A gente tinha feito um estudo prévio em 
2009 que mostrava já esse percentual, então de 
lá para cá não mudou. Naquela época era em 
torno de vinte e seis por cento a prevalência de 
asma, mas quando a gente considerava 
município inteiro, e de rinite em torno de 
quarenta e sete, então, é mais ou menos a 
mesma faixa anterior, só que agora a gente viu 
um subgrupo. E o que vai estar ajudando agora, 
nesse estudo mais longo que a gente está 
fazendo, é que você vai poder ver a criança: 
Será que o que ela relatou ali, no questionário, é 
realidade mesmo? Será que ela tem mesmo? 
Porque tem outras doenças que, às vezes, se 
confundem, acaba gerando confusão quanto ao 
diagnóstico. 

Acho que daqui a mais um ano, a gente 
vai ter mais alguns dados ainda para falar sobre 
as outras regiões, como é que é, realmente, a 
prevalência de asma e rinite e o que acontece 
com essas crianças quando expostas aos 
poluentes.  

Nesse estudo, a estação de 
monitoramento é móvel, então ela vai circular 
nas diferentes regiões em que a gente estiver 
avaliando as crianças. É uma estação móvel, não 
vamos usar dados das estações de 
monitoramento do Iema.  Então, talvez a gente 
traga outros dados, e a gente vai poder também 
comparar uns dados com os outros. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito obrigado, doutora Faradiba. 
Dr. Emílio, algum comentário? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Inicialmente parabenizar os educadores do 
Brasil, do Espírito Santo, dos municípios, 
independente de ser a educação infantil até a 
educação superior. Temos aqui conosco, hoje, o 
prazer de receber a doutora Faradiba, que é 
também uma educadora, professora de nível 
superior do Emescam, tem feito cursos 
importantes no setor de Ambiental da 
universidade, trabalho significativo como esse 
que foi apresentado é muito importante.  

Eu acho que nós temos, - Moreschi está 
aqui com a gente, é uma pessoa que eu conheço 
o trabalho na área ambiental, é muito 
importante; eu reconheço e agradeço até o 
grande trabalho prestado - nós precisamos ter 
trabalhos consistentes, porque o viés pode 
induzir a erros e esses erros podem ser 
determinantes em posições tomadas que 
podem influenciar para um lado ou para o 
outro.  

 Então nós trabalhamos com a ciência e a 
professora Faradiba mostrou como se trabalha 
de maneira científica. E existem evidências, mas 
a gente precisa aprofundar os estudos e a gente 
reconhece o trabalho que está sendo 
desenvolvido. Parabéns pelo trabalho! É uma 
pesquisadora de grande nível, a conheço 
pessoalmente, tenho conhecimento da sua 
vontade, da sua garra e da sua determinação, 
do conhecimento no intuito de trazer algo novo 
para a sociedade que possa mudar inclusive 
hábitos tão importantes na nossa vida atual.  

 Então, Faradiba, mais uma vez, 
parabéns! Parabéns à SOS! São entidades que 
trabalham em prol da saúde, em prol da vida, 
em prol da pessoa humana. Isso a gente tem 
que parabenizar sempre.  

Um grande abraço a todos vocês.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem.  
Doutor Hudson.  
 

  O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Bom dia a 
todos! Cumprimentar Faradiba e Eraylton. 
Parabéns pela apresentação.  

Você falou mais da parte respiratória. 
Então, a gente aplicando a fisiologia em outras - 
você falou circulatório, então isso aí, como o 
Eraylton falou, estatisticamente é significante. 
Não sei se o número de casos apresentados. 
Acho que cientificamente teria que ser um 
número maior.  

Mas naquele espaço é significante e isso 
tem uma importância. Lógico que você vai 
correlacionar com maior número; pode ser 
maior, pode ser menor. E tem que ter um lugar 
mais diverso. Mas, fisiologicamente, Eraylton, 
ninguém tem dúvida da poluição, 
principalmente essas micropartículas. Por 
exemplo, faz reação inflamatória na área 
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respiratória? Vamos levar para o lado 
circulatório, da circulação; é a mesma coisa.  

Então, quando você tiver essa reação 
inflamatória nos vasos, que isso já é 
cientificamente comprovado com alguns 
estudos que eu não tenho aqui, mas Faradiba, 
como professora deve saber... Eu como 
anestesista sei em parte, vai favorecer.  

A reação inflamatória é o mal de 
qualquer órgão, pode ser no estômago, nos 
vasos, no cérebro. Tendo uma reação 
inflamatória provocada por essas 

micropartículas, você vai ter eventos adversos 
em longo prazo: hipertensão, endurecimento 
das artérias, e etc.  

Todo mundo sabe disso, Eraylton, a 
comunidade médica, a maioria sabe. Inclusive 
tem estudos que mostram que até pela reação 
inflamatória. O que acontece? A reação 
inflamatória pode levar a um erro na 
multiplicação das células, você não ter o 
normal e favorecer até células cancerosas. 
Isso está relacionado à poluição. A gente não 
tem dúvida disso.  

Já participei anteriormente. Só não foi 
cumprido o que foi determinado por uma CPI 
aqui, que você muito bem acompanhou. 
Então não tem o mecanismo de controle, não 
tem os mecanismos de controle. É eficiente.  

Daí você vai chegar, algumas pessoas, e 
falar naquela época em que eu estava lá: Ah, 
você quer que a Vale saia daqui, etc e etc? 
Ninguém quer isso porque você precisa. Tira a 
Vale daqui. Quantos municípios no Brasil que 
têm um porto do lado que vai quer? A gente 
tem que pesar isso também. Mas a gente tem 
que cobrar aqui dos parlamentares desta Casa 
de Leis; estão cobrando, você sabe que estão 
cobrando. Mas tem que ter o Executivo, tem 
que partir - não gosto de provocar o Ministério 
Público, mas o Ministério Público tem que 
ajuizar ação contra essas empresas que são 
poluidoras.  

Então você só mostrou uma parte 
pequena, a respiratória, que é sua área, é 
importante, mas nós temos muito mais; é uma 
gama muito grande. E você, Eraylton, todo 
mundo reconhece a sua briga, você está nessa 
briga continua praticamente sozinho, e a gente 
reconhece. Mas as pessoas têm que se engajar. 

A gente só fala num momento como este, mas a 
gente tem que estar em cima.  

E parabéns, Eraylton! Você está 
diariamente nos programas de televisão, você 
está cobrando, dá aquele impacto, mas depois 
não continua. 

Parabéns, Faradiba. Esse canal aqui da 
TV Ales em vários municípios do estado chega e, 
assim, a gente precisa estar aqui. O Doutor 
Hércules está sempre trazendo esse tema para 
debate. É importante continuamente, mas não 
depende só da gente. Nós só fiscalizamos, 
levamos. Agora depois quem vai fazer são 
outros órgãos. Tá joia? Parabéns! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Eraylton, você quer fazer mais algum 
comentário? (Pausa) 

Doutora Faradiba, satisfeita? 
 

A SR.ª FARADIBA SARQUIS SERPA - Sim, 
acho que é só mostrar que a universidade tem 
se mobilizado para estudar a questão. 
Entendeu? Então, a gente tem o grupo que está 
trabalhando nesse sentido e a ideia é trazer 
mais respostas. Acho que o start foi dado, nós 
começamos, e eu acho que isso é tudo porque é 
difícil você conseguir um grupo de pessoas e 
outra dificuldade é você conseguir 
financiamento para esses projetos. São projetos 
caros. E a gente tem conseguido trabalhar com 
alguns apoios e eu acho que é isso que precisa: 
a equipe envolvida e financiamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Ok. Obrigado. Doutor Edson quer fazer 
uma pergunta. Pois não, doutor Edson. 

 
O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA - 

Obrigado e bom dia a todos.  
Eu vi um estudo que você então usou 

essa área de monitoramento aqui da Enseada. 
 

A SR.ª FARADIBA SARQUIS SERPA - Aqui 
da Enseada. 

 

O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA - 
Como sugestão, eu não sei se seria interessante, 
mas como a gente sabe que existe uma corrente 
de ar significativa que leva muita poluição na 
área da Praia da Costa, se não seria também 
uma área para um possível monitoramento. 
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A SR.ª FARADIBA SARQUIS SERPA - Aí 
você teria que... Porque tem uma estação em 
Vila Velha, mas é no Ibes. Teria que ter um 
monitoramento lá. Talvez essa estação móvel, 
mas aí abre outra demanda em outra região, 
então, você não tem pernas. Na realidade 
interessante também seria comparar aqui com 
outro município que não tivesse esse padrão de 
poluição que a gente tem aqui, entende? Isso é 
o ideal, mas aí você tem que ter pernas e braços 
para fazer isso. Tem que ter alguém que se 
disponha a ficar lá um tempo em outra região, 
talvez São Mateus ou algum local assim que tem 
algumas características de temperaturas 
semelhantes e que não tem o mesmo tipo de 
poluição. 

Talvez esse seja o futuro, que apareça 
alguém... 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Faradiba, pelo que entendi ali nós temos um 
diâmetro de dois quilômetros... 

 

A SR.ª FARADIBA SARQUIS SERPA - Dois 
quilômetros.  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Vitória é muito pequena. Você pega dois 
quilômetros da Enseada, vamos avaliar assim, 
dois quilômetros até qual a distância que a 
gente pega. Dentro da nossa região aqui vai 
pegar populações variadas porque dois 
quilômetros, por exemplo, a própria Ilha do Boi 
tem dois quilômetros. A Ilha do Frade não tem 
dois quilômetros.  

Então, se pegar em linha reta... No 
sentido também aqui da parte das pessoas que 
moram mais no alto nos bairros mais altos, 
também a gente acaba agregando nesse 
trabalho. Evidentemente que seria interessante 
sim e eu acho até muito importante essa 
comparação que você acabou de falar com 
municípios que não têm nada de poluição. 
Então, existe município em nosso estado... 
Poluição sempre tem. Em tudo quanto é lugar 
tem poluição, mas de qualquer maneira isso que 
acontece aqui... 

 

A SR.ª FARADIBA SARQUIS SERPA - Um 
outro perfil de poluição, né? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Outro perfil que acontece na Grande Vitória em 

função de situações que nós já conhecemos. 
Esses municípios não têm. Talvez esse 
comparativo fosse muito interessante. 

 

A SR.ª FARADIBA SARQUIS SERPA -Sim.  
 

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

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR - Só 

um complemento. Como a doutora Faradiba 
falou: verba, pessoas, nós já solicitamos em 
carta direta ao governador do Estado que fosse 
colocada nas condicionantes da renovação da 
licença das empresas Vale e ArcelorMittal 
financiamento de pesquisas por elas. A empresa 
Vale, que a gente saiba, até hoje não financiou 
nenhuma pesquisa. Essa pesquisa nova agora é 
um financiamento da ArcelorMittal, mas a 
empresa Vale é a primeira a dizer que 
desconhece, como falou na CPI, qualquer 
doença ocasionada por sua posição, mas ela 
nunca se atreveu a dizer: não, nós vamos bancar 
um financiamento para comprovar o que nós 
estamos falando que a nossa poluição não traz 
impactos ao cidadão morador da Grande 
Vitória. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Eu quero lembrar também que o 
Kleber Galvêas, lá na Barra do Jucu, faz todo 
ano, ele coloca um quadro, todo ano ele molha 
o dedo e escreve alguma coisa sobre essa 
poluição que vai... Nós estamos falando aqui de 
Camburi, por aqui, Ilha do Boi, Ilha do Frade, 
mas lá na Barra do Jucu a gente vê.  

O que acontece é o seguinte: a gente 
implica mais com o pó preto porque a gente vê, 
mas os gases a gente não vê e a gente inala 
esses gases. Não sei qual causa mais mal. Na 
verdade, todos dois causam muito mal, e o que 
incomoda mesmo é o que a gente vê, mas o que 
a gente não sente, principalmente na hora em 
que a gente respira, inala esses gases. A gente 
vai ver isso mais à frente, não é, doutora? Quer 
complementar alguma coisa sobre isso? 

 
A SR.ª FARADIBA SARQUIS SERPA - Sim. 

É isso aí. Toda questão do pó preto, não é? Na 
realidade, aquelas partículas ali são as partículas 
que são sedimentos. Você imagina que se tem 
muita partícula grande, talvez tenha muita 
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pequena também, que são as que vão conseguir 
cair na nossa corrente sanguínea mesmo, que é 
aquele material particulado bem pequenininho 
e os gases. Então, a gente tem que abrir a 
cabeça que não é só o que a gente vê, o que a 
gente não vê também é muito importante. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - É! Deve ser até pior, não é? 
 
A SR.ª FARADIBA SARQUIS SERPA - Sim! 

Sim! Com certeza! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Pedir ao Gabriel, por gentileza, para 
retomar agora a leitura da ata. Nós temos dez 
minutos ainda para retomar a leitura da ata da 
trigésima primeira reunião ordinária. 

 
(O senhor secretário procede à 
leitura da ata da trigésima 
primeira reunião ordinária, 
realizada em 8 de outubro de 
2019) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Gabriel, nós não vamos ler a outra ata 
não, já são dez horas. Eu vou pedir, então, só 
que nós possamos apreciar essa ata e deliberar 
esses assuntos aqui. 

Dr. Emílio, como vota na ata? Faz alguma 
emenda, propõe alguma emenda, ou vota como 
lida? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Voto como lida.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Deputado doutor Hudson Leal? 
 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 
Acompanho. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Eu também acompanho. 

Aprovada a ata. 
Então, nós temos aqui os assuntos para 

deliberar. 
Reunião extraordinária para receber a 

doutora Rosalie Torrelio, médica cirurgiã 
plástica voluntária da ACAPDR, e Cristiane 
Gomes de Souza Alvarenga, presidente da 

Associação Capixaba de Apoio às Pessoas com 
Doenças Raras, na reunião do dia 22, terça-feira, 
às 10h, para falar sobre epidermólise bolhosa. 

Deliberar, também, sobre atendimento à 
pessoa com HIV/Aids no Espírito Santo, a 
realizar-se no dia 2 de dezembro, segunda-feira, 
às 19h, no auditório Augusto Ruschi desta Casa 
de Leis, por solicitação de Sidney Parreiras de 
Oliveira, representante estadual da Rede 
Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids. 

Requerimento da doutora Clenir Avanza, 
para falar aqui no dia 19/11, numa reunião 
extraordinária também, às 10h, para fazer uma 
prestação de contas sobre 7.º Congresso 
Médico e Jurídico na nossa Casa de Leis. Às 10h, 
dia 19, Dia da Bandeira. 

Vou colocar em votação os três assuntos. 
Como vota o Dr. Emílio?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Eu 

voto favorável.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Hudson? 
 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 
Acompanho. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Eu também voto favorável.  

Aprovados. 
Os outros assuntos aqui não têm muita 

urgência, nós podemos deixar para a próxima 
reunião. 

Nós faremos um intervalo de cinco 
minutos e faremos a reunião extraordinária. Nós 
temos aqui doutora Ester, que vem falar sobre o 
Departamento de Ciências Fisiológicas da Ufes, 
e também a enfermeira e professora do curso 
de Enfermagem, Mariana Rabello Laignier.  

Muito bem! Eu quero, então, agradecer. 
Nós estamos aqui diante de dois 

missionários com relação a meio ambiente, à 
poluição, à doença. O Eraylton as empresas 
poluidoras não gostam dele não. Porque ele é 
um chato. Mas, um chato, naturalmente, para 
defender a nossa saúde. Nós temos a maior 
admiração pelo seu trabalho, pela sua luta, que 
você não para de denunciar as empresas que 
matam as pessoas, que só visam ao lucro, só 
visam ao dinheiro, e a saúde da pessoa fica para  
segundo plano. 
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  E a doutora Faradiba. A doutora 
Faradiba tem um trabalho maravilhoso, é uma 
missionária também. Temos a maior admiração 
pelo seu trabalho. Sempre que a gente convida, 
ela está aqui para colaborar com a saúde pública 
do nosso povo, especialmente o povo pobre, o 
povo que precisa mais da gente. E a doutora 
Faradiba tem feito isso. 
 Muito obrigado a todos.  
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a nossa reunião e, daqui a cinco 
minutos, estaremos fazendo a reunião 
extraordinária. 
  

 (Encerra-se a reunião às 
10h04min) 

 
 

 
NONA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO 
DE 2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Uma boa tarde a todos e a 
todas, também a todas as pessoas que estão nos 
acompanhando pela TV Assembleia.  

Invocando a proteção de Deus e havendo 
quorum, declaro aberta a nona reunião 
ordinária da Comissão de Assistência Social, 
Socioeducação, Segurança Alimentar e 
Nutricional.  

Dispenso a leitura da ata, conforme 
Regimento Interno, e envio uma cópia para os 
membros da comissão para avaliação.  

 

Solicito à secretária que proceda à 
leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Ofício Ales n.º 147/2019, do 
excelentíssimo senhor deputado 
Freitas, justificando sua ausência na 
reunião ordinária do dia 04/09/2019. 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Ciente. À secretaria para 
incluir no relatório mensal de frequência do 
parlamentar. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
É o que consta no Expediente, senhor 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Obrigado. 
 Passamos à Ordem do Dia. 
 Precisamos deliberar convite à senhora 
Rosângela Cândido Nascimento, coordenadora 
do Movimento Nacional de População em 
Situação de Rua no Espírito Santo, para 
participar desta reunião ordinária.  

Deliberar também convite a S. Ex.ª Célia 
Lúcia Vaz de Araújo, procuradora de Justiça do 
Ministério Público do Espírito Santo, e dirigente 
do Núcleo Caco - Centro de Apoio Operacional 
de Defesa Comunitária, para participar desta 
reunião. 

 Deliberar, ainda, convite à senhora Lilian 
Mota Pereira, gerente de Proteção Social 
Especial da Setades - Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Espírito Santo, para 
participar desta reunião. 

E, ainda, deliberar convite à senhora 
Elcimara Rangel, presidente do Colegiado de 
Gestores de Assistência Social do Espírito Santo, 
também para participar desta reunião. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Voto 

a favor dos quatro pedidos. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Aprovados. 
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V. Ex.ª queria fazer ainda uma fala antes 
de passarmos à fala para nossos convidados? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Só 

quero pedir desculpas, porque tenho que sair 
quinze para às duas, correndo, porque o 
Hospital Infantil de Vila Velha está sob 
intervenção, e como presidente da Comissão de 
Saúde, tenho uma audiência com o secretário 
de Saúde do Estado, para ver as providências 
que nós temos que tomar no Hospital Infantil, 
para que não sofra nenhuma paralisação no 
atendimento às crianças do nosso estado em 
Vila Velha. 

Só isso. Obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Ok. 
Apenas justificar um pequeno atraso 

desta reunião ordinária, uma vez que foi 
prolongada a sessão, hoje, lá no plenário. 
Devido a isso, houve esse pequeno atraso.  

Neste momento, nós convidamos a 
senhora Rosângela Cândido Nascimento, 
coordenadora do Movimento Nacional de 
População em Situação de Rua no Espírito 
Santo, com o objetivo de discutir esse tema.  

 
A SR.ª ROSÂNGELA CÂNDIDO 

NASCIMENTO - Boa tarde a todas e a todos. 
Queria quebrar o protocolo, gostaria de 

falar por último, se fosse possível.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Convidamos, então, assim, 
representando a excelentíssima doutora Célia 
Lúcia Vaz de Araújo, procuradora de Justiça do 
Ministério Público do Espírito Santo, e dirigente 
do Núcleo Caco - Centro de Apoio Operacional 
de Defesa Comunitária, com o objetivo de 
discutir também esse tema, a senhora Flávia 
Rocha Cazzotto.  

