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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.251 

 
Concede Comenda “Hermann Berger” a ERINEU 

FOERSTE. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, e pela 
Resolução 3.168, de 19.3.2012, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Hermann 
Berger” a Erineu Foerste. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.252 

 
Concede Comenda “Hermann Berger” a 

HELMAR REINHARD RÖLKE. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, e pela 
Resolução 3.168, de 19.3.2012, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Hermann 
Berger” a Helmar Reinhard Rölke. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de junho de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.253 
 

Concede Comenda “Hermann Berger” a 
HILDERSON JACOB. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, e pela 
Resolução 3.168, de 19.3.2012, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Hermann 
Berger” a Hilderson Jacob. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de junho de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.254 
 

Concede Comenda “Hermann Berger” a 
WANDÉR WEEGE. 

 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, e pela 
Resolução 3.168, de 19.3.2012, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Hermann 
Berger” a Wander Weege. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1632 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 1623, 
publicado em 19/06/2019, que exonerou 
FABIANO MENDES DE ALMEIDA, do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, do 
gabinete da Deputada Janete de Sá. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1633 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, BRUNA BARROS DE SOUZA, do 
cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1634 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, GEORGE LECHI AVANCINI, do 
cargo em comissão de Supervisor do Centro de 
Estudos e Pesquisas da Procuradoria, código 
SCEP, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1635 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, HEGNER MARTINS DA SILVA, 
do cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1636 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MATHEUS CARNEIRO LEONOR, 
do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Freitas, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 192279/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 

de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 1637 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, FABIANO MENDES DE 
ALMEIDA, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete da 
Deputada Janete de Sá, por solicitação da 
própria Deputada, contida no processo nº 
192267/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 

de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1638 

 
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, FABIANO MENDES DE ALMEIDA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 

de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1639 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ROBERTA ANDREATTA, para 

exercer o cargo em comissão de Supervisor do 
Centro de Estudos e Pesquisas da 
Procuradoria, código SCEP, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 

de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1640 

 
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, CLEYDSON DIRCEU 
BRUMATTI, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 

de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1641 

 
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, LUCAS DO NASCIMENTO 
MEIRELLES, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Sênior da Secretaria, código ASS, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 

de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATO Nº 1642 
 

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

 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SIMONE PAIVA RASTOLDO, 
para exercer o cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Freitas, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
192280/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 1643 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
INCLUIR, na relação constante no Ato 

nº 213, publicado no Diário do Poder 
Legislativo de 27/03/2014, a servidora: 

 
NOME MATRICULA CARGO 

NICOLE BOLDRINE 
MOREIRA FIGUEIREDO 

204945 
ASSESSOR JÚNIOR DA 

SECRETARIA 

 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEGUNDA-FEIRA - 24.06.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 

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

01h15 

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

01h45 AP: DEFESA DAS BACIAS 
DO RIO JUCU E SANTA 
MARIA 

Alagamentos na Região da Grande Vitória 

05h40 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão do Meio Ambiente 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai falar sobre o plantio de abacaxi no 
semiárido nordestino e outras reportagens. O Município do 
semiárido nordestino Itaberaba , fica situado na Chapada 
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Diamantina no estado da Bahia,   é destaque na produção de 
abacaxi da variedade perola. Na época de colheita  o produto 
agrícola gera em torno de 5 mil empregos diretos e indiretos e 
uma renda anual de aproximadamente 30 milhões de reais 

08h00 A GRANDE REPORTAGEM O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande 
em diversidade, atrativo natural e cultural. Apesar disso, o estado 
ainda não está na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem 
você vai saber mais sobre as potencialidades e desafios do 
setor turístico no Espírito Santo 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cultura 

10h00 REUNIÃO ORDINÁRIA  (V) CPI das Licenças 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande 
em diversidade, atrativos naturais e culturais. Apesar disso, o estado 
ainda não está na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você 
vai saber mais sobre as potencialidades e desafios do 
setor turístico no Espírito Santo 

12h30 MP COM VOCÊ A atuação da Central de Inquéritos e como a concentração de peças 
criminais em um só local agiliza a resolução de casos apurados pela 
polícia e pelo Ministério Público Estadual. Esse é o principal assunto 
da entrevista com o promotor Sérgio Alves Pereira, que coordena a 
Central de Inquéritos Criminais de Vitória. 