 
A SR.ª FLÁVIA ROCHA CAZZOTTO - Boa 

tarde a todos!  
Tenho a missão, hoje, de representar a 

doutora Célia. Trago o abraço carinhoso dela, 
nesta tarde, a todos vocês. Ela ficou 
impossibilitada de participar da reunião por 
questões de saúde e pediu que estivéssemos 
presentes, eu e a equipe do Centro de Apoio de 

Defesa Comunitária, para que a gente falasse 
um pouco do nosso trabalho lá no Centro de 
Apoio, um pouco da nossa atuação com a pauta 
de população em situação de rua.  
 O Centro de Apoio de Defesa 
Comunitária é um setor do Ministério Público 
que assessora os promotores de Justiça nos 
setenta e oito municípios do estado na pauta da 
política de assistência social. E dentro da política 
de assistência, temos também a demanda de 
população em situação de rua. 
 O nosso trabalho com essa demanda 
específica começou em meados de 2014, 
quando o Centro de Apoio começou a fazer 
algumas visitas aos equipamentos destinados às 
pessoas em situação de rua, especificamente 
aqui na Região Metropolitana. Começamos pelo 
município de Vitória.  
 Demandados por alguns promotores da 
área da política de assistência, nós começamos 
a fazer um levantamento dos equipamentos que 
prestam serviço a esse público, população em 
situação de rua, quais sejam o Centro POP e os 
abrigos que nós temos disponíveis. E nós 
começamos a perceber que esses serviços 
destinados à população em situação de rua 
precisavam, necessitavam naquela ocasião, de 
conversar, de dialogar para se entender como é 
a lógica do serviço e como é o trabalho 
realizado, o fluxo do trabalho realizado. 
 A partir dessa demanda de visita, de 
conhecer os espaços, de conhecer os serviços 
prestados para a população no município, nós 
começamos a dialogar com os municípios. 
Primeiro, separadamente, conversávamos com 
Vitória, com Serra, com Vila Velha, 
separadamente. E nós fomos percebendo, ao 
longo da realização desse trabalho, a 
necessidade de um espaço que pudesse ampliar 
esse debate e fazer de uma forma mais dialógica 
a compreensão desse fenômeno e traçar 
estratégias de atuação. 
 Foi assim que em novembro de 2015 nós 
convocamos a primeira reunião, antes se 
chamava grupo de trabalho, para discutir um 
fluxo operacional para pessoas em situação de 
rua no Ministério Público.  
 Primeiramente, a gente discutia com a 
Região Metropolitana, com os municípios aqui 
do entorno, Vitória, Cariacica, Serra, Vila Velha, 
Viana, Fundão e Guarapari, e posteriormente, 
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outros municípios do interior do estado, que 
também apresentavam a demanda, obviamente 
em menor quantidade que aqui na Metropolitana. 
Começaram a nos procurar e a acessar as 
discussões do Centro de Apoio para poder 
compreender a lógica do trabalho, da discussão e 
junto com a gente criar estratégias para atuação 
nessa pauta. 
 Então, primeiramente, foi um grupo 
formado focado no trabalho dessa Região 
Metropolitana, que depois foi ampliado para 
outros municípios do interior. 

 Com parcerias extremamente 
importantes, nós nos cercamos do trabalho da 
Setades, que está aqui representada, a 
Secretaria de Estado de Assistência Social; à 
época também não existia, mas depois, nesse 
processo, foi criada a Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos; parceiro também da gente 
nessa discussão foi a Sejus, com o Escritório 
Social, para discutir questão dos egressos do 
sistema prisional que também acessavam 
equipamentos em situação de rua; as 
prefeituras, com as suas Secretarias Municipais 
de Assistência Social; os próprios serviços nos 
municípios que possuem o Centro Pop, o abrigo, 
o albergue. Começamos a sentar para poder 
discutir, para poder ampliar esse debate.  
 Este ano, agora em novembro, nós 
faremos quatro anos de atuação. O Ministério 
Público do Brasil encampou essa pauta de 
população em situação de rua, e uma comissão 
dentro do CNMP, a Comissão de Direitos 
Fundamentais, tem discutido em todos os 
Ministérios Públicos do Brasil a questão da 
população em situação de rua.  
 Então, como se tornou uma pauta 
nacional, o Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo trabalha como objetivo 
estratégico, essa pauta específica, e nós 
atuamos na defesa e na garantia dos direitos 
das pessoas em situação de rua, com alguns 
resultados relevantes. E aí nós podemos 
destacar - acho que cada parceiro vai falar da 
sua parte -, mas nós podemos destacar que, ao 
longo desses quatro anos, nós tivemos avanços 
significativos no que se pode dizer da criação de 
um protocolo de atendimento unificado para 
pessoas em situação de rua nos serviços da 
Região Metropolitana. 

Nós temos avanços significativos na 
construção de uma política estadual para a 

população em situação de rua, porque até então 
a gente tem um decreto nacional, que é o 
Decreto n.º 7.053, de 2009, que determina 
como se dá a política para a população em 
situação de rua em nível nacional, de Brasil. E aí 
a gente não tinha, no Espírito Santo, a gente não 
tem ainda, não é ainda uma lei, mas está em 
discussão pela Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos e estamos caminhando 
significativamente nesse processo, para a 
adesão do estado do Espírito Santo a uma 
política nacional com a sua política estadual de 
população de rua. 

Consideramos isso um avanço muito 
grande, porque o estado passa a pensar na 
lógica dos serviços e na lógica da atuação com 
esse público a partir de um texto legal, de um 
texto que vai compreender os serviços, de um 
texto que vai compreender a normativa, o 
funcionamento de como vai se dá essa política, 
para esse público-alvo. 

Podemos destacar, também, ao longo 
desses quatro anos, uma maior interlocução 
com os municípios. Isso é muito importante. A 
gente percebia, um tempo atrás, que os serviços 
e os municípios, eles não conversavam entre si, 
não existia um diálogo entre os serviços. E 
fomentando essas reuniões e essas discussões 
no Ministério Público, nós passamos a observar 
um maior diálogo, um maior compromisso de se 
conversar essa política entre os diversos atores 
da rede. 

Então, são alguns dos resultados, eu 
acredito que os nossos colegas e os nossos 
parceiros vão mencionar outros, que para gente 
tem uma importância muito grande. A gente 
costuma falar que a pauta de população em 
situação de rua ela é resistente, embora haja 
muitos parceiros e muitos atores que estejam 
trabalhando com essa demanda. Mas a gente 
precisa resistir na discussão e avançar cada dia 
mais. 

Às vezes, a gente retrocede um pouco 
para poder avançar dois passos à frente. Então, 
como é uma demanda resistente, a gente 
precisa estar sempre engajada dessa 
possibilidade de continuar lutando, para a 
defesa dos direitos da população em situação de 
rua. Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Quero agradecer a senhora 
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Flávia, assessora da nossa procuradora de 
Justiça do Ministério Público do estado do 
Espírito Santo, a doutora Célia Lúcia Vaz de 
Araújo. Muito obrigado pela sua contribuição 
nessa reunião ordinária da Comissão de 
Assistência Social, neste dia. 

Eu quero informar ao ilustre deputado 
Doutor Hércules e a todos aqui presentes, eu 
estou sendo bem ligeiro, hoje, é devido ao 
tempo que nós temos. Nós estamos ao vivo pela 
TV Assembleia e nós precisamos encerrar essa 
reunião um pouco antes das 14h. E, pela 
importância do tema, eu quero dar um espaço 
maior para os nossos convidados, para que eles 
possam estar falando sobre a população de rua, 
aqui do nosso estado do Espírito Santo. E por 
isso eu nem registrei a presença de várias 
pessoas que se encontram, mas eu quero já 
agradecer de coração. No finalzinho, se der 
tempo, eu vou fazer esses agradecimentos. 

Mas, nós estamos, hoje, aqui com a 
presença de dois vereadores do município de 
Santa Maria de Jetibá, vereador Jean Jaques 
Lauvers e o vereador Florentino Lauvers. 
Gostaria de convidá-los para tomar assento, 
aqui, à Mesa. 

Nesse momento, então, eu passo a 
palavra à senhora Lilian Mota Pereira, gerente 
de proteção social especial, da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, do Espírito Santo. 
 

A SR.ª LILIAN MOTA PEREIRA - Boa tarde 
a todos, boa tarde a todas! 

Estamos tendo o prazer de estar aqui 
com a nossa subsecretária, que é da pasta da 
Assistência Social na Setades. Vou passar a 
palavra para a Sandra, ela vai falar um 
pouquinho sobre a população em situação de 
rua, ratificando a fala da nossa colega do 
Ministério Público. Estou passando para a 
Sandra. 
 

A SR.ª SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA - 
Quem estava falando era a Lilian. Lilian é a 
nossa gerente, que cuida especialmente deste 
programa dentro da nossa Secretaria. 

Queria só falar um pouquinho sobre a 
situação do nosso trabalho. Na Constituição, 
todos nós, seres humanos, temos direitos 
assegurados. Então, não é diferente, com isso, 
com a população em situação de rua porque ela 

é alvo de muitas confusões pelas pessoas que 
rodeiam essas pessoas em situação de rua: 
intolerâncias, brigas, rejeitam. E o que é muito 
pior, que está acontecendo agora no nosso 
estado, a gente está vendo a questão da morte, 
a questão da morte dessas pessoas. Tivemos, 
recentemente, na Vila Rubim, uma pessoa que 
foi esfaqueada, que estava na rua. Então, 
estamos muito preocupados com isso, questão 
da Assistência Social, temos na nossa política de 
assistência social todo um trabalho de proteção 
a essas pessoas: uma abordagem de rua, 
encaminhamos aos nossos Centros POPs, temos 
os Creas. Porque Centros POPs são locais onde 
essas pessoas podem passar o dia, podem 
aprender, ter oficinas, mas temos poucos no 
nosso estado. Mas temos nossos Creas, que são 
os nossos Centros de Referência Especiais. 
Esses, temos em quase todos os municípios. Só 
uns dois, uns quatro municípios em que não 
temos, são os de menor porte, onde tem menos 
incidência também. Então, o que acontece? 
Essas pessoas, quando não temos nossos 
Centros POPs, temos os Creas. Mas é uma 
situação, como falou a Flávia, que temos que 
continuar sempre fazendo esse trabalho. 

Então, apesar de termos um trabalho 
feito na nossa política de Assistência Social, hoje 
temos clareza de que não depende só da 
Assistência Social a resolução das dificuldades 
das pessoas que estão em situação de rua. Hoje 
a política está vinculada à nossa Secretaria de 
Direitos Humanos, e a Assistência Social 
vinculada a nós. Mas temos clareza disso, 
queremos deixar claro nesta reunião para 
nossos deputados que temos muito mais atores 
que precisam estar junto conosco. Então, 
precisamos estar junto com a Segurança 
Pública, com a habitação. Nosso trabalho não é 
para que as pessoas fiquem na rua, o nosso 
trabalho é para a promoção para que eles saiam 
da rua. Então, para que eles saiam da rua temos 
que ter política de habitação, para eles saírem 
na rua, de educação, para estudarem e terem 
trabalho. Estamos fazendo! 

Recentemente... Direitos Humanos 
estava aqui. Está aqui atrás. A Neire, Neiriele 
está ali. Estamos formando um grupo de várias 
políticas dentro da Grande Vitória para a gente 
começar a fazer um trabalho eficiente. Porque 
só a Assistência não dá conta de fazer esse 
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trabalho. Temos que ter a Saúde junto com a 
gente para mudarmos esse quadro, mudarmos 
esse quadro, tirar as pessoas em situação de rua 
para que elas possam ter trabalho e cidadania, e 
vão morar em suas próprias casas. Era isso que 
eu queria falar. 

Vou passar para a Lilian, que ela quer 
complementar. 

 
A SR.ª LILIAN MOTA PEREIRA - Então 

como a Sandra bem colocou, a Flávia vem 
trazendo também, desde 2010 o Ministério 
Público traz essa discussão, trouxe essa 
discussão para dentro do Ministério de forma 
muito grandiosa. A doutora Célia é uma grande 
parceira do Estado e dos municípios nessa 
discussão da população em situação de rua. Dali 
saiu o GT que é o GT formado pela 
Metropolitana, que é formado pela Assistência 
Social da Metropolitana. E tem o Estado, através 
da Setades, para discutir os serviços que hoje 
são fornecidos pela Assistência Social. 

Esses serviços, a Sandra até citou, que 
são o Centro de Referência de Assistência Social 
Especializado, Creas; o Centro POP, local onde 
essas pessoas recebem atendimento durante o 
dia, e também a abordagem social, dentre 
outros serviços, foi pensado como o Estado 
poderia, junto com esses sete municípios, que 
são Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, 
Guarapari, Viana e Fundão, de que forma a 
gente poderia fazer um protocolo de 
atendimento para que responsabilizasse cada 
um dentro das suas competências para poder 
estar atendendo a população em situação de 
rua.  

E desse grupo saiu o material. Esse 
material foi distribuído em Vitória. Foi 
distribuído pelo Bruno, que é nosso parceiro, e a 
Rosângela. Eles distribuíram para os colegas que 
estão em situação de rua. É um material 
produzido na linguagem popular, na linguagem 
para saber como ajudar, de que forma você 
pode, quando vê uma pessoa em situação de 
rua, com quem entrar em contato, falar com 
quem, quem é a abordagem social que vai estar 
atendendo aquela pessoa lá, em Cariacica, 
quem é a abordagem social que vai estar 
atendendo aquela pessoa lá, em Vitória, para 
onde encaminhar. Então, hoje, um lojista, 
qualquer pessoa do comércio, qualquer pessoa 

que estiver na sua residência tem acesso a esse 
documento pela internet, no site da Setades, e 
também pela população em situação de rua que 
faz essa distribuição. Ali, ele vai saber, quando 
encontrar aquela pessoa deitada, para quem vai 
estar ligando, qual é o primeiro momento. 
Então, tem uma parceria também com a Sesa, 
com a saúde, que tem os Caps.  

E, agora, esse grupo volta à discussão 
para a população infantil, para população em 
situação de rua. O protocolo hoje que eles estão 
discutindo é o protocolo de atendimento à 
população em situação de rua infantil. E 
também existem nesse protocolo alguns 
compromissos, que já foram até cumpridos pelo 
município de Vila Velha, pelo município de 
Vitória. A exemplo do município de Vila Velha 
hoje, que a abordagem social funcionava só até 
às 19h, e essa abordagem social está 
funcionando agora até zero hora. Então, a gente 
já vem trabalhando isso aí junto com a 
Metropolitana em parceria com o Ministério 
Público e as secretarias municipais. 

Eu agradeço a fala. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Eu quero agradecer à Lilian 
pela sua participação, à Shirley também, a nossa 
subsecretária da Ação Social. Muito obrigado 
pela contribuição que vocês deram hoje. 

Convido agora a senhora Elcimara 
Rangel, que é presidente do Colegiado de 
Gestores da Assistência Social do Espírito Santo. 

 
 A SR.ª ELCIMARA RANGEL LOUREIRO 

ALICIO - Boa tarde a todos e todas, 
cumprimentar o deputado Adilson Espindula, o 
deputado Doutor Hércules também. E, nessa 
Mesa, eu quero pedir licença à Sandra Shirley, 
mas eu quero cumprimentar a nossa 
companheira Rosângela, líder do movimento, 
militante e que há muitos anos resiste e luta, 
sobretudo, para esse grupo que eu posso falar 
aqui. Se eu tiver enganada, Rosângela, você 
pode me corrigir, mas acredito que, dentro da 
nossa política, um dos grupos mais vulneráveis 
que nós encontramos.  

E um desafio muito grande, deputado. 
Ouvindo as falas aqui, um pouco da Sandra 
Shirley, ouvi um pouco da Flávia ainda, dizer que 
o desafio é muito grande ainda que está posto 
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quando nós vamos falar da população em 
situação de rua, porque são desafios que vão 
para além de uma política. E, aí, eu quero trazer 
aqui em nome de todos, representando todos 
os secretários municipais, esse é um grande 
desafio. É trabalhar essa política de forma 
integrada e intersetorial, porque não é uma 
política que uma pasta só, a Assistência só, vai 
dar conta disso, mas é uma política que 
demanda um trabalho integral. E, aí, eu estou 
falando da intersetorialidade. É importante. 
Infelizmente, às vezes, quando a gente vem para 
uns espaços desses, a gente vê pouca 
participação de outros atores que são 
fundamentais na tratativa, na discussão, nos 
encaminhamentos desta política. E, aqui, eu 
estou me referindo... nós precisamos estar 
pautando e trazendo sempre aqui a política de 
saúde, precisamos estar sempre trazendo aqui a 
política de habitação, precisamos estar trazendo 
aqui para a Mesa a política de trabalho, 
emprego e renda, precisamos estar trazendo 
para esta Mesa a política de educação, porque, 
quando nós estamos falando de população em 
situação de rua, nós estamos falando de política 
pública, nós temos que estar ofertando de fato 
política pública que dê dignidade, que oferte 
condições para que essa pessoa possa superar 
esse momento que ela está vivenciando na rua.  

Então, é o primeiro desafio que eu 
coloco. A gente precisa estar trabalhando. Eu 
ainda sinto falta, Flávia, muito grande dessa 
participação. Eu ainda sinto falta, Flávia. Por 
mais movimento que a gente faça, a gente ainda 
percebe que, no próprio MP e nos demais 
espaços, ainda falta a integração de outras 
políticas que são fundamentais, para que a 
gente consiga, de fato, encaminhar a política 
para a pessoa em situação de rua.  

Eu acho que o outro desafio que a gente 
precisa trabalhar, meu companheiro, lá da 
Serra, Márcio, é o estigma, a forma ainda como 
as pessoas são vistas quando estão na rua. Não 
são poucas vezes, agora eu vou falar do lugar de 
gestora, que o nosso telefone toca para que a 
gente arranque as pessoas da rua, porque tem 
que limpar a calçada. Esse é outro desafio que a 
gente precisa discutir aqui nesta Casa de Leis, 
nas Câmaras Municipais, porque ainda me 
parece que as pessoas que estão em situação de 
rua não são vistas como sujeitos de direito, mas 

pessoas que estão sujando a rua, pessoas que 
estão sujando as calçadas. Isso me revolta. 
Revolta-me enquanto pessoa, enquanto 
militante, enquanto gestora.  

Neste espaço político, eu preciso fazer 
esta fala, porque é um desafio talvez também 
para nós políticos desta Casa de Leis fazermos 
com que nós entendamos isso, porque o 
telefone, quando toca, nós atendemos nessa 
perspectiva: Precisa limpar a calçada; precisa 
arrancar. Esse estigma higienista ainda nós 
precisamos romper. Nós não estamos aqui para 
arrancar ninguém das calçadas e nem da rua; 
nós estamos aqui para ofertar política pública, 
respeitando esse sujeito enquanto pessoa, 
enquanto o seu tempo, enquanto a sua história 
e enquanto um sujeito de direito. 

Então, isso é um grande desafio, porque 
ainda o que eu percebo é uma dualidade muito 
grande, Doutor Hércules, entre o discurso do 
amor com hipocrisia, entre o discurso do amor 
com essa hipocrisia que a gente percebe ainda 
de forma muito forte na nossa sociedade. Esse é 
outro desafio. Eu parabenizo, quando a gente 
vem aqui para fazer esta pauta, porque é um 
desafio. 

Flávia, gosto muito quando você traz que 
é um movimento de resistência. É um 
movimento de resistência contra o preconceito; 
é um movimento de resistência contra o 
estigma; é um movimento de resistência contra 
as violências e as violações. Por isso que as 
pessoas ainda são assassinadas, são mortas. 
Porque ainda é um movimento de resistência 
contra as violações e as violências. É um grupo 
que está sendo violado o tempo todo. Violado 
por parte do poder público; violado na rua pela 
sociedade.  

Então, esse é outro desafio, deputado, 
que eu quero trazer aqui. Primeiro, a 
intersetorialidade: fazer com que outras 
políticas entendam que a população em 
situação de rua não é uma exclusividade da 
Assistência, porque tem o serviço da 
abordagem, porque tem o serviço do 
acolhimento, porque tem o serviço do Centro 
POP. A Assistência tem esse serviço. Aí, parece-
me que isso ficou exclusivo da Assistência, mas a 
gente precisa que os consultórios de rua 
funcionem nos nossos municípios; a gente 
precisa que os Caps funcionem nos nossos 
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municípios; a gente precisa que a habitação e 
que o aluguel social também funcionem nos 
nossos municípios, para que a gente, de fato, 
possa trabalhar essa política. Então, esse é um 
desafio.  

O segundo desafio é esse estigma. 
Temos que romper isso. Temos que trabalhar 
isso, porque, infelizmente, ainda, quando se fala 
em população em situação de rua, querem que 
os camburões passem recolhendo as pessoas, 
como se fosse objeto de intervenção do Estado, 
sem respeitar a sua condição de sujeito de 
direito. Por isso que é complexo ainda. 

Saiu uma matéria em A Tribuna. Não sei 
se os senhores viram. A Tribuna veiculou uma 
matéria hoje, trazendo algumas matérias. Você 
viu, companheira Rosângela? Dizendo que a 
Grande Vitória ainda possui mais de seiscentas 
pessoas em situação de rua. Metropolitana. É o 
que A Tribuna coloca. A Tribuna traz até 
algumas matérias e reportagens de pessoas que 
superaram esse momento de situação de rua. 
Então, trabalhar isso. 