13h00 DEDO DE PROSA A morte é tema do livro "O abismo do inexplicável em Memórias 
Póstumas de Brás Cubas”./ A obra, do pesquisador e professor 
Thiago Ribeiro, é resultado da dissertação de Mestrado em Letras, 
na Universidade Federal do Espírito Santo 

13h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Finanças 

14h00 STJ NOTÍCIAS Confira no programa de hoje uma reportagem especial concurso 
público 

14h30  PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

14h45 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte 
capixaba 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 A GRANDE REPORTAGEM O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande 
em diversidade, atrativo natural e cultural. Apesar disso, o estado 
ainda não está na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você 
vai saber mais sobre as potencialidades e desafios do 
setor turístico no Espírito Santo 

18h30 DEDO DE PROSA A morte é tema do livro "O abismo do inexplicável em Memórias 
Póstumas de Brás Cubas.” A obra, do pesquisador e professor Thiago 
Ribeiro, é resultado da dissertação de Mestrado em Letras, na 
Universidade Federal do Espírito Santo 

19h00 SEMINÁRIO SOBRE 
IMPACTO AMBIENTAL 

Ação Humana Sobre o Meio Ambiente 

21h30 CIÊNCIAS E LETRAS Cintia Moscovich - Parte 2 

22h00 PANORAMA  Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

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

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

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

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

 
SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DOS 
CRIMES CIBERNÉTICOS, REALIZADA EM 18 DE 
JUNHO DE 2019. 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos 
deputados aqui presentes; deputado Delegado 
Danilo Bahiense, bom dia; Delegado Lorenzo 
Pazolini, bom dia; e Coronel Alexandre Quintino.   

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) – Bom dia, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Bom dia. Bom dia a todos os servidores 
da Casa e a todos que nos assistem também 
pela TV Assembleia. Estamos ao vivo neste 
momento.  

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito e solicito à secretária que proceda a 
leitura da ata da reunião anterior. 
 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da quinta reunião 
ordinária, realizada em 4 de 
junho de 2019) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Em discussão a ata. (Pausa) 
 Encerrada a discussão.  
 Em votação.  
 Como vota o deputado Alexandre 
Quintino? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Aprovação como lida.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Seja bem-vindo! Bom dia, grande 
amigo! Como vota o deputado Capitão 
Assumção? 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Muito obrigado, senhor presidente! 
  Pela aprovação.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Lorenzo Pazolini. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Bom dia, presidente; bom dia 
aos colegas, Delegado Danilo Bahiense, 
deputado Coronel Quintino, deputado Capitão 
Assumção, servidores desta Casa e público que 
nos acompanha!  
 Eu também voto pela aprovação da ata 
como lida, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Como vota o deputado Danilo 
Bahiense? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Bom dia a todos! 
 Eu também acompanho e voto pela 
aprovação como lida.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Aprovada a ata por unanimidade.  
 Passamos, agora, para a leitura do 
expediente.  
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
Correspondências recebidas: 