Fico feliz por estar aqui, repito, 
representando os meus colegas secretários, 
vivendo na ponta enquanto gestora de um 
município como Serra, que hoje é o maior 
município do estado do Espírito Santo, onde as 
demandas são muito grandes. Óbvio! Vivendo 
isso lá. Infelizmente, é crescente o número de 
pessoas em situação de rua. Infelizmente, nós 
estamos vivendo isso, dada a condição que nós 
estamos enfrentando no país. Então, por sermos 
um grupo mais violado, é um grupo em que a 
gente observa também, infelizmente, que está 
crescendo essa situação de pessoas na rua. Mas, 
dizer que precisamos ainda vencer esses 
desafios, superar esses desafios, a 
intersetoriedade, o estigma, e fazer ainda esse 
movimento de resistência. Está bom? 
 Obrigada. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Quero, em nome da 
comissão, agradecer a contribuição da senhora, 
parabenizar pela sua fala, não desmerecendo as 
outras, mas trouxe uma grande contribuição. 
Fiquei muito feliz com a sua fala aqui hoje. 

Passo, então, a palavra a senhora 
Rosângela Cândido Nascimento, que é 
coordenadora do Movimento Nacional de 

População em Situação de Rua, aqui no nosso 
estado do Espírito Santo. 

 
A SRª ROSÂNGELA CÂNDIDO 

NASCIMENTO - Boa tarde, mais uma vez. 
Eu queria dividir o meu tempo, porque 

acho que tem uma pessoa muito importante 
que deveria estar aqui na Mesa, que é a 
Neiriele. Queria a sua presença aqui, dividir a 
minha fala com você, porque acho que é um 
espaço que a gente conquistou dentro da 
Secretaria Estadual de Direitos Humanos, que é 
a Coordenação de Políticas para a População de 
Rua. Então, acho que falar um pouco dessa 
coordenação, porque foi um grande ganho que 
a gente teve junto no debate com a Nara Borgo. 

 E dizer que, primeiramente, estou muito 
feliz com uma Mesa bem feminina de 
assistentes sociais. Praticamente a militância 
que vem carregando.  

Se hoje eu falar boa tarde para todos e 
me calar, eu estou satisfeita na fala de todos 
porque, realmente, eu vejo que neste ano todo, 
na convivência que a gente tem junto com o 
Governo do Estado e com o Ministério Público, 
que pode compreender a gente enquanto 
militância, o que nós, de fato, queremos. 

Dizer que hoje o Movimento Nacional 
está em dezoito estados, presente. Aqui no 
Espírito Santo iniciou em 2010 e a gente sempre 
tem desafios. A gente sempre vem, enquanto 
militância, não só dialogar com a rua, mas já 
dialogar também com os poderes, tanto o 
Executivo, como o Legislativo e o Judiciário, de 
fazer esse debate não para dizer quem somos, 
porque somos cidadãos como qualquer um que 
está aqui. Só estamos em condições diferentes. 

Dizer que não somos invisíveis. Muitos 
de nós saímos de uma residência e fomos para a 
rua por algum motivo.  

Dizer que concordo com a Elcimara. 
Somos um grupo mais vulnerável. Por quê? 
Quem está na rua? É o LGBT, é a mulher, é a 
criança e o adolescente, é o deficiente, é o 
idoso. Então, essa população que é múltipla, são 
pessoas que já são violadas lá na atenção básica. 
E quando chega à alta complexidade, a violação 
se torna maior ainda. Então, se você for parar 
para pensar em uma criança, um adolescente, 
pela questão do abuso sexual, a violência contra 
a mulher, a questão que oitenta e dois por 
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cento da população em situação de rua são 
negros, então, já tem essa questão também do 
racismo, a questão de dificuldade com emprego. 
E a gente vem, enquanto movimento, para fazer 
todo esse debate também de sensibilizar para 
que a gente não fique atrelado à questão da 
criminalização. E a questão também da 
drogadição, porque falou que é população de 
rua, é bandido ou é usuário de droga. E não é 
bem assim; são várias questões.  

Eu acho que uma questão também que a 
gente não pode deixar de falar, que é a questão 
do transtorno mental que vem aumentando em 
situação de rua, e o público LGBT que vem 
crescendo cada vez mais pela questão da 
expulsão de suas casas, da família. 

Dizer que nós, pessoas em situação de 
rua - muitas pessoas confundem: ah, mas não 
tem família - temos família, muitas vezes o 
vínculo está rompido. Lógico que acontece um 
caso ou outro de ter pessoas que são órfãos de 
pai e mãe, mas são bem poucos. A maioria são 
vínculos rompidos. 

E tem a questão que vem gritante do 
número de pessoas em situação de rua que 
aumentou pela questão do desemprego. Hoje 
em dia a gente vê no próprio centro da cidade 
várias ocupações que estão tendo. E, se forem 
desapropriadas essas ocupações, muito mais 
pessoas vão para a situação de rua. 
 A gente vê a questão do sistema 
carcerário, da forma que está hoje, e a gente 
sabe que a questão dos egressos, a maioria, que 
não tem oportunidade, vai enxergar a rua como 
opção de tentar se estabelecer ou uma opção 
de sobrevivência. 
 Os serviços da Assistência. A gente tem a 
referência Vitória, que tem todos os serviços, 
mas que estão também superlotados, mas tem 
municípios que não têm serviço nenhum. 
Cariacica, mesmo, que é um município que 
deveria ter um Centro POP, até hoje não teve 
esse comprometimento de implementar um 
serviço de Centro POP. Já Cachoeiro, que veio 
com essa proposta, já implementou. 
 A questão da assistência social é a porta 
de entrada, mas, como falou aqui, não deve ser 
a única porta que tem que ser aberta. É uma 
política intersetorial. O debate sobre a 
população em situação de rua está posto, está 
sendo debatido. Tem muita coisa em que 

estamos avançando, mas acho que a gente tem 
que deixar a preocupação aqui com a questão 
dos assassinatos. 
 E aí, Sandra, não é um homicídio só. De 
janeiro a março, foram dezoito que nós 
contabilizamos, fora os que não foram 
contabilizados. E, simplesmente, a pessoa passa, 
dá uma facada, dá um tiro. 
 Até a gente veio de manhã - estava eu e 
a Flávia - da frente parlamentar que tem na 
Câmara de Vereadores de Vitória, onde um 
capitão da polícia falou que a população em 
situação de rua está se matando, e não é 
verdade. A população em situação de rua está 
sendo exterminada. É diferente. 
 Muitas vezes acha-se que só porque foi 
por arma branca, lá na Serra foi por arma branca 
e foi uma pessoa domiciliada. Então tem que ter 
muito cuidado de dizer que as pessoas em 
situação de rua estão se matando. Não. Nós 
estamos sendo exterminados. 
 E está posto um grupo de extermínio que 
diz que são exterminadores de noias. Pessoas 
que passam com o carro atirando, não 
respeitando a trajetória daquela pessoa, a 
história daquela pessoa, sem saber por que 
aquela pessoa está em situação de rua. 
 Lógico que tem as pessoas que cometem 
um delito, tem pessoas que estão na rua e que 
não estão em situação de rua, que tem seu 
domicílio, passam um tempo na rua e depois 
voltam. Então não pode colocar todo mundo no 
pacotão. Cada um tem a sua especificidade do 
porquê que foi para a rua. 

Queremos simplesmente ser tratados 
como cidadão de direito e também respeitar os 
deveres. Só que esses deveres são cobrados a 
todo o momento e os direitos são negados. Hoje 
a gente tem que lutar pelo direito a ter direito. 
Se fosse correto, pela Constituição que a gente 
tem, a gente não deveria nem estar sentando 
aqui e falando de política pública. 

E dizer que foi construída uma política. 
Foram quatro anos - né, Lilian - junto com o 
Direitos Humanos e outras secretarias e essa 
política, a qualquer momento, vai estar vindo 
para esta Casa de Lei. E a gente conta com o 
apoio dos dois deputados para a aprovação 
dessa política estadual.  

A gente está fazendo a sensibilização de 
outros deputados também porque precisa de 
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uma política, primeiro para que tenha recurso, 
e, principalmente, acho primordial também, 
recurso para o censo. 

Não dá para se fazer uma política... A 
Tribuna pode botar seiscentos, quinhentos, 
oitocentos, mil, mas não se sabe. Não se tem... 
O censo não conta a população em situação de 
rua. Então não dá para saber quantas pessoas 
tem em situação no estado do Espírito Santo.  

Você tem uma média pelo serviço da 
Assistência, uma média pela questão da 
abordagem, mas a gente precisa - foi feita uma 
pesquisa pelo Instituto Jones, mas a gente 
precisa - de fato, de um censo. Com certeza, 
com recorte: quantas crianças, adultos, 
mulheres. 

Mas eu deixo aqui, vou passar minha fala 
para Neiri, fazendo esse clamor, porque a gente 
não é problema de segurança pública, mas hoje 
estamos precisando muito da segurança pública 
porque a população em situação de rua está 
sendo exterminada e banalmente.  

A vida da população em situação de rua 
está sendo banalizada. A pessoa taca álcool, 
fogo, a pessoa dormindo, vai lá, mata, dá chute, 
paulada, soco. E não é cometendo delito. A 
maioria das mortes que teve, a pessoa estava lá 
dormindo. Então, como chega a crueldade de 
um ser humano, que se diz ser humano, 
atacando outro ser humano.  

Dizer que nós somos cidadãos de direitos 
e deveres. Nós não somos nem lixos nem 
bichos. Queremos os nossos espaços, estamos 
reinseridos na sociedade, nós não somos 
invisíveis. As pessoas passam e nos veem, eles 
só não querem nos reconhecer como cidadão. E 
a gente, como movimento, vem lutar para dizer: 
estamos aqui para brigar, exigir e garantir o 
nosso direito!  
 Queria passar para a minha companheira 
Neiri, para falar um pouco da coordenação.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Antes de passar a palavra 
para a Neiriele, só uma pergunta, Rosângela. A 
senhora tem pelo menos o número dessa 
média, mais ou menos, em quantos que somos? 
Ou alguém tem? 
 
  A SR.ª ROSÂNGELA CÂNDIDO 
NASCIMENTO - É muito relativo porque ao 

mesmo tempo que tem pessoas que superam a 
rua, tem outras que vão para a rua. Então, é 
muito relativo. Mas fica na questão de mil 
pessoas por aí, na Grande Vitória. Mas, tem 
municípios, tipo Cachoeiro, estivemos lá, São 
Mateus, que tem um número já significativo de 
pessoas em situação de rua.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Obrigado. 

Neiriele! 
 
 A SR.ª NEIRIELE MARQUES DA SILVA - 
Boa tarde!  
 Obrigada, Rô, pela divisão do tempo.  
 A coordenação foi instituída em março 
deste ano pela Secretaria de Direitos Humanos. 
No Diário Oficial tem lá um decreto que institui, 
tem todas as atribuições da coordenação. E a 
gente vem nesse desafio de fazer esse diálogo 
interno. Se a gente conversa com o Movimento 
Nacional de População em Situação de Rua, com 
o Movimento dos Trabalhadores em Situação de 
Rua e com a própria galera da rua, eles sabem 
muito bem o que eles querem. Querem 
dignidade, querem empregabilidade. Eles não 
têm dúvida.  

Então, o nosso desafio, enquanto 
Secretaria de Direitos Humanos, é fazer essa 
articulação com as Secretarias de Estado e com 
as Secretarias Municipais porque, às vezes, a 
gente vem com os nossos olhares de senso 
comum para esse público, como disse 
Rosângela. Às vezes a gente coloca tudo em um 
bojo só, como se todas as pessoas que estão em 
situação de rua fizesse uso da drogadição. A 
gente precisa fazer essa separação. Muitas 
vezes as mídias, os jornais, ao invés de 
informarem, acabam atrapalhando. Então, 
acaba acontecendo um furto, uma situação de 
roubo, de homicídios, muitas vezes acabam 
colocando isso na conta da população em 
situação de rua. Então, a gente precisa 
primeiramente saber quem é a população em 
situação de rua e quem não é para a gente 
pensar em políticas públicas para esse público. 

Como disse a Flávia, do Ministério 
Público, a gente está aí tocando a política 
estadual. É um compromisso da nossa secretaria 
de Estado, que é a Nara Borgo. Ela tem todo o 
interesse, assim como o nosso governador, que 
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a política aconteça. A coordenação está à 
frente de tocar para que dê andamento ao 
processo da política. E a gente espera, 
sinceramente, que assim que chegar a esta 
Casa, que a gente tenha apoio dos senhores 
para que ela seja de fato aprovada e seja 
defendida aqui com o interesse da população 
em situação de rua.  

A Região Metropolitana é que tem a 
concentração de fato desse público. É 
simplesmente visível, a gente não precisa sair 
contando o número de pessoas. É perceptível 
o quanto aumentou e quanto de pessoas em 
situação de rua a gente tem hoje na Região 
Metropolitana. A Sedh não está alheia a isso. 
A gente vai vir na constituição de um grupo, 
junto com as Secretarias Municipais de 
Assistência e com os órgãos de direitos 
humanos das prefeituras municipais, para a 
gente fazer esse diálogo sobre esse público. Se a 
gente não pensa de forma intersetorial, a 
política de assistência é uma, a política de 
direitos humanos é outra. Cada um precisa 
saber o seu papel dentro dessa lógica, dentro da 
sua gestão, para que a gente consiga, de fato, 
alcançar o nosso público final que é a população 
em situação de rua.  

Recentemente, a nossa política de 
Estado de enfrentamento à violência contra as 
mulheres foi lançada dentro desse plano 
estadual. Está disponível também no site da 
Secretaria de Direitos Humanos, acessível para 
todo mundo. Temos sete ações voltadas 
exclusivamente para as mulheres em situação 
de rua. A questão das mulheres grávidas ou 
depois, no puerpério, uma questão que vem 
preocupando quem trabalha com esse público, 
então está dentro desse plano também pensar 
políticas públicas voltadas para mulheres 
grávidas ou em situação de rua também.  

A Subsecretária de Políticas Sobre 
Drogas, a gente vem num diálogo com eles de 
como é que a gente alcançar essas pessoas que 
estão em situação de rua, seja aquelas que 
visitam ou que estão em atendimento em algum 
serviço, ou aquelas que não passam por serviço 
nenhum. Então, como é que a política sobre 
drogas do Estado vai alcançar essas pessoas 
também que estão em situação de rua e querem 
algum tipo de ajuda nesse sentido para a 
dependência química ou não que ela tenha.  

A gente fala o tempo todo: Olha, vamos 
empregar as pessoas que estão em situação de 
rua, que muitas delas estão em situação de rua. 
Então, não dá para falar simplesmente de 
empregabilidade, se a gente não dá esse 
exemplo. Estamos esperando simplesmente o 
nosso empenho de um recurso que a gente 
conseguiu por uma emenda federal de duzentos 
mil, que a gente vai contratar a própria 
população em situação de rua para desenvolver 
esse projeto. 

Então, não dá para falar: Olha, faça o que 
eu faço, mas não faça o que eu digo. Então, 
Secretaria de Direitos Humanos, quando ela 
escreveu esse projeto, ela pensou nisso. A gente 
vai contratar população em situação de rua e vai 
dizer que dá muito certo sim a gente contratar 
esse público, porque são pessoas que são 
trabalhadoras, que estão nessa situação. 

Escrevemos outro projeto e estamos 
com a Secretaria de Estado da Fazenda, que é a 
Sefaz, para arrecadar algum recurso que vai 
trabalhar economia solidária. Então, a partir 
daqui é panelinha de latinha, vai ser o grilo feito 
de palha, vai ser a gente captando óleo dos 
restaurantes usados para a gente fazer sabão e 
depois vender a preço de custo, vai ser a gente 
tendo, dentro das nossas feiras estadual de 
artesanato, uma banca exclusiva para essa 
cooperativa ou coletivo que a gente está 
pensando em formar. 

Então, a população em situação de rua 
não precisa ser tutelada, ela precisa, de fato, de 
uma política pública que compreenda quem são 
pessoas que estão ali e que simplesmente 
precisam desse olhar da gestão pública para 
essas pessoas que estão ali.  

O Instituto Jones, no ano passado, 
publicou uma pesquisa, também está 
disponível no site deles, que vem falando 
sobre a população em situação da rua. É 
simplesmente uma amostra, mas a gente 
consegue ir lá saber sobre questões 
relacionadas à saúde, à assistência, aonde 
essas pessoas vão conseguir seu alimento, a 
sua água.  

Porque, se a gente está com sede nesse 
calor, onde que essas pessoas que estão em 
situação de rua vão conseguir água, nem que 
seja para tomar banho? Se a gente toma banho 
de mar, depois não tem como a gente tirar essa 
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água de sal e aquilo vai ficar coçando no corpo 
da gente. Então, são coisas básicas que se a 
gente não pensa, se não tem um bebedouro 
público na cidade, um banheiro público na 
cidade, onde essas pessoas vão fazer suas ações 
básicas de sobrevivência?  

E só reforçar: a política de assistência vai 
fazer o que é da política de assistência, o que 
cabe a ela, que está dentro de diretrizes, que 
está dentro das normativas nacionais, dentro 
das políticas de decretos estaduais. E a gente 
precisa compreender. A gente tem dois decretos 
nacionais que falam da política relacionada à 
população em situação de rua, que é o 
7.053/2009 e o 9.498, deste ano, que fala sobre 
a constituição do comitê intersetorial de 
acompanhamento das políticas voltadas para a 
população em situação de rua e que todas essas 
duas ficam dentro dos direitos humanos.  

Não dá para a gente pensar hoje numa 
política relacionada à população em situação de 
rua que não for dentro de uma política de 
direitos humanos que consiga de fato fazer essa 
articulação com as demais secretárias para a 
gente pensar tudo que a gente vem colocando 
dentro dessa audiência aqui neste momento.  

Muito obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Obrigado pela sua 
contribuição, senhora Neiriele Marques da Silva, 
que é coordenadora das políticas de população 
em situação de rua. 

Eu vou franquear a palavra também à 
Mayara de Oliveira Nogueira Loyola, que é 
presidente da Comissão dos Direitos Sociais da 
OAB. 

 
A SR.ª MAYARA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 

LOYOLA - A minha fala vai ser muito rápida. Eu 
queria agradecer o convite que a OAB recebeu 
na minha pessoa, deputado. E só deixar claro 
aqui que a gente está em um momento, a gente 
está em uma reunião de uma comissão em que 
o óbvio está sendo dito. Né!  

A população em situação de rua é 
composta por pessoas. Pessoas que têm seus 
afetos, que têm sua memória, que têm uma 
história de vida, enfim, pessoas totais. Que são 
vistas apenas sob o viés da situação em que elas 
estão. E estar aqui representando a OAB, 

principalmente na nossa pauta, na nossa agenda 
de direitos sociais, para mim, é uma coisa muito 
especial. Porque, dentro de nossa casa, a gente 
trabalha lado a lado direitos humanos e direitos 
sociais.  

E o que são direitos sociais? A nossa 
Constituição traz, no art. 6.º, que são direitos 
sociais: a previdência, o trabalho, o lazer, a 
alimentação, a moradia, a educação, a proteção 
à infância - como eu estava falando com a Lilian, 
um pouco mais cedo - a proteção à 
maternidade, enfim, uma série de outros 
direitos e, quando a gente começa a discutir 
sobre a pessoa em situação de rua, a única 
pauta que é colocada dentro dos direitos sociais 
é a moradia.  

Mas essas são pessoas que também têm 
um direito constitucional ao lazer, por exemplo; 
são pessoas que têm um direito constitucional a 
um lazer que elas escolham. Elas precisam 
ocupar a cidade e o estigma que elas perpassam 
ao longo da vida dela inteira, seja... Como a 
Rosângela falou: porque veio de uma família, 
era uma pessoa LGBT, vai para a rua, sofrem 
estigmas diferentes, situações diferentes. São 
pessoas totais. Nós estamos aqui falando de 
uma coisa que é muito óbvia, mas que precisa 
de política pública, precisa de discussão, precisa 
de algo concreto e de pautas interseccionais e 
múltiplos olhares da sociedade. 

Eu estava até falando, um pouquinho 
antes, com a Neiriele, que quando se convidou a 
OAB, nesta pauta específica, é uma coisa que é 
necessária que o Estado faça, que as secretarias 
façam, que as prefeituras façam, porque a 
defesa da OAB, democraticamente, é que haja 
políticas públicas para que todos esses direitos, 
e não apenas o de moradia, sejam ofertados 
para essa população. 

 
O SR. PRESIDENTE − (ADILSON 

ESPINDULA − PTB) - Eu quero aqui, 
rapidamente, agradecer as presenças do 
comandante do 2.º Pelotão da 2.ª Companhia 
Independente de Venda Nova do Imigrante, 
tenente Selva - muito obrigado pela sua 
presença; do cabo Passon, 2.º Pelotão da 2.ª 
Companhia Independente de Venda Nova do 
Imigrante - muito obrigado pela sua presença; 
da Fabíola Falqueto, secretária da Assistência 
Social de Venda Nova do Imigrante; do Edson 
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Rodrigues, coordenador do Creas - muito 
obrigado pela presença de vocês; do Márcio 
Anderson Martins, da Secretaria Municipal da 
Assistência Social da Serra; da Cláudia do 
Livramento Santana - muito obrigado pela 
presença -, que é de abordagem de rua social do 
Município de Viana; do Vinícius Rodrigues de 
Souza, que é da abordagem de rua social, 
também de Viana - muito obrigado; 
representando o Consultório de Rua do 
Município de Vitória, a senhora Anita Brasileiro 
Falcão - muito obrigado pela presença da 
senhora; do Bruno Donato dos Santos, do 
Movimento Nacional da População de Rua e do 
Conselho Estadual de Assistência Social; da 
Rosilda Maria Dias - mais uma vez obrigado -, 
representante do Fórum de Pessoas com 
Deficiência, do Município de Vila Velha. 

Quero agradecer a todas as pessoas que 
aqui já fizeram uso da fala, que trouxeram uma 
grande contribuição com esta reunião de hoje. 
Nós já estamos chegando para o encerramento, 
mas depois, ainda, no finalzinho vou conceder 
uns dois minutos para alguém que quiser 
complementar alguma coisa. 

Dizer que o Decreto n.º 7053, de 23 de 
dezembro de 2009, que institui a política 
nacional para a população em situação de rua, 
define essas pessoas como o grupo populacional 
heterogêneo, que possui em comum a pobreza 
extrema e os vínculos familiares interrompidos - 
como aqui já foi falado - ou fragilizados e a 
inexistência de moradia convencional regular e 
que utiliza os logradouros públicos e as áreas 
degradadas como espaço de moradia e de 
sustento de forma temporária ou permanente, 
bem como as unidades do acolhimento para 
pernoite temporária ou como moradia 
provisória. 

Essas pessoas convivem, diariamente, 
com a violência em suas mais diversas formas, 
intervenções e remoções arbitrárias, 
recolhimento de pertences e ausências de 
políticas públicas. São vítimas de preconceito, 
do descaso, da discriminação e do desprezo, e 
que tem como resultado agressões, tentativas 
de homicídio e violações contra a integridade 
dessas pessoas. 
 Em Vitória, este ano, pelo menos cinco 
moradores de rua foram baleados. A falta de 
políticas públicas eficazes para controlar essas e 

outras questões fez com que ganhasse destaque 
o trabalho realizado por organizações não 
governamentais, Ongs e instituições religiosas 
de diversas denominações. 
 O objetivo é amparar essas pessoas 
apenas tentando suprir as necessidades básicas 
de sobrevivências, no entanto não atacam a 
causa do problema, sendo que o principal deles 
é o rompimento dos vínculos familiares por 
motivações diversas.  
 É preciso a união da comunidade, das 
Prefeituras, dos Estados e do Governo Federal 
para articular e debater este tema em 
comissões, em conselhos de Assistência Social 
no sentido de organizar e definir políticas 
públicas para auxiliar a população em situação 
de rua nos municípios, no estado e no Brasil. 
 Eu, aqui, enquanto estiver como 
deputado estadual, juntamente com o deputado 
Doutor Hércules, presidindo esta Comissão da 
Assistência Social, quero me colocar à 
disposição naquilo que vocês precisarem.  

Dizer à Rosângela que qualquer 
demanda a senhora pode estar nos 
encaminhando, solicitando algum tipo de ajuda 
que nós vamos fazer as intervenções 
necessárias. Pode contar conosco que nós 
estamos aqui à disposição. 

E esse é um tema que nós vamos voltar a 
abordar aqui na Assistência Social. Muitas 
pessoas gostariam de estar aqui hoje, estar 
contribuindo e participando também, mas não 
foi possível justamente pelo tempo que nós 
temos aqui - em especial hoje, um tempo mais 
curto ainda -, mas nós vamos voltar nesse 
debate, nesse tema, que é de suma importância.  

A população de rua vem crescendo a 
cada ano e nós precisamos ter política pública 
nesse sentido. E que não vai ficar só na fala; nós 
precisamos ter atos concretos para ajudar essa 
população. 

Eu quero que a senhora conte conosco. 
O meu gabinete está de portas abertas. Traga 
para nós as reivindicações, as demandas, que 
nós vamos cobrar isso do Governo do Estado. 

Eu quero passar a palavra ao deputado 
Doutor Hércules para ele fazer suas 
considerações finais. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES − (MDB) - 

Presidente, eu quero parabenizá-lo por essa 

Identificador: 340033003600300035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quarta-feira, 23 de outubro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 45 

preocupação com as pessoas em situação de 
rua. Realmente são muito esquecidos, mas V. 
Ex.ª se lembrou desse povo em boa hora. É 
preciso mesmo sair do discurso, partir para a 
prática, porque, na verdade, esse povo tem sido 
discriminado demais. 

Aproveitar a presença da Rosilda, que 
está ali, e fazer um convite em nome dela. 
Sexta-feira a Rosilda está organizando, em Vila 
Velha, um Outubro Rosa sob cadeira de rodas. 
Rosilda é usuária de cadeira de rodas e ela é 
uma batalhadora. Graças à luta da Rosilda, 
numa audiência pública na Comissão de Saúde, 
ela reivindicou mamografia para mulheres 
usuárias de cadeiras de rodas. Mulher 
cadeirante ou usuária de cadeira de rodas não 
tem o direito de fazer mamografia. E nós 
estamos no Outubro Rosa e é mais um 
momento de se lembrar disso. 

 Felizmente Vila Velha conseguiu um 
adaptador para fazer também em mulheres 
anãs e homem, também, anão que tem algum 
sintoma, sinal e precisa fazer mamografia. 
Câncer de mama em homem é raro, mas existe. 
A cada cem casos de mulheres, um é em 
homem.  

Lembrar, também, que entre quarenta e 
cinquenta anos é o pico, é a incidência maior de 
câncer de mama, sendo que dos cinquenta anos 
de idade a mulher é mais vulnerável. E nós 
precisamos fazer o que a Afecc tem feito muito 
bem e que hoje virou, no mundo inteiro, um 
programa muito interessante.  Na verdade, os 
homens também precisam tomar vergonha na 
cara e fazer seu preventivo de câncer de 
próstata, porque é muito melhor, menos 
sofrimento fazer a prevenção do que fazer o 
tratamento. 

Quero aproveitar, em nome da Rozilda, 
fazer este convite, para sexta-feira, às 9h da 
manhã, em frente ao Portal da Glória, em Vila 
Velha - ela vai dar início a essa caminhada 
importante.  

Presidente, mais uma vez, eu quero 
agradecer e me colocar à disposição desse povo 
tão discriminado, que nós temos, naturalmente, 
que olhar com mais cuidado. 

Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Nós temos cinco minutos, 

apenas. Alguém gostaria de fazer alguma 
colocação? Pois não! 

 
A SR.ª FLÁVIA ROCHA CAZZOTTO - Eu 

queria fazer um convite: nós vamos realizar no 
dia 29 de novembro, no Ministério Público, o V 
Encontro MP Debate. Nós realizamos esse 
encontro sempre ao final de cada ano para 
encerrar os trabalhos do nosso grupo 
permanente, de atuação. 

Este ano, a gente vai fazer o encontro 
com o tema: População em Situação de Rua na 
Defesa Constitucional do Direito a Ter Direitos - 
29 de novembro, às 13h30min, no auditório do 
Ministério Público. 

O objetivo do nosso evento este ano, do 
nosso encontro este ano é: assimilar o conceito 
de pobreza e os seus aspectos identitários e 
culturais em contraponto aos estigmas sociais 
construídos historicamente; compreender o 
fenômeno da invisibilidade da população em 
situação de rua, por meio da experiência da 
pastoral do povo de rua e refletir sobre as 
formas de atuação do promotor de Justiça na 
defesa do direito constitucional da pessoa em 
situação de rua.  

Todos estão convidados, será um prazer 
recebê-los para mais esse debate. O convite, a 
gente vai disponibilizar para inscrição no site e 
no aplicativo do Ministério Público. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Mais uma vez, muito 
obrigado, em especial às nossas convidadas que 
aceitaram esse honroso convite de estar aqui, 
nesse tema tão importante. 

Espero contar com a colaboração das 
senhoras em outros momentos, assim que nós 
necessitarmos. E me coloco aqui à disposição, 
não só em relação a esse tema, mas aos demais 
temas - tem muitas assistentes sociais aqui - e 
nós estamos trabalhando muito, e queremos 
avançar em muitas coisas na área da Assistência 
Social nesses quatro anos, se assim o nosso 
bondoso Deus nos permitir. 

Em nome da Sandra Shirley, 
subsecretária de Estado da Assistência Social, 
mais uma vez, agradeço a presença de todos. 

E, como um bom pomerano que sou, vou 
fazer esse agradecimento em pomerano, pela 
vinda de todos vocês aqui. 
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(O senhor deputado profere 
agradecimento em pomerano) 
 

Muito obrigado pela presença de todos. 
Agradeço assim, a todos, pela presença. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será ordinária. 

Uma boa tarde a todos! 
   
  (Encerra-se a reunião às 
13h37min) 
 
 

 
DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E 
ENERGIA, REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 
2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Bom dia a todos. 
Cumprimento todos que nos acompanham 
através da TV Assembleia.  
 Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da décima reunião ordinária, da 
primeira sessão legislativa ordinária, da décima 
nona legislatura da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Minas e Energia. 

Conforme disposição regimental, vamos, 
neste momento, dispensar a leitura da ata da 
reunião anterior, tendo em vista que os atos 
ocorridos na mesma já foram publicados no 
Diário do Poder Legislativo. 

Passamos para a leitura do Expediente. 
Solicito à secretária desta comissão que 

proceda à leitura do Expediente.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Ofício n.º 296/2019, do gabinete da 
deputada Janete de Sá, justificando sua 
ausência na reunião desta comissão, 
ocorrida no dia 03/09/2019, por motivo 
de atendimento de atividades 
parlamentares fora do recinto da 
Assembleia Legislativa.  

O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Ciente. À secretaria para 
incluir no relatório mensal de frequência da 
parlamentar.  

Arquive-se. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 294 /2019, do gabinete da 
deputada Janete de Sá, justificando sua 
ausência na reunião desta comissão, 
ocorrida no dia 01/10/2019, por motivo 
de atendimento de atividades 
parlamentares fora do recinto da 
Assembleia Legislativa.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Ciente. À secretaria para 
incluir no relatório mensal de frequência da 
parlamentar. 

Arquive-se. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 293 /2019, do gabinete da 
deputada Janete de Sá, justificando sua 
ausência na reunião desta comissão, 
ocorrida no dia 17/09/2019, por motivo 
de atendimento de atividades 
parlamentares fora do recinto da 
Assembleia Legislativa.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Ciente. À secretaria para 
incluir no relatório mensal de frequência da 
parlamentar. 

Arquive-se. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 244 /2019, do gabinete do 
deputado Marcelo Santos, justificando 
sua ausência na reunião desta comissão, 
ocorrida no dia 17/09/2019.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Ciente. À secretaria para 
incluir no relatório mensal de frequência do 
parlamentar. 

Arquive-se. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
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Ofício n.º 0032/2019, da Prefeitura 
Municipal de Iúna, encaminhando a 
prestação de contas dos royalties do 
petróleo referente ao mês de julho 2019.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Ciente. Encaminhe-se à 
Comissão de Finanças para análise.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 378/2019, da Prefeitura 
Municipal de Itaguaçu, encaminhando a 
prestação de contas dos royalties do 
petróleo referente ao primeiro semestre 
de 2019. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Ciente. Encaminhe-se à 
Comissão de Finanças para análise.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 056/2019, da Secretaria da 
Fazenda de Cachoeiro de Itapemirim, 
encaminhando a prestação de contas dos 
royalties do petróleo referente ao 
primeiro semestre de 2019.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Ciente. Encaminhe-se à 
Comissão de Finanças para análise.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 534/2019, da Prefeitura 
Municipal de Nova Venécia, 
encaminhando a prestação de contas dos 
royalties do petróleo referente ao 
primeiro semestre de 2019. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Ciente. Encaminhe-se à 
Comissão de Finanças para análise.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Oficio n.º 613/2019, da Prefeitura 
Municipal de Santa Maria de Jetibá, 
encaminhando a prestação de contas dos 
Royalties do Petróleo referente ao 
segundo semestre de 2018.  

O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Ciente. 
Encaminhe-se para a Comissão de 
Finanças para análise. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve. 
 
É o que consta no Expediente, senhor 

presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Obrigado, secretária. 
Vamos passar agora para a fase das 

Comunicações. 
Deputados aqui presentes, deputado 

Fabrício Gandini e deputado Carlos Von, dando 
sequência aos trabalhos da nossa comissão, 
estamos hoje na presença da doutora Flávia 
Marchezini, procuradora do município de 
Vitória; doutor Márcio Passos, secretário de 
Desenvolvimento da Cidade de Vitória; que já 
esteve na comissão apresentando para a gente 
o cerco eletrônico. Inclusive nós apresentamos 
um projeto de lei expandindo o cerco eletrônico 
para toda a Grande Vitória.  

Nós estamos aqui também com o senhor 
Ricardo Calheiros, proprietário da empresa 
2Solve, para podermos debater sobre o tema 
Cidades Inteligentes, e ele está junto com o 
Menno Jan. O nome do meu irmão também é 
Jan, polonês. Não sei se o seu também é. 

Passamos a palavra, então, para a 
doutora Flávia, para ela falar para a gente um 
pouco mais sobre todo esse processo que a 
Prefeitura de Vitória tem implantado nos 
últimos anos na área das Cidades Inteligentes. 

E hoje ainda, inclusive foi matéria, foi 
capa no jornal A Tribuna de hoje, falando: 
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Vitória Inteligente.  
Atualmente, Vitória tem a melhor 
saúde do país (Ranking Smart 
Cities), bem avaliada pelos 
moradores e com marcação de 
consultas on-line e sem filas. 
 
Possui ainda a melhor educação 
para crianças de até 6 anos 
(Ranking Smart Cities), internet 
wi-fi gratuita em 220 pontos e 
tecnologia no combate à 
criminalidade com a implantação 
do Cerco Inteligente de 
Segurança. 

 
Nós vamos ouvir um pouco sobre esse 

trabalho que está sendo desenvolvido na 
Prefeitura de Vitória. 

 

A SR.ª FLÁVIA MARCHEZINI - Bom dia a 
todos, vou ficar torcendo aqui para acabar a 
atualização do computador. Porque a gente 
tinha preparado uma apresentação trazendo 
alguns dados, mas com a presença do secretário 
Márcio Passos, a gente focou um pouco mais a 
nossa apresentação no trabalho, no início das 
atividades da Rede Brasileira de Cidades 
Inteligentes e Humanas aqui no estado do 
Espírito Santo e como começou essa discussão 
toda. Porque em relação à atuação do município 
de Vitória, o secretário Márcio vai falar 
bastante, ele tem todos esses dados, essas 
estatísticas. 

Em 2016 nós começamos, à época, na 
Companhia de Desenvolvimento de Vitória, a 
discutir a vinda desse movimento das Smart 
Cities para o Brasil. E, na verdade, a discussão 
até começou um pouco antes, mas a gente 
formalizou a criação da Rede Brasileira de 
Cidades Inteligentes nessa época. 

Essa rede, então, surgiu aqui em Vitória, 
nós capitaneamos isso aí. Na época, o então 
presidente da Companhia de Desenvolvimento 
de Vitória era o André Gomide e conseguimos 
receber alguns incentivos da Comunidade 
Econômica Europeia, a nos interligar a esse 
movimento mundial. 

Mas a rede, na verdade, surge numa 
espécie de reação a esse movimento. Por quê? 
Porque o movimento de Smart Cities, dentro 

dessa ótica liberal que nós vivenciamos, ele é 
um movimento das empresas de tecnologia, das 
gigantes do mundo da tecnologia, daquele 
grupo Gafam e outras empresas que vêm criar 
produtos especificamente para as cidades. 

Então, a reação a esse movimento que 
foi feito através da rede, foi uma reação, na 
verdade, de proteção dos interesses públicos, 
face aos interesses puramente capitalistas, 
puramente comerciais. Acho que é importante 
que se diga. Porque as empresas, obviamente, 
têm muito a agregar à tecnologia e inovação. 
Elas têm muito a contribuir para o 
desenvolvimento das cidades, mas a gente 
precisa delimitar muito bem qual é o espaço do 
público e o espaço do privado.  

E o Poder Público, junto com a academia 
e esse movimento, foi na verdade uma reunião 
de muitos professores. É um movimento 
voluntário. Eu não participo da rede enquanto 
procuradora do município de Vitória, é 
importante dizer, eu participo da rede enquanto 
professora. Então, é um trabalho voluntário. 
Não é um trabalho que fui nomeada pelo 
município. Não represento o município de 
Vitória nessa estrutura.  

É um trabalho voluntário e, aqui, no 
estado, nós temos vários professores do Ifes, da 
Ufes, da UVV e da FDV, de várias instituições 
públicas e privadas. Nós temos a academia; nós 
temos o poder público; vários municípios; nós 
temos a sociedade civil organizada e também 
empresas que participam desse movimento de 

forma a fazer isso, a buscar o 
desenvolvimento de tecnologias através de 
plataformas abertas e isso é muito 
importante. Porque, num primeiro momento, 
houve-se um movimento para criar, para 
vender tecnologias por meio de plataformas 
fechadas.  

Então, é um movimento que seria 
bastante exclusivo e elitista, se não tivessem 
essas intervenções ou esse contramovimento, 
como eu vou chamar aqui, de tentar 
democratizar ao máximo essas inovações, não 
é? E esses sistemas tecnológicos. 

Então, essa foi a ideia. É trazer esse 
movimento para que ele pudesse trabalhar a 
favor da participação popular, do controle 
social, da melhoria do acesso e, 
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principalmente, da inclusão, que era a nossa 
grande preocupação. Por isso, ele foi chamado 
de Cidades Inteligentes e Humanas. 

E aí, esse movimento foi crescendo e foi 
se desenvolvendo e foi elaborando alguns 
documentos norteadores do seu 
funcionamento. O primeiro deles foi a Agenda 
2030, a gente participou da elaboração.  

Nós conseguimos abrir a apresentação. É 
só colocar no modo de exibição. (Pausa) 

Então, hoje, eu estou ali como vice-
presidente de compliance e eu até fiz uma 
pequena apresentação, justamente para 
demonstrar que eu trabalho, hoje, na rede, mas 
na condição de professora. E a gente começou 
sem estrutura. Na verdade, nós éramos um 
grupo, não tinha nem cargo, não tinha nada, 
não tinha nomenclatura. Era um grupo de 
voluntários. 
Aí, depois, foi crescendo, então, a necessidade 
de estruturação, até que se criou essa vice-
presidência de compliance com o objetivo 
também de se preocupar com esse novo 
movimento da integridade, que abarca aí, que é 
uma nova demanda do Brasil e do mundo todo. 

Então, eu coloquei um pouquinho do que 
é a rede, ela foi criada em 2013, começou com o 
apoio da Frente Nacional de Prefeitos, 
congregando as trezentos e cinquenta maiores 
cidades brasileiras, mas hoje a gente já ampliou 
bastante isso. 

Buscou-se criar um conceito comum do 
que seriam essas Cidades Inteligentes e 
Humanas. Em 2015, foi criada uma comissão 
interministerial para tratar do assunto, que foi 
coordenada pela Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial. 

Em 2016, eu coloquei um marco 
histórico importante para a gente que foi a 
criação da frente parlamentar mista de apoio às 
cidades inteligentes e humanas. 

Então, hoje, nós temos o apoio do 
Congresso Nacional, de diversas Assembleias 
Legislativas e Câmaras Municipais, porque é um 
movimento que ele tem que ter o máximo de 
capilaridade para que ele possa funcionar. 

O conceito adotado pela rede, do que 
seria Cidades Inteligentes e Humanas, ele tem 
alguns elementos que são essenciais para a 
gente compreender. Primeiro, é uma 
infraestrutura tecnológica interoperável. 

Como eu disse, plataformas abertas, 
interligadas e interdependentes. É o trabalho 
em rede, verdadeiramente. É por isso que se 
chama de Rede Brasileira de Cidades 
Inteligentes e Humanas. 

Essa noção de rede, ela vem tanto da 
noção de Tecnologia da Informação, como na 
sua fonte, que é o próprio ecossistema natural. 
A gente fala, a natureza funciona em rede. A 
gente chama de ecossistema de inovação, 
inspirado no ecossistema natural que faz esse 
trabalho em rede, em razão da 
interdependência de todos os seres. 

E aí depois a ideia é conexão de todas as 
plataformas existentes, permitindo às cidades 
que integram todos os dados e as informações 
geradas, para ter um sistema de informações 
gerenciais aberto e transparente.  