 Requerimento da advogada do senhor 
Jorge Salvador Gonçalves, senhora Dâmaris 
Rafaela Rizzi Mação, solicitando vista integral 
dos autos da CPI.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ciente. 
 Passamos para a Ordem do Dia.  
 Gostaria de fazer uma deliberação. Na 
reunião que nós tivemos da CPI, a última, logo 
no final da reunião, em uma conversa com o 
delegado Brenno e também com o especialista 
em segurança da informação, Gilberto Sudré, 
teve-se a ideia de fazer uma reunião, na 
verdade, é uma audiência com o tema: 
cyberbullying não é brincadeira de criança, no 
dia 11 de julho, quinta-feira, às 17h. Na verdade, 
é cyberbullying, até porque nós vamos falar com 
adolescentes. Então, vou pedir à assessoria para 
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ajustar esse tema. Serão alunos do ensino 
médio. Às 15h, já foi reservado, do dia 11 de 
julho, aqui no plenário, mas eu preciso colocar 
em discussão e em votação essa proposta, que, 
na verdade, nós conversamos aqui após a 
reunião, mas é necessário aprovação dos 
demais pares.  
 Então, é uma audiência pública onde 
serão convidados alunos do ensino médio da 
nossa rede estadual no dia 11 de julho, às 15h, 
vai ser numa quinta-feira, no Plenário Dirceu 
Cardoso, sobre esse tema cyberbullying.  
 Em discussão. (Pausa) 
 Lorenzo Pazolini. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, felicitar pela 
proposição. É uma medida importante para 
atingir a juventude no campo preventivo e para 
educar e preparar os jovens para que não sejam 
vítimas ou futuras potenciais vítimas desse tipo 
de crime. Parabéns pela proposição, pela 
medida!  

Eu já vou adiantar o voto, vou 
acompanhar a proposta de V. Ex.ª.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ainda em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Como vota o deputado Danilo? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Acompanho a indicação, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Capitão Assumção. 
  
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Também acompanho, senhor presidente. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Deputado Coronel Quintino. 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Acompanho a proposição. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Aprovado por unanimidade. 
 Vamos, sem mais demora, para o 
objetivo principal da reunião de hoje, que é a 
apuração de denúncias que chegaram a esta CPI 

sobre um caso altamente veiculado nos 
principais veículos de imprensa deste estado, 
também conhecido como caso MMS, um 
suposto medicamento que age, segundo os 
veículos de imprensa, tinha como objetivo a 
cura do autismo. 
 Gostaria, desde já, de agradecer a 
presença do senhor Carlos Aristides Alves dos 
Santos, que é o representante da Anvisa aqui 
junto conosco e está, também, participando 
desta audiência.  
 Inclusive, dizer aos demais pares e a 
todos que estão participando desta reunião que 
os trabalhos da CPI estão sendo feitos 
simultâneos em conjunto com a Delegacia de 
Repressão aos Crimes Cibernéticos, delegado 
doutor Brenno, que só não está aqui presente 
hoje, porque teve uma forte gripe e justificou a 
sua ausência pela manhã. 
 Está aqui, também, neste momento, o 
senhor Jorge Salvador Gonçalves, que foi 
convocado, visto que é o suspeito neste caso 
que acabei de anunciar. 
 Tenho algumas perguntas para serem 
feitas, mas, antes de entrar na minha parte, 
gostaria de saber se algum deputado gostaria de 
falar algo sobre o tema. (Pausa) 

Lorenzo. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então, senhor presidente - bom 
dia, senhor Carlos; bom dia, senhor Jorge, a 
nobre casuística que o acompanha -, a minha 
sugestão seria nós ouvirmos, e, no decorrer da 
oitiva, no decorrer da manifestação, eu traria, 
os colegas também, com certeza, trariam 
questionamentos, dúvidas e esclarecimentos. 
 Obrigado, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Ok.  
 Então, já começando, gostaria de, 
primeiro sobre a qualificação do depoente, 
pedir ao senhor Jorge que pudesse, se possível, 
pudesse nos responder as seguintes perguntas 
aí: primeiro o nome completo do senhor. 
  
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Jorge Salvador Gonçalves. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Número da identidade? 
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 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
96.338 - MTPS. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Data de nascimento? 
  
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
23/11/60. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – CPF? 
  
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
607.675.967-49. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Estado civil? 
  
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Casado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Endereço residencial? 
  
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Rua Chapecó, 32, Barcelona, Serra, Espírito 
Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Profissão? 
  
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Pastor. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Pastor de qual Igreja? 
  
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Igreja Batista Betel, em Barcelona, junto com o 
pastor Naor José Pinheiros; auxiliar de 
Barcelona. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – O senhor é pastor auxiliar da Igreja 
Batista Betel em Barcelona? 
  