A ideia da transparência e da abertura 
dos sistemas para que haja um controle social, 
trazendo para as cidades aquela noção muito 
utilizada nos países anglo-saxões de 
accountability. Ou seja, a transparência dada 
pelo poder público, para que haja o controle por 
parte dos administrados é uma das nossas 
vertentes de atuação. E de modo que a 
tecnologia sirva, realmente, para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas, com participação 
aí cocriativa. 

É por isso que a gente chama de Rede 
Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, 
mas a gente busca integrar todos os demais 
movimentos de desenvolvimento das cidades. 
Então, hoje, a gente tem as cidades 
sustentáveis, a gente tem as cidades criativas, as 
cidades inovadoras. Enfim, todos esses 
movimentos, eles estão aí incluídos e são muito 
bem-vindos a integrar  

Coloquei aqui alguns exemplos, só para 
a gente ter uma ideia, por exemplo, os 
sistemas de mobilidade, a lógica da 
mobilidade à luz da rede. Então, a gente tem 
aí a integração de todos os sistemas, 
elementos multimodais, com incorporação 
não só da tecnologia, mas uma preocupação 
com todos os usuários. Como eu disse, é a 
ideia de realmente reação ao movimento 
inicial meramente comercial, que veio por 
parte das grandes corporações de tecnologia 
mundial. Então, a reação foi essa: Alto lá, 
vamos incorporar o elemento humano, o 
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elemento sustentável, o elemento que vai 
realmente propiciar a qualidade de vida! 

Outro exemplo é a questão dos postes 
de iluminação para viabilizar as redes de fibra 
óptica, de todas as tecnologias e infraestruturas 
necessárias à conectividade mais ampla. Agora, 
destacando que cidades inteligentes, humanas, 
sustentáveis, éticas, inclusive as criativas, enfim, 
todo esse movimento é diferente das chamadas 
cidades conectadas. Porque uma coisa é você 
viabilizar a infraestrutura e a tecnologia para a 
conexão, outra coisa é você integrar essa 
infraestrutura e essa tecnologia aos valores, aos 
chamados elementos imateriais desse 
movimento, de forma que realmente propicie 
sadia qualidade de vida. Então, tem cidades, por 
exemplo, que têm altíssimos índices de 
inovação, podem ser consideradas cidades 
conectadas, mas não são cidades inteligentes e 
humanas porque não usam essa conexão de 
forma integrada com os demais sistemas, não 
têm plataformas abertas, e isso acho que é uma 
questão importante. 

Como eu disse, nosso principal 
documento de fundamentação da nossa 
existência, que deixa claro os nossos objetivos, 
princípios e diretrizes, é o Brasil 2030.  

Coloquei aqui alguns objetivos essenciais 
que é propiciar uma estrutura física que permita 
a coleta e a organização de dados e informações 
com foco em problemas específicos da cidade. 
Então, gente, embora seja um movimento 
global, é muito importante dizer que o 
movimento da rede se preocupa muito com as 
características locais. Então, ele tem essa visão 
de integrar ao movimento global, mas sempre 
respeitando as peculiaridades locais. Acho que 
isso é fundamental. 

Depois, no que diz respeito à 
infraestrutura física, disponibilizar a questão dos 
dados abertos, as plataformas abertas, o uso 
das APIs públicas de modo a gerar soluções que 
se apliquem a todos, mais amplamente 
inclusivas possíveis.  

A ampla formação dos cidadãos 
tecnologicamente capazes de trabalhar com 
isso. Então, é muito importante que se trabalhe 
a questão da educação para a inovação e para a 
tecnologia. É um dos nossos pilares. Não adianta 
nada você ter equipamentos, acesso, mas que o 
acesso seja dificultado e seja exclusivo ou 

limitado a uma elite econômica ou intelectual. 
Então, a ideia é realmente o máximo de 
inclusão. 

Aqui ficou pequenininho, mas essa é 
outra vertente do nosso trabalho, que surgiu 
depois. Depois que a gente elaborou nosso 
documento de fundação, de objetivos, nós 
passamos a trabalhar com indicadores e criar 
uma certificação, um selo. Então, se a cidade 
preenche um número X e ela é avaliada de 
acordo com esses indicadores, aí vêm 
referências de cumprimento de metas 
internacionais, do planejamento local, e aí o 
plano diretor é muito considerado, 
aprendizagem intercidades, ou seja, a 
interlocução dessa cidade com as demais que 
participam do movimento, a questão do 
financiamento que é recebido e a captação de 
recursos internos ou externos, transparência de 
dados, governança e serviços mais eficientes, 
apoio para o desenvolvimento social integrado, 
são alguns dos nossos indicadores que podem 
levar a essa certificação das cidades.  

O que conversei na época com o Otávio, 
com a turma que me convidou a vir aqui, é 
trazer esse trabalho nosso à frente da rede, que 
é a inserção do elemento ético. Esse momento 
por que o Brasil passa, pós-Lava-Jato, ainda 
estamos vivendo a Lava-Jato, mas pós-efeitos 
mais impactantes da operação, com a 
descoberta de todas essas fraudes, nos 
preocupou muito na rede a questão de 
trabalharmos muito a relação público-privada, 
principalmente através das chamadas PPPs, das 
parcerias público-privadas. A maneira como 
vinha se fazendo PPPs no Brasil, depois que se 
descobriu que a lei de PPPs foi elaborada no 
escritório da Odebrecht, depois que começaram 
a vazar essas informações e a gente começou a 
perceber que todo o planejamento da gestão 
pública era feito de uma forma corrompida, 
suja, aumenta a nossa preocupação.  

Então, na época, eu alertei a equipe da 
rede, eu falei: A gente precisa fortalecer o nosso 
braço ético para que a gente tenha muito 
cuidado e possa trabalhar com uma nova forma 
de se relacionar com o público, entre o público e 
o privado, novas vertentes de PPP, novos 
formatos e arranjos mais éticos, porque a 
população não aceita mais esse modelo que vem 
aí, eu acho que nenhum de nós quer continuar a 
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dar continuidade a esse tipo de modelo 
corrompido que a gente vem experimentando no 
Brasil.  

Aí, a gente começou a incorporar 
também aos nossos documentos e ao nosso 
trabalho, se criou até uma estrutura própria de 
compliance dentro da rede brasileira e um dos 
nossos objetivos passou a ser trazer para as 
instituições, para as parceiras, essa ideia. Então, 
fomentar. Além de fomentar a inovação, o uso 
de tecnologia, de plataformas abertas e todos 
aqueles nossos objetivos, a gente também está 
buscando fomentar tanto no poder público 
quanto na iniciativa privada a instituição de 
programas de compliance ou de planos de 
integridade, sistemas de integridade, como se 
queira chamar, com o objetivo de trazer esse 
tom que vem do topo, ou seja, para que as 
autoridades queiram e assumam compromissos 
com a ética também, além de com a inovação, 
com a sustentabilidade, e a gente possa 
trabalhar dessa forma.  

Esses são alguns dos pilares que a CGU 
coloca para os programas de integridade em 
que se trabalha conformidade de processo, mas, 
principalmente, a mudança da cultura, porque 
acho que esse é o maior desafio, trabalhar a 
integridade das pessoas e, aí, há necessidade de 
ter essa autoridade responsável, uma instância 
que vá definir, fazer uma análise do perfil-risco 
daquela relação jurídica que está se analisando 
aí: se vai fazer uma PPP daquela empresa, se 
aquela empresa já foi sancionada ou já 
respondeu a algum processo, se o poder público 
está também envolvido em casos de corrupção, 
como é que vai fazer para recuperar os seus 
processos, procedimentos, a credibilidade das 
pessoas, a recuperação da imagem, sistemas de 
monitoramento, comunicação e treinamentos 
permanentes. Então, esse é o nosso trabalho.  

Nesse momento, nós estamos, inclusive, 
elaborando o sistema de integridade da própria 
rede. Eu costumo dizer que eu acho que esse 
deveria ser o perfil do poder público. Antes de 
ele passar a exigir das empresas nas licitações, 
ele deveria fazer primeiro o seu dever de casa. 
Eu, que já trabalhei com empresas, sei que 
muitos falam o seguinte: Olha, tudo bem, eu vou 
fazer meu programa de compliance, vou 
implementar meu sistema de integridade, mas 
como é que eu vou combinar com o zagueiro, 

como é que eu vou fazer isso se o poder público 
continua corrompido, não tem os seus sistemas, 
não entende essas minhas novas normas de 
autorregulação? Porque isso que o compliance 
é.  

Eu falo que o compliance ganha muita 
importância em períodos liberais, como esse 
que a gente está vivendo. A gente está vivendo 
um choque liberal novamente na economia, o 
que era importante, talvez essencial para o 
momento que a gente vivia, mas a gente precisa 
tomar muito cuidado, que, quando o Estado 
começa a sair um pouco da arena ou diminui a 
sua participação, se a gente não tiver uma 
mudança de cultura da iniciativa privada, e isso 
se dá tanto com os processos de regulação do 
próprio poder público quanto através da 
autorregulação, que é isso que o compliance é: 
instituição de mecanismos de autorregulação, a 
criação das suas próprias normas, a gente passa 
a ter uma situação de que o gato sai e os ratos 
fazem a festa. O que a gente não quer mais é 
que as empresas e nem o poder público ajam 
como ratos, é que eles tenham maturidade de 
gestão e maturidade ética para atuar sem a 
necessidade do poder público enquanto babá, 
enquanto controle excessivo, enquanto 
burocracia que emperra. Porque, quanto maior 
a corrupção, maior a burocracia. Então, a gente 
precisa romper esse ciclo vicioso. E a ideia é 
essa também: disseminar essa lógica aí.  

Aqui são algumas vantagens de se 
implementar o programa de integridade, 
instrumento de governança corporativa, você 
vai estar agindo de acordo com normas 
internacionais, facilidade de acesso a empresas 
para subcontratação e parceria, porque muitas 
empresas já fazem essa due diligence de 
terceiros, ou seja, investigam aqueles com que 
elas se relacionam ou, se você já tiver um 
programa de compliance na sua empresa ou no 
poder público, essa relação fica mais tranquila, 
enfim, atendimento é uma nova postura que se 
exige no Brasil e no mundo das instituições, 
além de ganhar muito com a questão da 
imagem, a construção, até reconstrução de uma 
imagem já danificada. 

Para a gente ir caminhando para o 
encerramento, alguém me pediu para falar um 
pouquinho das perspectivas das cidades 
inteligentes para o Espírito Santo e essa questão 
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também da integridade para o Espírito Santo e 
como fica o papel do Legislativo.  

Primeiro, gente, tanto a questão das 
cidades inteligentes quanto o sancionamento 
das empresas por prática de corrupção, essas 
duas iniciativas começaram aqui no Espírito 
Santo. A primeira empresa a ser punida nos 
termos da Lei n.º 12.846, que é a Lei 
Anticorrupção Empresarial, é a chamada Lei da 
Empresa Limpa, foi no Espírito Santo, através da 
Secont. Nós ainda somos o Estado que mais está 
adiantado no Brasil todo em relação a essas 
sanções, à aplicação dessas penas, à 
concretização da lei, que não é só por meio de 
sanções, claro que tem todo um processo 
educativo também, mas a gente não pode 
deixar de se preocupar com as sanções. 

Então, tanto a ideia de cidades 
inteligentes e humanas quanto o 
sancionamento e a preocupação com a ética por 
parte do poder público foram estartadas aqui no 
nosso estado. O nosso estado é referência 
nacional, e a gente está a alguns passos à frente 
de muitas capitais importantes. A gente precisa 
ter orgulho disso e dar continuidade a esse 
processo para não ficar para trás. 

Além disso, nós temos indicadores muito 
positivos - o Márcio vai colocar - da nossa 
capital, mas não é a única, nós temos outras 
cidades aqui no Espírito Santo: Vila Velha, vem 
correndo muito atrás; a gente tem a Serra. 
Muitas cidades que vêm aí correndo atrás dessa 
lógica de cidades inteligentes, da lógica da 
inovação e também da integridade. A gente tem 
falado muito sobre essa questão de compliance. 
Outro dia eu estive no Caneg, o Café de 
Negócios lá da associação da Serra, e muita 
gente se preocupando com isso. Então, a gente 
precisa realmente continuar, dar continuidade a 
esse movimento, e crescer e se destacar cada 
vez mais. 

Além disso, o nosso estado, gente, me 
permita dizer que ele está muito bem na fita. 
Vamos combinar que ele está muito bem no 
cenário nacional. Eu estive, na semana passada, 
em um congresso grande, em um evento 
importante lá em Florianópolis, estava até o 
Ricardo Amorim, tinha muita gente bacana 
nesse evento. E eles me perguntando: E aí, 
como é que está o Espírito Santo? Porque muita 
gente fica com aquela imagem da greve dos 

policiais, uma imagem negativa do nosso 
estado. Aí eu falei assim: Olha só, eu não gosto 
que você me faça essa pergunta, porque, para 
falar o Espírito Santo hoje, eu vou ter que ser um 
pouco metida, eu vou ter que ser um pouco... 
Porque eu estou tão orgulhosa do meu Estado, 
com os rumos que o Estado está tomando, com 
o equilíbrio que ele tem apresentado na agenda 
liberal, na agenda social. Eu acho que ele é um 
modelo para o país, um exemplo de equilíbrio.  

Eu acho que a gente tem gestores, hoje, 
que estão mais preocupados em trabalhar do 
que em mostrar seu posicionamento ideológico, 
do que ficar batendo boca em Twitter. Eu acho 
que a gente é referência para o Brasil nesse 
sentido. Permita-me dizer, eu estou realmente e 
verdadeiramente orgulhosa dos rumos que o 
nosso estado vem tomando. E ele tem sido visto 
também pelo mercado como um ambiente de 
negócios. A gente está aí com iniciativas 
fantásticas. Esta semana recebi a notícia de que 
há a possibilidade de que a Codesa seja o único 
porto não privatizado do país, ou, se for 
privatizado, vai privatizar só as operações, 
porque a gestão está tão eficiente que o próprio 
ministro da Infraestrutura deu uma entrevista 
falando que está surpreso e que está muito feliz 
com a gestão que os nossos portos estão tendo. 

Então, a gente tem sido referência em 
matéria de eficiência no poder público, e há 
esse ambiente para a implementação de 
tecnologias, de projetos de cidades inteligentes, 
humanas, sustentáveis e éticas. E a gente 
precisa, então, correr atrás desses mecanismos 
tanto de regulação por parte do poder público 
quanto de autorregulação por parte das 
empresas. 

E no caso do Legislativo? O que 
competiria ao Legislativo fazer nesse processo? 
Além de fomentar debates como esse, que são 
de suma importância, eu acho que o Legislativo 
precisa refletir se ele vai, por meio do processo 
legislativo, estimular esses processos e de que 
forma ele vai estimular. Algumas Assembleias e 
algumas Câmaras municipais já têm feito leis, 
por exemplo, que obrigam a instituição de 
programas de compliance ou obrigam o poder 
público a exigir programas de compliance para 
contratar determinadas empresas, em licitações 
de maior vulto, na modalidade tomada de 
preços, concorrências...  

Identificador: 340033003600300035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quarta-feira, 23 de outubro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 53 

Será que é isso que nós vamos fazer? Ou 
será que nós vamos tomar uma postura como 
assumiu o Governo do Estado, que eu achei 
bastante interessante, que é de primeiro fazer o 
dever de casa, primeiro elaborar o seu próprio 
programa de integridade, para depois passar a 
exigir das empresas? Eu, particularmente, gosto 
mais dessa segunda opção. Mas eu acho que o 
processo legislativo e o Poder Legislativo 
precisam se envolver nessas discussões, tanto 
no que diz respeito à inovação e à tecnologia, 
fomentando municípios do interior, fomentando 
as cidades a se engajarem nesses 
macromovimentos - acho muito importante 
essa interconexão, isso é muito importante -, 
além do que aderirem a programas de 
integridade, a sistemas de integridade, que vão 
propiciar uma gestão mais ética e 
consequentemente mais humana, mais 
inteligente. Porque eu costumo dizer que, se em 
terra de cego quem tem um olho é rei, em terra 
de desonestos quem tem honestidade é rei 
também. Então, a gente precisa pensar isso. 
Hoje, a honestidade é um diferencial 
competitivo, é um diferencial eleitoral e ela é 
muito importante. É um dos valores e um dos 
ativos, até econômicos, mais valorizados no 
mundo todo. 
 Então, seria isso que eu tinha para dizer 
para vocês. Agradeço a atenção. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Obrigado, Flávia! Inclusive 
eu estive no Caneg, em que você esteve 
presente. Foi na CVC. Você participou.  
 Vou passar a palavra para o Ricardo.  
  

O SR. RICARDO CALHEIROS - Bom dia, 
pessoal! Meu nome é Ricardo Calheiros, faço 
parte do 2Solve e estou acompanhando o meu 
sócio, Menno Jan Faber. Somos duas pessoas de 
fora que se apaixonaram por esse lugar. Chego a 
dizer que nasci no lugar errado. Conheci o 
Espírito Santo em 2002 e me apaixonei. 

 

A SR.ª FLÁVIA MARCHEZINI - Temos 
motivos para estar metidos, não temos? 

 

O SR. RICARDO CALHEIROS - Muitos 
motivos. Muitos e muitos. 

Agradeço muito pela oportunidade, 
presidente, deputados, Mesa e espectadores. 

Para uma empresa de pequeno porte como a 
nossa, que luta como luta para desenvolver 
tecnologia, toda oportunidade de mostrar isso e 
o quanto a gente se preocupa com o 
crescimento das pessoas é muito importante. 
Isso é um valor absurdo! 

Depois da aula sobre os Smart Cities 
aqui, não vou me atrever a falar muito sobre 
isso, só de sobre aplicações que nós 
enxergamos. Hoje, a nossa empresa desenvolve 
tecnologias que são muito aplicadas na área de 
petróleo, tecnologia de automação. A aplicação 
tem sido ampliada em petróleo, mas são 
tecnologias universais, também aplicáveis a 
Smart Cities, que é um caminho que nós 
estamos começando a trilhar agora. 

Demos um passo importante na semana 
passada nesse sentido, e agora é trabalhar 
bastante para fincar raízes também nesse 
segmento.  

A ideia é falar um pouquinho, 
rapidamente, sobre a empresa, e falar um 
pouco sobre a nossa percepção sobre a 

aplicação de tecnologias wireless não 
convencionais, não banda larga, como todo 
mundo conhece, para sensoriamento, 
monitoramento, aproveitando infraestrutura, 
reduzindo o custo de implantação dessas 
tecnologias. 

Então, falo rapidamente quem somos. 
Consideramo-nos como provedores de soluções 
diferenciadas de automação, porque prestamos 
serviços de campo, serviços de engenharia para 

pesquisadores e para indústrias. Nós somos 
contratados para prestar serviço de 
montagem, projeto, montagem e operação, 
de alguns experimentos na Ufes e na USP 
também, na Escola de Engenharia de São 
Carlos e, agora, partindo para a Politécnica 
também, em São Paulo, graças à indicação de 
pesquisadores da Ufes. 

E do convívio com a indústria e o meio 
científico, nós vimos que havia oportunidade, 
era viável desenvolver tecnologia de 
automação. E conhecer pessoas e 
competências foi o que nos motivou muito a 
isso. O Menno é um exemplo disso. A Ufes me 
indicou o Menno há alguns anos e nos 
tornamos sócios e passamos a desenvolver a 
tecnologia de automação. 
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Hoje, muito mais do que prestar serviço, 
valorizamos a nossa relação com as 
universidades pelo conteúdo que a gente 
absorve, de conhecimento, pessoas, muito mais 
do que oportunidade de negócio. Então, isso, a 
gente tem materializado bastante através da 
relação com a CT Junior, uma das empresas 
juniores que opera dentro da Ufes. E nós 
estamos capacitando pessoas, abrindo nossas 
portas para capacitar alunos, e doando 
hardware, doando equipamento, software, para 
que esse pessoal treine, exercite, desenvolva o 
conhecimento delas baseado em tecnologias 
reais, aplicáveis e de mercado. 
 Como disse, a gente tem expandido 
também o nosso relacionamento com a USP 
graças à indicação de alguns pesquisadores da 
Ufes.  
 Atendemos a várias empresas, muitas na 
área de petróleo, mas já expandindo para 
outros segmentos, como a Vix Logística, nós 
fornecemos software para eles; a Fimag, que é 
uma fábrica de máquinas agrícolas. Então, a 
gente tem diversificado. E uma logomarca que 
não está ali ainda, é o Governo do Estado, que é 
o passo que demos no sentido de aplicar 
tecnologias de cidades inteligentes, 
aproveitando a oportunidade. 

Valorizamos muito a nossa atuação 
como elo entre o mercado e o meio científico. 
Sempre que vemos uma competência alinhada 
com uma demanda de mercado, e nós estamos 
no mercado de Urucu, a Bacia de Santos, 
trazemos esse demandante para a universidade, 
levamos a competência deles até os 
demandantes. Então, isso é muito importante, é 
fato.  

O meu relacionamento pessoal com a 
Ufes veio de uma demanda de Petrobras que foi 
apresentada a um pesquisador. Isso virou uma 
boa ideia e, hoje, está em vias de assinarem o 
quinto projeto, estudando uma determinada 
tecnologia, além de outros que vieram. 

Vou correr um pouquinho aqui.  
Atuamos desde 2011. A empresa foi 

fundada em 2011. Em 2014, começamos a 
desenvolver tecnologias do ambiente dos 
projetos de pesquisa, desenvolvemos 
protótipos para pesquisadores. Desde 2017, 
começamos a desenvolver tecnologias para o 
mercado. Hoje, já existem aproximadamente 

cem poços de petróleo equipados com o nosso 
produto, secadores de grãos, e outros 
dispositivos em outras aplicações, em 
segmentos de mercado diferentes. 

Nossa estratégia é trabalhar com ciência 
de dados para o futuro e nossas tecnologias 
mostrando uma arquitetura de automação. 
Normalmente, você tem sensores - vou mostrar 
algum exemplo, alguma arquitetura, daqui a 
pouco, sem sensores - ou atuadores. Então, 
temos dispositivos simples, de baixa 
complexidade, lendo os sensores e transmitindo 
dados, dispositivos que têm uma capacidade 
computacional bem maior, e softwares que 
viabilizam a visualização, o controle remoto 
disso. Tudo desenvolvido aqui, tudo projetado e 
construído aqui. Só não construímos o que, 
infelizmente, não há fornecedores no estado.  

Por exemplo, nós projetamos as placas 
aqui, placas de circuito impresso, e enviamos 
para o Rio Grande do Sul, para que eles montem 
com robôs, porque é muito mais rápido e 

preciso. Mas, tudo o que podemos fazer aqui, 
fazemos. Serviços para a USP, por exemplo, de 

estrutura metálica que projetamos, 
conseguimos fabricar aqui no estado; 
trouxemos para que fosse fabricado aqui e foi 
transportado para lá. Os serviços de 
usinagem... Todo serviço que podemos 
executar aqui no estado, executamos; só não 
executamos o que não tem disponível. 

Então, a nossa ideia é conectar 
sensores e atuadores, disponibilizando dados 
para visualização direta em soluções nossas 
ou integradas a outras ferramentas de 
gerenciamento para a tomada de decisão. 

Como disse, já temos produtos 
instalados em algumas empresas de diferentes 

segmentos, soluções de softwares ou 
hardware. Isso aqui é a cara de alguns deles.  

Estou correndo aqui. Prefiro que vocês 
me freiem a eu ir devagar demais. 

Alguns exemplos.  
Qual é a nossa ideia? A nossa ideia de 

olhar para a Smart Cities é a criação de uma 
rede de transmissão de dados, não uma rede 
que você consiga transmitir imagem, por 
exemplo, mas uma rede para telemetria, para 

sensoriamento de condições de equipamentos 
ou instalações, aproveitando redes existentes.  
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Acho o trabalho muito legal, esse de 
monitoramento por imagem, de identificação de 
veículos, do cerco de segurança; acho isso 
incrível. Então, já existe uma infraestrutura 
muito grande, muito robusta, porque você está 
trafegando imagem. Imagem é o mais difícil de 
transmitir, o mais caro. 

Então, a nossa ideia é utilizar 
equipamentos que distribuam redes wireless 
dedicadas a sensores, aproveitando, já que 
essas informações têm que chegar à nuvem ou a 
servidores, as redes existentes para reduzir o 
custo de implantação. 

Um tipo de monitoramento possível, e é 
fato, é o monitoramento que acabamos de 
instalar na torre repetidora de sinal do Corpo de 
Bombeiros, no morro Jaburuna. Então, eles têm 
um lugar de difícil acesso, se chover fica 
impossível, nem com pick-up o pessoal 
consegue subir. Eles precisavam monitorar e 
comandar remotamente o acionamento dos 
rádios, senão os bombeiros ficam sem 
comunicação. Então, propusemos, graças, mais 
uma vez, ao relacionamento entre a 
universidade e a empresa, e um tenente do 
Corpo de Bombeiros - perdão se é indevido, mas 
é um tenente justo, um cara que vale a pena 
citar porque é um cara muito motivado, faz 
mestrado com Klaas e com o Menno, o Klaas é o 
nosso outro sócio - teve a ideia de monitorar, e 
nós complementamos essa ideia com alguns 
acionamentos, alguns diferenciais para que 
fizéssemos tudo isso com um custo muito baixo.  

Então, hoje, conseguimos - até posso 
mostrar depois aqui imagens, tem aqui - 
monitorar o estado da qualidade da energia, a 
energia elétrica que alimenta esse sistema; se 
não há energia, qual é a capacidade das 
baterias, por quanto tempo esse sistema vai 
funcionar, para que, com isso, entre outras 
variáveis, eles consigam determinar o momento 
ideal, o momento mais adequado de fazer uma 
intervenção ou de tomar uma ação preventiva. 
Se você tem uma energia variando muito, você 
conseguir ligar logo para a concessionária e 
pedir uma intervenção deles antes que haja 
uma falha.  

Então, nesse ponto, já instalamos fora do 
escopo, instalamos por iniciativa própria, um 
módulo para a criação de um ponto de acesso 
para essa rede wireless, que é uma rede 

chamada de LoRa, long range. É uma rede, é um 
tipo de tecnologia que consome pouquíssima 
energia e que consegue transmitir dados em 
distâncias muito grandes. O nosso recorde é do 
Convento da Penha até Jardim Camburi. Foi um 
resultado bem interessante e com tecnologia 
nossa. E hoje instalamos, ofertamos: Olha, 
vamos, sem custo, instalar o módulo desse lá 
porque temos outras tecnologias que queremos 
mostrar para o Corpo de Bombeiros, e até 
aplicáveis à Guarda Municipal, à Polícia Militar, 
para a transmissão de mensagem de texto. Se 
você tem problema de rádio ou quer evitar uma 
transmissão, o famoso telefone sem fio, você 
tem uma perda de informação ou a quebra da 
integridade da informação por conta de uma 
mensagem falada. 

Então, esses aqui são exemplos. Isso aqui 
aconteceu até hoje. Como o sistema está em 
teste ainda, a gente está tomando a liberdade - 
e estamos aqui na Assembleia Legislativa - de 
mostrar a imagem do sistema. Então, víamos 
que havia... Não vou conseguir apontar aqui. 
Aquela bandeirinha vermelha ali é um alerta de 
intrusão. Alguém abriu a porta do site e, 
automaticamente, a imagem já foi exibida. É um 
pessoal autorizado, mas foi detectado. 

Então, a ideia disso é evitar dano ao 
patrimônio público, garantir a integridade do 
funcionamento desses repetidores e, com isso, 
aumentar a chance, aumentar a eficiência da 
comunicação e do atendimento à sociedade. 
Porque qualquer minuto para o Corpo de 
Bombeiros é vida ou morte. Então, para a gente, 
isso foi uma oportunidade muito interessante 
de mostrar a tecnologia, tecnologia 
desenvolvida aqui, aplicada aqui e que, 
certamente, vai gerar ganhos para a sociedade. 

 A ideia é aproveitar esses conceitos de 
rede de baixo custo para poder expandir isso. 
Porque podem ser elevadores travados, pode 
ser energia oscilando num hospital, onde você 
não pode ter uma qualidade de energia ruim, e 
uma série, uma infinidade de outras finalidades. 
Telemetria de veículo, de pessoas, de 
equipamentos, de você saber onde você tem 
um patrimônio, já tem um monte de tecnologia 
para isso. 

Usar a tecnologia de transmissão usando 
2G, 3G já é muito consolidado, mas gera um 
custo de assinatura. A gente quer oferecer algo 
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que o seu custo é simplesmente manter o 
sistema funcionando, e não de pagar pela 
transmissão do dado.  

Isso aqui é um gráfico de qualidade da 
energia, então conseguimos ver a variação de 
energia ao longo do tempo. Umidade do local; 
se houver um vazamento, alguma água ou 
umidade no local que possa danificar os 
equipamentos, o pessoal consegue detectar 
isso. E tudo isso com um custo de reparo muito 
baixo. Por exemplo, um sensor de umidade 
desses que a gente aplica custa quarenta reais. 
Então, nós optamos por não oferecer 
tecnologias de alto custo porque não é uma 
aplicação que exige isso. Se for uma aplicação 
que exige vamos especificar a adequada, agora, 
a ideia é fazer algo que funcione, que não onere 
o Estado para manter aquele sistema, para que 
ele seja mantido de uma maneira econômica.  

Aqui é um exemplo de aplicação, como 
ficaria a arquitetura nesse aproveitamento das 
redes existentes para poder acrescentar um 
dispositivo. No caso ali, vocês veem o desenho 
da nuvem, acho que eu não consigo apontar na 
tela, ela não reflete. O desenhinho da nuvem no 
canto direito superior da tela são servidores, em 
nuvem ou não, e o desenhinho mais à esquerda 
é um rádio, normalmente utilizado, ou rádio ou 
modem utilizado nos sistemas de câmera. Tem 
uma câmera representada ali. Então, a ideia é 
aproveitar essa estrutura, colocar mais um 
dispositivo e, então, distribuir rede para outros 
dispositivos que estariam em veículos, em 
prédios e outras instalações. 

As possibilidades são infinitas. Isso aqui é 
um exemplo lá de aplicação para uma estação 
da Petrobras na Bahia, para a segurança. Eles 
têm, inclusive, o leitor RFID, de crachá. Então, 
eles conseguem identificar se um indivíduo que 
deveria estar naquele momento, naquele 
horário, se ele realmente esteve lá através do 
registro do crachá dele. Então, desde um sensor 
de umidade até a leitura de um crachá, a ideia é 
fazer tudo isso com um custo muito baixo, 
aproveitando o máximo de infraestrutura para 
que se tenha um custo baixo de engenharia e 
instalação. 

Eu optei por fazer uma apresentação 
muito curta. Eu estava muito curioso para 
assistir a apresentação do secretário, da 
procuradora. Então, eu optei por fazer uma 

apresentação curta, bem objetiva e aproveitar o 
máximo do conteúdo que vocês têm para 
apresentar, até porque eu vejo muita sinergia. 

Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Obrigado, Ricardo! 
Passo a palavra para o Márcio. O Márcio 

vai estar passando alguns dados para gente do 
trabalho que tem realizado em Vitória. 

 
O SR. MÁRCIO PASSOS - Bom dia a 

todos! Gostaria de agradecer, mais uma vez, 
presidente, a possibilidade de estar aqui falando 
um pouco sobre nossos trabalhos na Prefeitura 
de Vitória. Deputado Gandini, deputado Carlos 
Von.  

Eu vou pular um pouquinho a 
apresentação devido à fala da doutora Flávia, 
que foi muito boa, é uma responsabilidade 
muito grande falar depois dela, e um pouco do 
que o Ricardo falou também ali, a respeito de 
tecnologia. Vou falar um pouco do que a gente 
já faz hoje em relação à conectividade na cidade 
de Vitória. Eu acho que foi uma das primeiras 
ações, e acertadas, do prefeito Luciano 
Rezende, em 2013, foi dar continuidade à nossa 
rede de fibra ótica na cidade de Vitória. Eu 
tenho orgulho, deputados, de liderar, hoje, a TI 
de uma cidade como Vitória, uma capital, onde 
há aproximadamente trezentos quilômetros de 
fibra ótica lançados. Isso para tecnologia, para 
conectividade, é como se fosse nem ouro, é 
diamante bruto a ser lapidado, e é isso a gente 
tem feito na cidade.  

Quando nós começamos, em 2013, 
infelizmente a gestão anterior não tinha essa 
mesma visão tecnológica, então não tínhamos 
investimento em infraestrutura. Nós tínhamos aí 
switch cores, equipamentos de conectividade 
com seis a doze anos de uso. A sorte que eram 
equipamentos, hoje, de marca, então, 
equipamentos parrudos que aguentavam sol, 
chuva. Então, a gente conseguiu recuperar essa 
rede e fazer a expansão dela, e eu vou falar um 
pouquinho dos resultados que isso gerou. E foi a 
primeira coisa que eu acho que fez com que 
Vitória se tornasse uma cidade inteligente. Não 
adianta a gente digitalizar processos, não 
adianta a gente colocar serviços no ar 
eletrônicos sem dar possibilidade de acesso a 
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toda a população, sem distinção de classe, de 
raça, de nada. Toda pessoa na cidade de Vitória, 
hoje, tem acesso à rede de Internet gratuita. 
 Então, algumas diretrizes estratégicas da 
gestão. É uma cidade inteligente, a doutora 
Flávia falou disso aqui, consequentemente, mais 
humana, saudável, justa e feliz. Acho que isso 
aqui é o que rege o nosso Governo hoje. 
 E um detalhe interessante, o 
planejamento. Doutora Flávia também falou 
disso aqui. Sem planejamento, a gente não 
consegue saber onde a gente está e aonde a 
gente quer chegar. 
Tive a felicidade de participar do Plano de Metas 
Vitória 2020. O deputado Gandini, quando foi 
secretário de Gestão Estratégica, era vereador 
na época, construiu isso com a cidade. São 
indicadores, hoje, que muito deles são da área 
de tecnologia. 
 Doutora Flávia, em relação à legislação, a 
senhora falou, mas eu acho importante, 
inclusive, até a senhora levar para a Rede de 
Cidades Inteligentes, para que não haja um 
retrocesso não só em Vitória, mas no Brasil, em 
relação à tecnologia. Aí faço um apelo à 
Assembleia, também, que tenha legislação, 
gente, que não deixe retroceder, por exemplo, o 
que vou mostrar de serviços que já estão no 
formato digital hoje, dando resultado, para o 
formato analógico, para o papel. A gente vê 
muito isso. Muda uma gestão, se você não tiver 
uma legislação vigente, acaba perdendo tudo 
que foi feito e colocando a população voltando 
a um serviço analógico, sem qualidade, sem 
gerar indicadores, que acho que é o mais 
importante hoje para a gente. Uma gestão hoje 
séria é feita em cima de indicadores. Não é na 
continha de papel de pão, não é nada disso, é 
indicadores. Então, foi isso que foi construído 
para dar a diretriz para os próximos anos. 
 Vou passar para o slide 7 direto, porque 
acho que vai ao encontro do que o Ricardo falou 
e que comecei a falar em relação à 
conectividade, Ricardo, que é isso aqui. Hoje nós 
passamos de duzentos e oitenta pontos de 
Internet na cidade.  
 O LoRa é fantástico, conheci, tive a 
oportunidade de estar na Califórnia. Eles 
utilizam isso para sinalização semafórica lá, mas 
a Califórnia é muito grande. Vitória, como nós já 
tínhamos uma infraestrutura, hoje, em fibra 

ótica, nós optamos por ter uma rede de Internet 
sem fio, onde, por exemplo, hoje posso colocar, 
no mesmo equipamento, o leitor de RFID e um 
leitor de bluetooth, já preparando a cidade para 
a IOT, para a Internet das Coisas. Também 
consigo, hoje, monitorar terrenos, por exemplo, 
com risco de desabamento, algum desastre 
ambiental, só com a rede de wi-fi da cidade.  
 A gente está implementando isso 
gradativamente. Chegamos a mais de duzentos 
e oitenta pontos hoje na cidade. Temos aí um 
pico de cinquenta e nove mil usuários 
conectados na rede. Então é uma rede bem 
parruda, segura, diga-se de passagem, porque 
as pessoas não conseguem enxergar umas às 
outras na nossa rede. Então a gente fala que é 
um tunelamento. Cada uma tem um tunelzinho, 
por que ela passa ali e não consegue enxergar 
uma à outra, nem consegue roubar dados. 
Então, graças a Deus, hoje, a gente tem essa 

tecnologia de ponta. Vamos chegar, até o final 
do ano que vem, a quinhentos pontos de 
Internet. Isso quer dizer que a gente vai cobrir a 
cidade inteira.  
 Então, esses equipamentos, além de RFID, 
bluetooth e wireless, me dão a possibilidade de 
dezesseis redes distintas. Hoje, utilizo três. 
Então, ainda tenho aí uma gordura para queimar, 
para colocar, por exemplo, para o Corpo de 
Bombeiros, a Polícia Militar. Então são várias 
redes paralelas. Com a fibra ótica, fica muito mais 
fácil colocar cada ponto desse na cidade. 

 Então, tem essa possibilidade, a gente 
está utilizando. Paralelo a isso, a gente está 
equipando os nossos aparelhos públicos 
municipais. Temos hoje já adquiridos mais ou 
menos mil e dez pontos de Internet wi-fi 
também com a mesma tecnologia, RFID e 
bluetooth, para colocar em todas as unidades da 
Prefeitura. Isso que dizer o seguinte: que a 
pessoa que frequenta a unidade de saúde pode 
estar marcando uma consulta, um exame, pode 
estar enviando um currículo para algum local, 
ela pode estar fazendo a leitura de um livro, ela 
pode estar consumindo outros serviços da 
Prefeitura, como, por exemplo, o pagamento de 
um IPTU, alguma coisa desse tipo. Então, é uma 
infinidade de serviços que ela pode fazer dentro 
desse conceito de acesso gratuito à grande 
rede, à Internet, no caso, para que possa 
consumir todos esses serviços. 
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 E aí a gente conseguiu avançar muito 
após essa infraestrutura trocada. Construímos 
um prédio inteligente em Bento Ferreira, um 
Data Center. Tem todo monitoramento hoje. A 
parte energética, uma sala-cofre, um prédio 
sustentável hoje. A gente consegue fazer a 
captação de água do ar-condicionado do Data 
Center para reuso. Então uma coisa bem 
moderna, que está sendo levada como modelo 
para outros locais da própria Prefeitura de 
Vitória e para outros municípios.  

Dentre os resultados que nós 
conseguimos alcançar, quando a gente começou 
a colocar a conectividade, a gente lançou - o que 
eu acho que foi um divisor de águas para a 
saúde - em 2013, no final de 2013, a questão da 
unificação dos dados do usuário. Então, hoje, 
qualquer pessoa que for a uma unidade de 
saúde, estiver cadastrada na rede, há um 
prontuário eletrônico lá. Isso proporcionou 
alguns convênios, por exemplo, como a 
Universidade Federal do Espírito Santo, onde 
eles já consomem esses dados, no hospital 
deles. Então, o usuário, hoje, que chega lá, 
acidentado, alguma coisa, o médico tem acesso 
a todo o histórico disso lá. Isso é um sonho para 
a gestão pública, né? 

Imagina, deputados, a possibilidade que 
gera, a quantidade de dados, doutora Flávia, 
que isso gera, de indicadores? Por exemplo, se 
colocasse o mesmo sistema na Grande Vitória 
inteira, em todas as unidades de saúde? 

E, um detalhe: esse sistema foi 
desenvolvido pelos próprios funcionários da 
Prefeitura de Vitória, com um custo baixíssimo, 
né? Com a real necessidade de cada unidade 
básica de saúde. É aquilo ali que precisa, para 
funcionar. É o prontuário, é o receituário. É toda 
a metodologia de trabalho que é aplicada na 
saúde, desenhada para aquilo ali. Não é para 
hospital, não é um software privado, que tem 
que customizar.  

A gente assinou convênio com a Serra, 
há um ano e meio atrás. Já está funcionando no 
PA deles, lá. Nos PAs, no caso, o sistema de 
gestão de saúde Rede Bem-Estar. É um sucesso 
lá, hoje. Ontem eu assinei a gestão da educação, 
para eles, para passar para eles, também, do 
que eu vou falar um pouquinho, lá na frente. 

Então, assim, além de desenvolver isso 
tudo aqui dentro, de gerar esses indicadores 

extremamente positivos e humanizar os 
atendimentos, a gente também passa 
tecnologia para outros estados e outros 
municípios. Isso é extremamente bom para a 
população que consome esse tipo de serviço 
hoje, não só em Vitória, mas em outras cidades 
que estão conseguindo, aí, consumir, 
implementar, e melhorar, humanizar esses 
serviços, aí. 

Eu vou falar de algumas coisas, aqui, que 
é o aplicativo Vitória On-line. Ali, a partir do 
momento em que você deu acesso à 
informação, você deu chance para as pessoas 
terem um aplicativo que tem todos os serviços, 
hoje, na palma da mão, desde horário de 
ônibus, que é uma coisa super simples; ao 
agendamento de consultas médicas, exames, 
isso tudo.  

A questão do aplicativo, hoje: ele já está 
evoluindo bem. 