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Exato. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – E está sendo acompanhado pela 
advogada de qual nome? 

 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Dâmaris. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – A Dâmaris, se puder responder o seu 
nome completo e a sua OAB. 
 
  A SR.ª DÂMARIS RAFAELA RIZZI MAÇÃO 
– Bom dia a todos. Cumprimento a bancada na 
presença do deputado presidente, doutor 
Vandinho. 
 Dâmaris Rafaela Rizzi Mação. OAB-ES, 
número 25.676. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Ok.  
 Qual é a sua formação, senhor Jorge? 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Administração Técnica. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Administração? 

 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – E 
Teologia Pastoral. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Ok. Então, vamos lá! 
Já começando, aqui, os nossos 

questionamentos, devido a essa denúncia que 
chegou aqui, à CPI: como o senhor conheceu 
esse medicamento? Se é o senhor que o produz, 
ou não? Há quanto tempo já o comercializa? 
Explica um pouco como foi o contato do senhor 
com relação a esse medicamento que, se eu não 
me engano, o nome é MMS.   

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Eu... Aproximadamente treze anos atrás eu tive 
uma depressão, que durou seis meses. E essa 
depressão... Somatizei algumas doenças. Eu 
fiquei com uma gastrite forte, uma colite; e 
iniciou um pigarro em minha garganta, que eu 
raspava, e começou a sair pouquinho sangue 
nessa secreção. E aquilo foi aumentando. Aquilo 
desembocou para uma hemorragia. E eu, então, 
fui buscar ajuda profissional, e fizeram várias 
chapas de pulmão, da garganta, e não 
encontrou por que razão aquele sangue saía na 
minha secreção.  
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Daí, por último, fiz uma tomografia 
computadorizada. E descobriu, por trás do 
coração, uma infecção que foi diagnosticada 
como bronquiectasia, que é uma DPOC: uma 
doença pulmonar obstrutiva crônica. E, aquilo... 
Eu fiquei muito apavorado! Muito angustiado 
com aquela doença. Fui pesquisar, e as pessoas, 
os pares que tinham as mesmas 
sintomatologias, terminavam em balão de 
oxigênio, perda de atividade pulmonar, febres 
recorrentes, dores pelo corpo. E eu fiquei 
apavorado com esse diagnóstico.  

E a médica que me assistia iniciou um 
processo de antibióticos. Tomei por cinco anos 
antibióticos. E os antibióticos causaram... As 
bactérias ficaram resistentes a esses 
antibióticos. E a médica virou para mim, e disse: 
Jorge, eu não tenho mais nada para te oferecer. 
Não tenho nada para te oferecer. O seu caso é 
um caso de você usar bombinha para o resto da 
vida, e não tem jeito! Isso daí é só operação e, 
mesmo assim, não dá resultados: pode voltar 
em outras partes. E esse é o seu quadro.  

Então, nesse desespero para sobreviver, 
eu busquei ajuda na internet. A internet é uma 
benção para aqueles que não têm mais espaço 
nenhum, onde buscar, ele busca conhecimentos 
novos! E eu busquei esse conhecimento, no 
meu desespero de desejar viver, sair daquela 
crise, daquele apavoramento interior: o medo 
da morte, o medo da situação. Então eu 
comecei a buscar antibióticos alternativos, 
naturais, que pudessem me ajudar, que não 
estavam na lista da médica.   

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – E foi quando o senhor encontrou esse 
MMS?   

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Além do MMS, eu encontrei outros tratamentos 
alternativos, juntos. E aí, dando sequência à 
minha pesquisa, eu entrei em grupos de saúde 
na internet. Os grupos de saúde na internet têm 
muitas terapias que estão funcionando, estão 
ajudando as pessoas. E eu comecei a pesquisar, 
a estudar com médicos conceituados, como o 
doutor Lair Ribeiro, o doutor Dayan Siebra, o 
doutor Luiz Moura, o doutor Juarez Callegaro, e 
outros, que a gente adquiriu alguns DVDs, e 
comecei a estudar, para ver se havia alguma 

esperança para mim naquela minha 
enfermidade.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Ok. Mas e em relação ao MMS? Que é o 
caso, aqui, da...    

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Isso. Vou chegar agora, aqui.  
Então eu abri, num grupo, chamado 

bronquiectasia, para dividir com os pares o que 
é que estava acontecendo comigo, o que eu 
podia ajudar. Abri esse grupo, e começamos a 
fazer terapias naturais. E não conhecia, ainda, o 
MMS. Aí abri outro grupo, também, chamado: 
Doutor Lair Ribeiro e Medicina Avançada, com 
vários ensinamentos médicos para a saúde. E 
esses grupos na internet são muito importantes, 
que eles são baseados no que os médicos 
ensinam, não são baseados em achismos, nem 
pelos cantos. São autoridades médicas. Nós 
buscamos o apoio dos médicos e esses 
médicos...  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – O doutor Lair Ribeiro em algum 
momento ele prescreveu esse medicamento? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Cita o MMS. Cita, ensina para que ele serve, 
como usar, o que ele... Mata vírus, bactérias, 
fungos. Então... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – E o que o doutor Lair Ribeiro... Ele 
prescreve o MMS em relação a essa questão da 
cura do autismo? 

 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não citou nada. Para mim, o doutor não tem 
nada a ver com o autismo. Estou num grupo de 
saúde e as pessoas tomam como antibiótico 
natural. Não tem nada a ver. Essa história de 
autismo não conheço; desconheço essa história. 
Entendeu? 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Não. É porque essa história está nos 
principais veículos de imprensa deste estado. 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Sim. Mas não tem a ver com a minha história. 
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Pode até a ver com outros grupos, tá? Com a 
minha história, tenho a ver com o antibiótico 
natural. 

Então, continuando, por gentileza – se 
puder concluir a narrativa –, entrei nesse grupo 
e criei esse grupo Doutor Lair Ribeiro Medicina 
Avançada, que chegou a oitenta mil pessoas 
aprendendo essas terapias que são naturais, 
não são medicamentosas. Não é remédio e não 
é medicamento, são terapias naturais 
envolvendo vitaminas, minerais. Inclusive, o 
MMS é um mineral, não é remédio, porque 
chamaram de remédio falso. Não é remédio, 
como pode ser falso se ele não é remédio? É 
usado como antibiótico natural porque somos 
livres, num país para a gente... Se eu quiser 
beber esse copo d’água aqui, como benefício 
para a minha saúde, tenho o direito de fazê-lo. 

 
 (O depoente bebe um copo 

d’água) 
 
Então, coloquei na finalidade do grupo, 

veja bem: (Pausa para tossir) Perdão. É da 
pulmonar. A finalidade desse grupo é propagar a 
medicina funcional e de ponta, anunciada pelo 
doutor Lair Ribeiro e seus pares, que acredito 
que as pessoas podem ter qualidade de vida e 
cura. O grupo também se destina a promover 
temas de saúde com publicações confiáveis e 
comprovadas. As informações aqui postadas no 
grupo não substituem o profissional da saúde. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mas, senhor Jorge, eu até estou 
entendendo e concordaria se o senhor tivesse 
somente utilizado para o seu consumo próprio, 
mas o que está sendo colocado é que também 
esse produto era comercializado, que o senhor 
venderia esse produto ou não sei se vende 
ainda. Então, quem produz esse medicamento... 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Esse... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deixa-me concluir, por favor. 