A gente, ontem, até noticiou: ele vai ter 
uma roupagem nova, serviços agregados. Já 
tem, aí, realidade aumentada, onde você vai 
poder passar pela cidade, nos monumentos 
públicos, e ter o histórico, né? É só apontar a 
câmera que ele vai te dar, ali, o histórico. Você 
pode incluir vídeos, músicas, áudios. Então é 
fantástica essa funcionalidade. 

O Fala Vitória 156. A gente finalizou, 
ontem, o protótipo. A gente vai colocar um 
robô, deputado Gandini, para poder fazer o 
atendimento automatizado disso tudo. Então, 
está em teste, já. 

Então, há uma evolução contínua. A 
inovação não se deu agora, doutora Flávia. A 
inovação é desde 2013, quando a gente assumiu 
a gestão. A gente não tinha muito recurso, a 
gente teve que inovar. Inovar como? Usar as 
ferramentas que a gente tinha na mão. E o que 
a gente tinha na mão era a equipe de TI da 
Prefeitura de Vitória, que é uma equipe, hoje, 
de efetivos, lá, que está voando! Que está 
desenvolvendo ferramentas importantíssimas 
para a população. 

Esse aqui, também, foi um divisor de 
águas.  

Quando a gente implementou o 
Agendamento On-line, né, a prefeitura tinha, aí, 
algo em torno de trinta e oito por cento, aí, de 
faltas nas consultas médicas. Isso era facilmente 
explicável, não é? Uma consulta médica... A 
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pessoa ia para a fila, hoje, às três da manhã, e 
ficava lá até sete, oito horas, para conseguir 
uma vaga, para marcar daqui a noventa dias, ou 
cento e vinte dias. Então, normalmente, ou ela 
já tinha resolvido o problema de saúde dela, no 
decorrer desse tempo, e ela não desmarcava 
essa consulta. Imagina, ela ficou lá, 
traumatizada. De três da manhã até às oito. 
Muitas delas, inclusive, não conseguiam essa 
consulta. Ela, ainda, ter que voltar na unidade, 
para poder desmarcar? Não voltava, né? Então, 
isso gerava todo um estresse dentro do pronto 
atendimento, ou da unidade de saúde, né? 
Também para os funcionários. Então, assim, era 
um ambiente extremamente insalubre para 
quem trabalhava lá, e ruim, também, para quem 
consumia o serviço.  

E, quando a gente fez o Agendamento 
On-line, foi no meio de uma crise, que era a 
febre amarela. O deputado Gandini também 
estava, na época, na Gestão Estratégica. Pilotou 
isso, junto com a TI. Foi o grande líder lá, junto 
com o prefeito Luciano, para poder 
implementar essa solução de agendamento on-
line. E foi um sucesso! A gente agendou as 
vacinas da febre amarela. A gente começou 
pouco a pouco, quando a gente foi ver, em 
trinta dias todas as unidades estavam utilizando 
em horário integral. E depois de todos os 
indicadores gerados a gente fez uma análise e 
colocou isso nas consultas médicas. 

Posto isso, a gente continuou fazendo 
análise quase que diária desses dados, a gente 
viu o seguinte: olha tem que ter uma ferramenta 
para poder a pessoa confirmar ou não a ida 
dela. Só nessa implementação do agendamento 
do Confirma Vitória, que foi a ferramenta criada 
para que as pessoas confirmassem ou 
desmarcassem essas consultas, a gente 
conseguiu grandes vitórias, grandes avanços. O 
primeiro, eu falei anteriormente, você 
demorava de noventa a cento e vinte dias para 
ter uma consulta e abria uma vez no mês. Hoje 
em Vitória você tem consulta disponível 
diariamente. Todo dia em determinado horário 
abre essas consultas e as pessoas conseguem 
marcar via aplicativo, ela não mais vai até a 
unidade de saúde. 

Além disso, com o Confirma Vitória, a 
gente caiu de um índice de falta de trinta e oito 
por cento em algumas unidades, a gente 

conseguiu baixar para quatorze por cento essas 
faltas, mesmo assim a gente está conseguindo 
recuperar quase que a totalidade com o 
Confirma Vitória. Só no mês de agosto, por 
exemplo, nós recuperamos seis mil e quinhentas 
consultas médicas. 

Então com a simples implementação de 
ferramentas de tecnologia da informação, a 
gente humanizou o atendimento tirando as 
pessoas das filas, a gente humanizou também o 
trabalho de quem presta o serviço naquelas 
unidades e fez uma economia gigantesca. É por 
isso que eu costumo dizer que Vitória de fato é 
uma cidade inteligente, humana e feliz. Se a 
gente conseguir continuar nesse caminho 
trilhado em todos os serviços, aplicando a 
tecnologia e tendo esses resultados, não tenho 
dúvida que a gente vai chegar ao fim da gestão 
em dezembro de 2020 com uma cidade 
extremamente inteligente. 

Esses foram alguns resultados que a 
gente conseguiu avançar na saúde aplicando 
tecnologia. O que a gente estima que seja 
economizado com a recuperação dessas 
consultas é algo em torno de vinte e um milhões 
de reais. Então façam as contas de um mandato, 
a gente conseguia oitenta e quatro milhões de 
reais, melhorando o serviço, isso é importante 
enfatizar. 

A gente, além disso tudo, também 
implementou algumas ferramentas, torpedo. As 
pessoas me perguntam por que torpedo. É uma 
ferramenta que algumas pessoas acham que é 
arcaica, mas no meu ponto de vista é a mais 
universal possível. 

A pessoa que tem a tecnologia de 
celular, a mais simples, a mais avançada, ela 
recebe torpedo. Isso eu aprendi pesquisando 
aqui, pesquisando outras ferramentas na 
Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, eles não usam WhatsApp, 
é impressionante, eles usam torpedo porque lá 
nunca cobrou.  

No Brasil, quando foram lançadas as 
ferramentas de comunicação em grupo como o 
WhatsApp, todo mundo migrou para ela por 
quê? Você tinha o seu pacotinho de dados, você 
não pagava nada, e torpedo era cobrado. Nos 
Estados Unidos nunca foi cobrado, então lá e na 
Europa, por exemplo, eles enviam torpedo para 
lembrar o idoso de tomar o remédio e a gente 
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decidiu usar a mesma tecnologia aqui e 
principalmente colocada num serviço de 
avaliação que era importante para a gente 
também ter um feedback da população. 

Uma gestão compartilhada, participativa 
se faz assim: com pesquisas, abrindo nosso site 
com pesquisas, por exemplo, como fizemos com 
o patinete, com outros assuntos pertinentes. E 
esse caso aí da avaliação, para a gente foi um 
divisor de águas, que logo que implementou nós 
tivemos duas unidades de Saúde que 
despontaram com a nota melhor. Então a gente 
foi lá para dentro para ver o que estava 
acontecendo. Então a qualidade do serviço que 
estava sendo prestado lá já foi replicado para 
outras unidades e hoje o resultado está ali: em 
dezembro era 8.4 a média e em julho, 9.1. É um 
número extremamente razoável. Eu brinco 
inclusive que nem na Suíça você vai ter uma 
variação dessa.  

Não vamos longe; vamos pegar as 
operadoras de saúde aqui do estado e pedir 
para fazer avaliação que você vai ver que é um 
desastre. 

A matrícula também nós conseguimos 
avançar muito. Ocorriam sorteios de vagas, 
então imagine você chegar com seu filho à 
unidade escolar e não ser sorteado e falar: Olha, 
meu filho, este ano você não vai estudar. Isso foi 
uma coisa que me marcou muito pelo seguinte: 
as unidades não eram interligadas na fibra ótica. 
Havia fibra ótica, mas elas não eram 
interligadas. 

Quando a gente finalizou a interligação e 
implementou o SGE, que é o Sistema de Gestão 
Escolar, nós vimos o seguinte: olha, tinha um 
déficit doze mil vagas que caiu para duas mil 
quando a gente informatizou. E quando a gente 
realocou via geoprocessamento, o que nós 
fizemos? Olha, o aluno do Juscelino Kubitschek 
de Oliveira em Maria Ortiz, que mora em Maria 
Ortiz, vai ter que se matricular no Juscelino 
Kubitschek. Então, a primeira opção é essa; 
segunda opção, Mascarenhas, que fica a 
duzentos metros; terceira opção, na mais 
próxima. E por aí foi.  

Nós conseguimos organizar toda a rede 
sem construir nenhuma unidade. E acabamos 
com déficit de vagas e acabamos com sorteios. 
Então, nós temos, hoje, vaga. E temos um slide 
lá na frente que fala da Folha de São Paulo, que 

a gente conseguiu chegar a setenta e um por 
cento, na época, mas, hoje, já estamos em 
noventa e um, de criança matriculada na nossa 
rede. Então, resultado também de humanizar o 
atendimento.  

Quando a gente colocou a matrícula on-
line, a gente conseguiu fazer com que todos 
tivessem acesso àquilo ali; acabamos com o 
sorteio de vaga; acabamos com filas na rede; 
distencionamos o atendimento na rede 
também; e, hoje, atingimos esse percentual de 
crianças matriculadas na rede. 

Área de emprego e renda: criamos um 
site de vagas muito bacana, que foi copiado por 
vários estados depois disso, onde a pessoa 
cadastra seu currículo e ela é avisada que há 
uma vaga com perfil do currículo dela. Então, 
ela não fica mais em fila de Sine. Isso, para a 
gente, é muito importante, porque tem muita 
gente que, infelizmente, passa por dificuldade 
financeira, que não tem condição de pegar um 
ônibus, ela fica contando aquele dinheirinho 
para poder fazer outra coisa.  

Então, isso fez com que ela recebesse via 
torpedo ou e-mail um aviso que há uma vaga 
com o perfil dela e ela não perde tempo. Ela 
pode estar fazendo um trabalho avulso, ela 
pode estar fazendo outras coisas, estudando, e 
ser notificada. Isso é muito importante também 
para a cidade. 

Wi-fi, já falei com vocês. 
O Cerco Inteligente de Segurança foi um 

divisor de águas para a gente, para a segurança 
do município.  

Doutora Flávia citou a greve da Polícia 
Militar aqui, que a gente vinha numa pegada 
muito boa de segurança na cidade, no estado, 
inclusive. Mas, com essa greve, a sensação de 
segurança, mesmo depois do término dessa 
greve, nunca mais voltou a ser a mesma. E o 
Cerco veio para dar um pouco mais dessa 
sensação. O Cerco, hoje, é um caso de sucesso 
no Brasil, foi noticiado em rede nacional. Os 
índices que a gente conseguiu avançar aqui, em 
relação à diminuição de furtos de veículos.  

E quando a gente fala de furtos de 
veículos, às vezes, as pessoas vão para minha 
rede social e falam: Poxa! Você está pagando 
um milhão por ano para o cara ficar prendendo 
veículo roubado? Não. Não é só isso. A gente 
costuma dizer que o crime roda sobre rodas. 
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Então, a prefeitura fez convênio com Polícia 
Federal, Polícia Civil, Polícia Militar Ministério 
Público, e eles consomem esses dados. Então, 
nós temos, hoje, inúmeros crimes que são 
solucionados na cidade com o uso da 
tecnologia.  

Do crime mais, digamos assim, brutal 
contra a pessoa, que foi o caso de um 
estuprador de Cariacica que vinha para Vitória e 
conseguiu fazer isso com dezesseis mulheres. E 
uma das vítimas informou que era um carro 
preto com aerofólio traseiro. No sistema 
inteligente, a gente coloca qual o carro com 
essas características passou nos horários dos 
crimes, ele bateu exatamente na placa do 
veículo. Quando a gente foi ver o veículo, CPF 
bom, placa boa, não tinha multa, só que a 
pessoa tinha uma condenação de dez anos atrás 
por estupro, então foi muito mais tranquilo 
resolver o crime. Imagina para investigar isso o 
tempo que demoraria. Nós perdemos dois, três, 
minutos para poder fazer essa análise de dados. 

E aí, quando a pessoa entrou na cidade 
pela última vez, sem dar um tiro, com toda uma 
estratégia para cercá-lo, sem colocar em risco a 
vida de ninguém, ele foi preso e condenado 
recentemente à prisão. 

Então, assim, são crimes contra a pessoa 
e crimes também, por exemplo, de furto de 
veículos, sequestro relâmpago. Teve um assalto 
em Jardim Camburi recentemente num 
restaurante conhecido lá, às três horas da 
manhã, e que com o acesso ao cerco, na outra 
semana, já foi presa uma quadrilha com muito 
mais potencialidade para cometer outros tipos 
de crimes do que só aquele simples assalto. Só 
que ela fez isso com um carro com placa boa, e 
a gente conseguiu, com o Cerco, rastrear carros 
que estavam acompanhando e também 
solucionar o problema. 
 Então, a segunda etapa do Cerco a gente 
implementa até dezembro, deputado Gandini, 
que é o reconhecimento facial. A questão de 
monitoramento de perímetros e de armas de 
fogo e arma branca. A primeira etapa agora vai 
ser reconhecimento facial, depois essa questão 
de perímetros e armas.  
 O que é cada coisa? O face vai ser 
convênio com a Secretaria de Justiça, com todos 
que tem mandatos de prisão, central de 
mandatos, esses órgãos que controlam isso, 

para a gente poder consumir os dados e 
conseguir fazer com que a pessoa, hoje, que 
tenha qualquer crime na cidade, ela não possa 
rodar livremente. Porque hoje o que ocorre é o 
seguinte: o cidadão de bem fica investindo nos 
condomínios, na sua casa, em segurança, 
enquanto os bandidos estão na rua. O que a 
gente quer é inverter essa lógica. A gente quer 
fazer com que o bandido não possa rodar na 
cidade. Então, nós vamos usar a tecnologia para 
isso. A primeira etapa, em dezembro, vai ser 
feito dessa forma. 
 Perímetros, nós tivemos muitos 
problemas recentemente com furto, por 
exemplo, de fios e cabos. Isso, em alguns 
momentos, dependendo do que é furtado, pode 
atingir não só um Pronto Atendimento, porque 
a pessoa que faz o furto não sabe o que é fibra e 
o que é fio de cobre, ela vai lá e corta. E deixa a 
cidade desconectada em alguns casos, e sinal de 
trânsito, não é? Há pouco tempo atrás, deu um 
nó no trânsito de Vitória uma semana que foi 
recorrente o furto de cabos.  
 Então, com o reconhecimento de 
perímetro, o monitoramento de perímetro, a 
gente consegue, por exemplo, pegar em alguns 
pontos e dizer: olha, se a pessoa subir e fizer 
movimento de subir no poste ou numa árvore ou 
colocar uma escada aqui, ele vai alarmar na 
nossa central. Então, isso é também um avanço 
fantástico para a gente. 

E por último, o reconhecimento de 
armas de fogo e armas brancas, que já é 
utilizado, essa plataforma que a gente vai 
utilizar é a mesma que é utilizada em Nova York. 
É uma plataforma que integrou todas as 
câmeras da cidade.  

Vitória não foge às demais cidades do 
país. Não houve um planejamento no passado 
em relação à aquisição de tecnologia, então 
você comprava câmeras hoje, dez câmeras, 
comprava o sistema de monitoramento 
diferente, comprava mais dez, comprava um 
sistema novo.  

Então, hoje, há uma colcha de retalhos 
que a gente vai agora conseguir unificar com a 
compra desse novo sistema de segurança, que 
acredito, pelo sucesso que foi o Cerco 
Inteligente de Segurança para veículos, que 
também vai ser um divisor de águas na 
segurança pública da cidade.  
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Não vai parar por aí. A ideia é que, como 
foi feito em Shenzhen, que também tive a 
chance de conhecer, no futuro, isso futuro bem 
próximo, a gente passe também a consumir as 
imagens de condomínios, de hotéis, de 
supermercados, de farmácias, criando uma 
grande rede de comunicação de imagens e com 
licenças flutuantes de reconhecimento facial. 
 Eu não preciso ter, deputado, por 
exemplo, todas as câmeras com 
reconhecimento facial, eu preciso ter algumas 
estratégicas, usando, por exemplo, um mapa 
que é gerado, hoje, de crimes na cidade e fazer 
essa aplicação de licenças em determinados 
horários do dia ou da noite para poder 
monitorar e dar segurança à população na 
cidade. 
 Então, esse vai ser, no meu ponto de 
vista, um salto na qualidade da segurança. 
Lembrando sempre que a prefeitura não faz 
nada sozinha, convênio com a Polícia Federal, 
Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, 
botando todo mundo junto para poder trabalhar 
para o bem da cidade, para o bem da sociedade.  
 O botão do pânico, que foi um projeto 
fantástico também, foi case internacional, para 
proteção de pessoas, de mulheres, na verdade, 
em risco à violência doméstica. O prefeito 
sempre cita que a violência doméstica é o único 
crime que você coloca, a mulher acaba de ser 
agredida, dá queixa em alguns casos ou não dá 

queixa, e quando ela volta para casa, ela fica 
dentro de casa com o agressor dela.  

Então, como protegê-la? A gente criou 
um dispositivo com o Tribunal de Justiça que 
transmite em tempo real, quando ele é 
acionado, o áudio e, em média, a Guarda 
Municipal chega em, aproximadamente, de 
três a seis minutos para poder fazer a prisão 
do indivíduo. Então, já gera prova contra ele 
porque o áudio é gravado. Isso também salvou 
vidas aqui na cidade, com certeza, esse 
dispositivo. 
 Defesa Civil, foi o que eu falei 
anteriormente, a nossa rede, hoje, 
juntamente com o aplicativo nos propicia a 
utilização de push para poder notificar a cidade. 
Nós estamos avançando agora, com um 
cadastro e a gente vai conseguir, inclusive, 
mandar por CPF, a tecnologia que a gente está 
utilizando agora.  

Então, eu quero avisar que tem hoje aí 
um documento pronto na prefeitura ou 
disponível na internet ou um problema de 
deslizamento, os serviços mais complexos e os 
menos complexos com push. Então, já faz isso 
hoje. Agora a gente está desmembrando isso 
para o CPF. Então, o seu exame ficou pronto, a 
sua consulta está liberada, o resultado do 
exame está pronto; olha, o seu IPTU está 
disponível na web para você pagar, o seu 
parcelamento. Todos os serviços que a gente 
tem hoje a gente vai conseguir fazer por push. 

Essa questão que o Governo do Estado 
anunciou ontem, a prefeitura já vinha fazendo. 
Nós criamos alguns sítios aí, esse foi o primeiro, 
esse da Enseada do Suá, para a captação de 
energia. Criamos uma usina. Então, já é 
colocado na rede da EDP hoje. Já gera uma 
economia. A ideia é expandir isso para todas as 
unidades de ensino, para as unidades de saúde, 
para que a gente tenha uma cidade, doutora 
Flávia, sustentável também, que é uma 
premissa da cidade inteligente. 

Bike compartilhada. A gente já trabalha 
hoje, também, em conjunto com o Governo do 
Estado, que tem dado um superapoio, com o 
Fábio Damasceno, na secretaria, a Semop, se eu 
não me engano. Mudou o nome agora. A gente 
tem trabalhado na unificação, doutora Flávia, 
desses modais. Hoje a Prefeitura de Vitória, com 
as bicicletas compartilhadas, atingiu só com 
uma operadora, noventa e seis mil quilômetros 
por mês de pessoas rodando com a bicicleta, e 
cinquenta e dois mil quilômetros de patinete. 

A ideia é ter um cartão único, como já foi 
lançado para o Transcol e para o nosso sistema. 
E esse sistema poder ser utilizado também nas 
bicicletas compartilhadas e nos patinetes. 
Então, vai ao encontro do que a senhora falou. 
A gente já está trabalhando nisso no Governo 
do Estado. Está bem adiantado inclusive. 

Os patinetes - que eu já falei -, o alvará 
mais fácil, que facilitou a vida do 
empreendedor. A gente conseguiu passar o 
alvará que era de um ano para três anos e, 
depois, consequentemente, para cinco anos. O 
empreendedor hoje, ele vai cuidar da vida dele. 
Ele não vai ficar todo ano lá juntando papelada 
autenticada, que também abdicamos isso na 
prefeitura. Não usamos mais documentos 
autenticados. Não exigimos isso. 
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Além disso, on-line e, em alguns casos, 
onde você precisa de licenciamento ambiental 
da Vigilância Sanitária. Antigamente, você tinha 
que protocolar três processos de papel 
distintos. Hoje, você entra com um único 
protocolo. É feita a análise e roda no formato 
eletrônico em todas as secretarias. Isso deu 
mais agilidade ao processo. 