  
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Pois não. 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Quem produz esse medicamento e de 
que forma que esse medicamento foi distribuído 
pelo senhor? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

O MMS ele é encontrado hoje – quem quiser 
entrar no site – na Asher Química. Qualquer 
pessoa pode adquirir lá nessa empresa de 
produtos químicos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – O senhor comprava nessa empresa e 
revendia. Era isso? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Eu adquiri, usei e alguns amigos me ofereceram 
esse produto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – O senhor revendia? Estou perguntando. 
É isso? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Eu apenas utilizava e tinha alguns em casa para 
meu uso e uma pessoa perguntou: Jorge, você 
pode me ajudar nessa parte aí? Então eu 
consegui ajudar essa pessoa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Porque no veículo de imprensa que 
está aqui, inclusive, tem um vendedor de MMS 
que entregou esse remédio ao repórter. Por isso 
estou perguntando, o senhor comercializa o... 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Eu tinha para compartilhamento com alguns 
amigos. Compartilhava com alguns amigos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mas o repórter não era amigo. 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Ele solicitou como amigo, um amigo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Esses grupos – que o senhor fala em 
grupos de WhatsApp e outros –, o senhor 
montou grupos de WhatsApp para comercializar 
esse medicamento? 
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O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
O grupo do WhatsApp tinha a finalidade de 
divulgação, para a pessoa se beneficiar da 
divulgação do ensinamento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – O senhor tem algum familiar que 
também comercializa esse MMS? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não, senhor. Nenhum familiar meu faz nada 
com esse produto, a não ser usar também como 
benefício que usaram.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, o senhor está me dizendo que 
nesse processo quem comercializava para 
amigos  era só o senhor, não tinha mais nenhum 
membro da família que fazia o mesmo? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Eu compartilhava com alguns amigos daquilo 
que eu tinha adquirido para mim.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Senhor Jorge, facilita a nossa vida. O 
senhor vendia para as pessoas, não é isso? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Eu compartilhava. É um compartilhamento 
entre amigos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – O senhor doava? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Às vezes, como tinha meio de transporte, eu 
tinha que receber pelo transporte do produto e 
o mínimo desse compartilhamento.   
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – O senhor emitia notas fiscais desses 
produtos? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não. Não tenho empresa, não tenho comércio, 
não tenho... não tenho nenhuma empresa que 
pudesse emitir nota e... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – E as pessoas que pagaram? Elas faziam 
como? 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Às vezes vinham na minha própria casa e 
falavam comigo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Pagavam em dinheiro?  
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Em dinheiro. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Eu, na minha parte inicial, estou 
satisfeito. Lorenzo Pazolini. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor Jorge, bom dia. Bom dia, 
causídico. 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Bom dia. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Tenho alguns questionamentos, 
algumas dúvidas que nós temos aqui, lendo um 
pouquinho sobre o assunto e procurando 
informações. 

Vou iniciar e aí vou fazendo as 
indagações e o senhor vai respondendo e a 
gente vai caminhando aqui.  

O senhor já teve contato com o doutor 
Lair Ribeiro? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Pela internet. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Só pela internet. Mas o senhor 
já manteve diálogos com ele. 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Ou o senhor só era um leitor? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Era pesquisador.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Mas o senhor nunca teve 
nenhum diálogo, ainda que pela internet, 
diretamente com ele... 
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O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Inbox ou através de aplicativo 
de... 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – ... de mensagem instantânea? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não.   
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então o senhor acredita que ele 
nem saiba da existência do senhor, ou...  
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – É 
possível que saiba. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – É possível que saiba? Mas por 
que o senhor teria essa... 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Por causa do grupo, era muito grande, de 
pessoas participando e aprendendo os 
ensinamentos. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Mas o senhor chegou a 
conversar com ele? Houve um diálogo entre o 
senhor e o doutor Lair Ribeiro? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Não. Ele nunca conversou com 
o senhor? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ok. Quantos grupos de 
WhatsApp o senhor administrava? 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Uns quatorze grupos de informação. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Qual a média de membros 
desses grupos? Quantos integrantes tinham 
esses grupos? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Ah! Não tenho precisão não.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Mais ou menos quatorze 
grupos, o senhor falou? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
É.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E qual era a finalidade desses 
grupos? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Anunciar medicina alternativa.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E fazia comercialização 
também? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Não? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Era informação. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Mas se a pessoa demonstrasse 
interesse, o senhor disponibilizava o MMS para 
ela? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Eu anunciava pela internet onde ele podia 
adquirir, como é que ele podia fazer... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Tá. E além... 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Pela Asher Química. 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Tá. E além do WhatsApp, o 
senhor se utilizava de outros meios, de outras 
redes sociais? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Facebook?  
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – E 