Na semana passada, foi publicado. Hoje, 
inclusive, dei entrevista no Bom Dia falando da 
liberação de vários comércios, de vários serviços 
na cidade, a liberação do alvará de 
funcionamento. Serviços mais complexos 
continuam tendo necessidade de alvará. Mas 
serviços, por exemplo, como salão de beleza, 
que não oferece nenhum risco à saúde pública, 
nenhum impacto ambiental, a oficina de 
bicicleta, a agência de turismo, a operadora de 
turismo, hoje não vai precisar mais ter. Isso tem 
facilitado muito a vida do empreendedor com 
alvará. 

E em novembro, a gente lança também a 
aprovação de projeto on-line, que são os 
projetos grandes, edificações grandes, como, 
por exemplo, a Leroy. O escritório de 
arquitetura não mais terá que protocolar, 
doutora Flávia, aquele monte de papel, aquele 

monte de prancha na prefeitura. 
Como é feito hoje? Ele faz protocolo e 

tem que ficar indo lá para ver se tem alguma 

inconsistência no projeto, vai e volta, vai e 
volta. São anotações manuais. Então, você 
perde um tempo gigante. 

A gente está informatizando toda a 
secretaria de desenvolvimento da cidade, 
trocando todos os equipamentos; estamos 
investindo em bin. Com o sistema novo, em 
média, ficou dentro da secretaria, quatorze 
dias para poder aprovar um projeto. 

Então, saímos de um ano, dois anos, 
três anos para quatorze dias, a nossa parte. 
Demorou um pouco mais, porque está em 
fase de homologação, a gente está ainda 
tendo alguns escritórios para testar a solução, 
mas foi um sucesso. 

Isso foi construído com a Sedec, a TI, o 
Crea e Call. Não foi feito da nossa cabeça. 
Então, foi um conjunto de atores que sofrem 
no dia a dia com a morosidade e a burocracia 
que foi implementada no decorrer dos anos 

em prefeituras e que a gente está tentando 
mudar essa realidade agora. 

Parquímetro, que a gente está mudando 
agora, vai migrar, a gente está estudando a 
questão de migração para aplicativo. Isso 
também foi um divisor de águas para 
democratizar o acesso às vagas de 
estacionamento. Cito sempre a Praia do Canto 
como um local que era extremamente hostil ao 
consumidor. Eu tinha sala na Praia do Canto e, 
às vezes, eu saía para almoçar, tinha que sair a 
pé ou almoçar em outro local porque você não 
achava vaga. Hoje, com o uso do parquímetro, 
que infelizmente já é uma tecnologia 
ultrapassada, mas necessária, a gente conseguiu 
democratizar isso. Hoje a gente já estuda a 
questão de sensores nas vagas para poder 
substituir por aplicativo.  

Então, acho que é isso. Enfatizei aqui as 
principais ações da Prefeitura de Vitória. Como a 
doutra Flávia falou do Estado, tenho muito 
orgulho de liderar esse processo na prefeitura. 
Teria que ter quase um dia inteiro para falar de 
todas as ações aqui, de tudo que a gente tem 
feito e dos resultados que a gente conseguiu 
atingir na gestão do prefeito Luciano Rezende, 
de 2013 até hoje. E a gente quer avançar muito 
mais, está bom? 

Obrigado. Estou à disposição de vocês. 
Mais uma vez, presidente, obrigado pela 
oportunidade de estar falando com vocês aqui, 
está certo? Estou à disposição. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Obrigado, Márcio. 
Parabéns pelo trabalho que você vem 
desenvolvendo na Prefeitura de Vitória. 

Vou abrir para o debate, às perguntas 
dos deputados, mas antes eu gostaria de fazer 
uma pergunta para a doutora Flávia. A Rede de 
Cidades Inteligentes tem algum projeto para 
divulgação dessas ideias para as cidades do 
interior? 

 

A SR.ª FLÁVIA MARCHEZINI - Sim. Além 
do nosso site, até no finalzinho da apresentação 
eu já coloquei ali, a gente promove muitos 
eventos em várias cidades. A gente participa das 
Campus Partys, a rede participa dos grandes 
eventos de tecnologia no Brasil e agora até no 
mundo. Mas a gente tem promovido eventos 
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locais para trazer municípios do interior. Então, 
hoje, a gente tem alguns no Espírito Santo e 
muitas experiências fora extremamente bem-
sucedidas. 

Só para o senhor ter uma ideia, um dos 
nossos principais cases é o município 
pequenininho do interior de São Paulo chamado 
Monteiro Lobato, que é uma coisa fantástica em 
termos de inovação. A prefeita, que é uma moça 
jovem, extremamente antenada, quando tem 
algum problema na prefeitura organiza um 
hackathon, os meninos das universidades 
passam a noite desenvolvendo alguma solução 
para solucionar, e pronto, no dia seguinte ela já 
está com o problema resolvido. Então, a gente 
tem muitos municípios pequenos, com poucos 
habitantes, integrando a rede, servindo alguns 
como nossos principais cases. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Passar a palavra ao 
deputado Gandini. 

 

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - 
Primeiro, parabenizar. Acho que a gente 
estar discutindo esse assunto aqui é 
fundamental. A doutora Flávia fez uma 
abordagem fantástica em relação a proteger o 
poder público da voracidade, às vezes, das 
empresas que querem apenas vender e depois 
não tem compromisso com o futuro. O 
secretário Márcio mesmo falou que são 
diversas tecnologias, por falta de uma regra do 
jogo, que antigamente acho que nem existia, e 
foi se consolidando a rede, inclusive, por causa 
disso, e também essa importância do 
compliance, que tenho certeza de que precisa 
começar pelo poder público. Não adianta a 
gente... Tem muitas empresas, inclusive, que 
não fazem negócio com o poder público, e aí o 
poder público não tem compliance. Então, a 
gente precisa começar a inverter o jogo. As 
empresas sérias não fazem negócio com o 
poder público. Muitas, não estou falando 
todas, mas a regra do compliance não deixa ela 
se relacionar com o poder público por causa 
dessa dificuldade, que muitas das vezes a gente 

encontra nos poderes públicos. 
Sou suspeito para falar da cidade de 

Vitória. E aí parabenizar a empresa que está 
pensando soluções. Acho que, como a 

doutora Flávia falou, a cidade tem um 
problema, a gente precisa, acho que um dos 
grandes desafios é aproximar a universidade 
do meio produtivo e das cidades. A gente 
precisa construir essas soluções e fazer essa 
aproximação. Lembro que Vitória tem um 
fundo, o Facitec, e que a gente precisa achar 
o problema da cidade, colocar o dinheiro no 
fundo e disponibilizar para soluções esses 
problemas, a gente precisa ter isso mais 
integrado em todas as cidades. Quando você 
pensa numa solução, como foi a do 
agendamento on-line, era um problema óbvio. 
Eu cheguei lá como secretário de 
Planejamento, deputado Xambinho e 
deputado Von, e a gente via unidades, como o 
Márcio falou, com trinta e oito por cento de 
falta. Cara, não é dinheiro o problema, é falta 
o problema. E era impressionante a 
quantidade de pessoas reclamando de falta de 
médico. E as pessoas faltando à consulta 
médica.  

Então, tinha um problema que 
precisava ser resolvido, o Márcio já tinha a 
solução - não tinha sido ainda implantado -, e 
a gente viu numa crise - e o Márcio deixou 
claro, foi na crise da febre amarela - uma 
oportunidade. Na crise a gente viu uma 
oportunidade. Eu tinha acabado de chegar, 
em janeiro, a crise foi em fevereiro. E a gente 
conversou, ele falou: Tem um sistema aí que 
daria para testar. O que a gente fez? Uma 
reunião com a equipe. Eu vou reservar os 
nomes. A equipe foi totalmente contra. E isso 
vocês vão encontrar muito nas outras cidades 
- a equipe totalmente contra. E eu posso falar 
disso, porque eu estava presente. Não, a 
vacina é muito rápida. Se você botar 
agendamento para vacina, não vai funcionar, 
porque a vacina é um minuto, nem um 
minuto. Então, você não vai ter que botar de 
minuto em minuto? E a gente percebeu o 
seguinte, e aí, a gente convenceu devolvendo 
uma pergunta para a equipe: Mas e se der 
errado, o que vai acontecer? As pessoas vão 
continuar chegando três da manhã, duas da 
manhã. Então, se der errado, não vai mudar 
nada. Então, vamos tentar? Foi nesse termo 
que a gente iniciou o agendamento on-line. 
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Para você ver como foi complexo. E mais: nós 
só conseguimos botar em duas unidades no 
início para fazer o teste. Foi tanto sucesso, 
uma unidade... 

O SR. MÁRCIO PASSOS - Meio período.  
 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Meio 

período. Foi tanto sucesso que uma unidade a 
gente abriu zero hora. Uma hora da manhã, já 
tinha acabado o agendamento. Na outra 
unidade, a gente botou dois bairros muito 
diferentes, até para sentir como é que seria 
aceitação em cada bairro, porque tinha um 
mito também que as pessoas não iriam 
marcar pela internet. Hoje quem marca mais 
pela internet são os mais idosos, porque eles 
mais precisam da unidade de saúde também, 
mas eles marcam. 

Então, eu acho que a gente tem muito 
a avançar também na cultura interna das 
organizações. E, aí, a gente ofereceu esse 
sistema para todas as prefeituras, que é o 
sistema gratuito. Eu estava até falando com o 
Xambinho aqui: deve ser problema de falta de 
infraestrutura. Tem algumas coisas. Claro que 
Vitória está muito à frente, mas nós 
oferecemos para todas. Só Cachoeiro que 
adotou naquele momento.  

O agendamento on-line é economia de 
recursos. Vocês viram aqui, é uma questão 
simples de economia de recurso, está 
disponível de graça, de graça, porque a 
Prefeitura de Vitória não cobra. A gente podia 
estar no Espírito Santo todo com esse sistema 
evitando não só filas, mas desperdício de 
recurso público. Enfim, a resistência das 
equipes é gigante. E muita gente não acredita 
na tecnologia. E isso é que é o triste. 

 
O SR. MÁRCIO PASSOS - E você tem 

dados em tempo real também. 
 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Isso. 

Por trás do sistema. Estava contando para o 
Xambinho, secretário Márcio, que a época, 
quando a pessoa tenta marcar e não 
consegue, você sabe qual é o médico que está 
faltando. Porque ela tentou marcar uma 
ginecologista; não conseguiu. Então, 

quinhentas pessoas tentaram marcar uma 
ginecologista, não conseguiram naquela 
unidade. É óbvio que falta ginecologista. O log 
é diferente, você consegue ver o log de todo 
mundo, isso em tempo real. Eu passei um ano 
estudando esse assunto e é impressionante 
como a gente evoluiu o sistema internamente. 
Então, eu tenho certeza. Certeza! 

Eu estava discutindo agora no âmbito 
estadual sobre a emissão de documento de 
carteira de identidade. Eu descobri 
recentemente - eu recebi um grupo aqui - que 
a maioria dos documentos falsos do estado do 
Espírito Santo são feitos em órgãos oficiais. 
Então, o documento que você tira, carteira de 
identidade falsa, ela é verdadeira, vamos 
dizer, é feito por um... Por quê? Porque na 
hora de a pessoa dar a certidão lá, não tem 
como conferir aquela certidão e não tem um 
banco de dados simples para conferir a digital 
dela, não tem informatizado isso. Os crimes de 
estelionato, grande parte poderia ser 
solucionada com uma simples questão de 
inteligência.  

E, aí, eu estava até conversando com os 
peritos, falei: Imagina se a gente consegue ter 
isso, a digital de todos os capixabas, quatro 
milhões de capixabas, mais o facial, porque 
você não vai fazer o digital e não vai fazer o 
facial hoje; faz o facial logo. Mais o facial. E, aí, 
o cara está indo lá na unidade de saúde, ele 
cometeu um crime, está indo na unidade de 
saúde prestar um serviço. Facial, você bota na 
entrada da unidade de saúde. Você já sabe 
que é ele. Então, se a gente investir em 
tecnologia, a gente vai resolver grande parte 
dos nossos problemas. 

E, mais importante, economia de 
recursos, porque as pessoas acham que a 
tecnologia vai trazer mais custo, mas não, pelo 
contrário, você viu aí, vinte e um milhões a 
menos! Imagine quantos crimes desses são 
praticados e dão um prejuízo enorme ao 
sistema tanto financeiro, mas também às 
pessoas, esses estelionatários, que a gente 
tiraria do mercado. 

Então, eu aposto na cidade inteligente! 
Tenho apostado há algum tempo! A gente 
construiu juntos, o plano. Acho que o melhor 
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sistema de Vitória não é o cerco inteligente, é 
o de saúde, porque, diferente do cerco 
inteligente, o cerco inteligente é fantástico 
também, mas ele trabalha numa coisa que no 
futuro eu espero que não exista mais, que é o 
crime. Que a gente tenha uma diminuição 
gigante desse tipo de crime, não só pela 
prevenção, não só pela coerção, a gente vai 
ter essa diminuição porque a gente vai ter um 
povo mais educado; mas o de saúde é acesso. 
Eram cento e noventa mil consultas 
perdidas/ano, procedimentos, não só 
consultas. Cento e noventa mil. A gente não 
ouve mais, na cidade de Vitória, e é 
impressionante: Ah, precisa construir uma 
nova unidade de saúde! Isso ficou morto há 
dois, três anos. Agora que está tendo mais um 
pouquinho - a gente já sabe, inclusive, do que 
precisa. Então, a tecnologia vai transformar as 
cidades. 

E aí esses dias eu estava vendo um 
documentário da GloboNews, falando da 
importância das cidades inteligentes. E eu 
fiquei pensando: a gente podia até tirar o 
nome Cidades Inteligentes e Humanas, 
porque, se a cidade é inteligente, com certeza 
ela é humana. Porque ela pode ser 
tecnológica, mas ela não vai ser humana; mas, 
se ela for inteligente, ela é humana! E ela 
precisa ser feita, a tecnologia precisa estar à 
disposição das pessoas. 

Então, eu fico muito feliz de estar 
participando desta reunião, porque eu acho 
que é um caminho que as cidades precisam 
adotar! Parabenizar o nosso presidente, que 
está sensível ao tema desde o início! A 
presidência desta comissão tem dado muitos 
frutos, e eu tenho aprendido muito. Obrigado!  
 

O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Deputado Fabrício 
Gandini! 

Passo a palavra ao deputado Carlos 
Von, futuro prefeito de Guarapari. 

 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Meu 

presidente, Alexandre Xambinho; deputado 
Gandini! Alegra-me muito saber que existem 
cidades que estão investindo de fato em 

tecnologia! Foram apresentadas aqui, pelo 
secretário Márcio Passos, diversas ações da 
Prefeitura de Vitória. Eu tenho conhecimento 
de algumas da Prefeitura de Vila Velha 
também, parece que vão ser investidos agora, 
através de uma parceria público-privada, 
cento e vinte e um milhões de reais, em 
parceria com o BNDES. Vão substituir as 
lâmpadas por lâmpada de LED e vai 
possibilitar depois avançar para uma rede wi-
fi.  

Enfim, eu tive a oportunidade de 
trabalhar, em Vila Velha, em um grupo de 
trabalho que foi criado, Cidades Inteligentes e 
Sustentáveis. Então, foi uma sementinha 
plantada lá atrás que eles estão começando a 
colher alguns frutos hoje. Mas me entristece 
saber que é a minoria das cidades que está 
com esse entendimento, com essa vontade de 
investir em tecnologia. Então, eu acredito que 
isso aí teria que ser uma vontade política, mas 
também do Governo do Estado, para que 
esses investimentos possam ser ampliados 
também para a região rural aqui do Espírito 
Santo, para o nosso interior; que não fique 
apenas aqui, nas grandes cidades, nas 
metrópoles. 

Quero te parabenizar, secretário, pela 
sua explanação! Eu realmente fiquei 
impressionado com todas essas ações sendo 
implantadas na cidade de Vitória - é 
realmente algo que a gente precisa elogiar. 
Assim como a procuradora Flávia Marchezini, 
parabéns pela sua explanação! Muito boa! Só 
não concordo com uma coisa: quando você 
citou a questão da Codesa, eu sou realmente 
cem por cento a favor da privatização. Por 
mais que ela esteja um pouco melhor do que 
as outras, eu acho que privatizada com 
certeza ela vai ter uma gestão ainda melhor; 
no mais, foi uma explanação excelente! 

E parabenizo os empreendedores por 
acreditarem aqui no nosso Estado, estar 
investindo em uma área tão importante! Estão 
aí o Ricardo Calheiros e o Menno Jan. Acertei? 
Você é de onde, Menno Jan? (Pausa) 

Holanda? Parabéns! Sejam bem-
vindos!  
 São minhas palavras, presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Obrigado, deputado 
Carlos Von. 
 Agradecer a presença de todos vocês. 
Acho que foi uma manhã produtiva.  

A fala do Márcio mostra o que está 
sendo implantado na prefeitura de Vitória, 
mas é um desejo, acredito, de todas as 
prefeituras do estado. Quando eu vejo essa 
questão da saúde, principalmente, eu me 
reporto ao município de Serra, onde eu moro, 
e hoje o maior problema que a gente tem hoje 
na Serra é a saúde e a segurança pública, mas 
a saúde é o principal problema porque afeta 
diretamente a vida da população e o que 
acontece hoje na cidade da Serra é 
justamente o que o deputado Fabrício Gandini 
falou: a gente perde muita consulta, muito 
procedimento por conta de marcar consulta, 
faltar a consulta, faltar um procedimento e a 
gente não consegue identificar um diagnóstico 
de erro na cidade que está acontecendo. A 
gente precisa rapidamente implantar esse 
sistema dentro da cidade da Serra para até 
acabar com as filas porque hoje nós temos o 
problema sério nas unidades de saúde de filas 
dentro do município de Serra. Nós temos lá 
hoje um sistema implantado nas UPAs, mas 
acho que o ponto principal são as unidades de 
saúde, porque nós temos hoje quarenta e 
quatro unidades de saúde dentro do 
município da Serra, que é o maior problema e 
é a maior rede de saúde dentro do estado do 
Espírito Santo, mas, como o deputado Carlos 
Von falou: nós temos que provocar o Governo 
do Estado através da Comissão de Ciência e 
Tecnologia provocando também a Secretaria 
de Ciência e Tecnologia para a gente tentar 
levar um pouco de tecnologia para os 
municípios do interior porque a falta de 
recursos dos municípios do interior impossibilita 
aos prefeitos implantar um sistema inovador 
dentro das cidades. 

Eu acho que nós temos esse papel 
através da Comissão de Ciência e Tecnologia e 
levar essa expertise, esse conhecimento que a 
prefeitura de Vitória tem e que vocês têm para 
dentro dos municípios do interior também 
dentro da Grande Vitória porque, se nós 
tivéssemos uma rede interligada dos municípios 

da Grande Vitória, nós resolveríamos um 
problema muito da Grande Vitória e até mesmo 
do interior porque as pessoas do interior vêm 
para a Grande Vitória para as consultas médicas; 
e se a gente tivesse um diagnóstico em tempo 
real, que a prefeitura de Vitória tem hoje, no 
sistema de dados hoje na Secretaria de Saúde 
do Estado, a gente ia resolver muito o problema 
de saúde do interior do estado. 

Então, é provocar o Governo do Estado 
para a gente poder transformar a gestão do 
Governo do Estado na indústria 4.0 para que eu 
vejo uma sensibilidade muito grande do 
Governo, do governador, nisso aí e ele fala isso 
nos discursos dele sempre sobre essa situação. E 
nós temos esse dever, como deputado, de 
fiscalizar e ajudar a implementar isso dentro do 
Governo. 

Mas, muito feliz, agradeço mais uma vez 
a presença de todos vocês, da nossa 
procuradora Flávia, do Márcio, do Ricardo, do 
xará do meu irmão, o Jan. Vou chamar de Jan 
porque eu chamo meu irmão só de Jan mesmo.  

Obrigado pela presença de vocês. A 
gente vê uma empresa capixaba implantando 
serviços dentro do estado, solucionando um 
problema do Corpo de Bombeiros e pode 
avançar aí dentro de outras estruturas dentro 
do Governo. Muito obrigado pela presença de 
vocês.  

Quero finalizar minha fala parabenizando 
os professores. Se hoje nós temos aqui 
procuradores, secretários, empresários, 
professora também, deputados, é porque nós 
tivemos um professor na nossa vida, professores 
na nossa vida, que nos ensinaram e fizeram a 
gente chegar onde a gente chegou. E hoje Dia 
dos Professores, uma profissão tão honrosa, 
uma profissão gratificante para todos nós, eu 
quero finalizar minha fala parabenizando todos 
os professores e desejando a todos os 
professores muita sabedoria, muita saúde, 
muita paz na vida de todos vocês.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a reunião. Antes, porém, convido os 
pares para a próxima reunião desta comissão 
que será ordinária, no dia e hora regimental. 

Boa tarde a todos e muito obrigado! 

 
(Encerra-se a reunião às 

12h54min) 
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