WhatsApp. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Tá. E quantos usuários 
participantes no Facebook? Seguidores. 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Ah! Eram muitas pessoas. Ultimamente tinha 
umas setenta mil pessoas.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Setenta mil pessoas. E todas...  
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Mas... 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Pois não. 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Todas, eles nem sempre são ativos, eles estão 
assistindo as palestras e as informações. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Chegou a ter setenta... E qual 
era o título desse grupo no Facebook?  

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Doutor Lair Ribeiro e Medicina Avançada. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E tratava só do MMS. 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Não? 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Quais eram os outros assuntos?   

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Variados temas. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Mas sempre relativos... 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Sempre saúde.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – A esses assuntos.  

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Relativos à saúde.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) –Tá. 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Saúde alternativa, produtos naturais. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – O senhor produz o MMS? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não, senhor.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Não? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não. Não tenho essa capacidade. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E como o senhor recebe essa... 
esse... 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – A 

gente compra pela internet, compra pelo 
WhatsApp, compra em vários lugares. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Tá. O senhor compra... 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – A 

Asher Química é uma delas.  
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – O senhor compra de quem? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Eu adquiri para o meu uso da Asher Química. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Aché Química? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

É. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – O senhor sabe onde fica 
localizado? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não sei. Não tenho lembrança. É site, não 
tenho... 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – O senhor não sabe onde fica 
essa... 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não sei. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Em tese um laboratório. 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – É 

uma empresa de indústria. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Mas o senhor não sabe onde 
fica? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E quanto o senhor pagava para 
adquirir esse produto? Qual o valor que o 
senhor pagava lá? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Lá a gente comprava um frasquinho por 
sessenta reais.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – É uma embalagenzinha, uma 
caixinha. É isso? 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Uma embalagenzinha.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E o senhor vendia por quanto? 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GOLÇALVES – 
Isso aí eu distribuía para os amigos, não tinha 
precisão. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – É porque a informação que nós 
temos é que o senhor comercializava ou 
entregava para os amigos mediante um 
pagamento de noventa reais. É mais ou menos 
isso? (Pausa) 
 É isso, senhor Jorge? 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GOLÇALVES – 
Essa informação o senhor já tem pela mídia. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Tá. Mas eu estou perguntando 
ao senhor. O senhor confirma? 

 
 O SR. JORGE SALVADOR GOLÇALVES – 
Nem todos os valores eram fixos.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Tá. Mas a média é noventa 
reais. E como que esse produto chegava até o 
senhor? Qual o meio, quem entregava? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GOLÇALVES – 

Vinha pelos Correios. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Sempre pelos Correios? 
O senhor sabe qual a composição desse 

medicamento? A composição química dele? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GOLÇALVES – 

Sim. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Oi? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GOLÇALVES – 

Quero falar, então, um pouquinho, sobre o 
Dióxido de Cloro, com a permissão dos 
senhores. 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – É essa a composição? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GOLÇALVES – É. 

Chama-se dióxido de cloro, MMS é apenas um 
apelido.  

O dióxido de cloro é um composto 
mineral obtido na reação de clorito de sódio a 
vinte e oito por cento, ativado por um ácido 
cítrico a cinquenta por cento. Isso a gente 
aprendeu com o doutor Lair Ribeiro, com os 
médicos que anunciam o MMS. Do descobridor 
também do MMS chamado Jim Humble e o 
bioquímico pesquisador Andreas Kalcker. Com 
um UI de cloro e duas moléculas de oxigênio. 
Isso é o composto. Com potencial para, por 
meio do oxigênio do composto liberado, 
eliminar patógenos, tais como vírus, bactérias, 
cândida, protozoários e germes em geral.  

O dióxido de cloro, ao contrário do que é 
veiculado na mídia, não tem nada a ver com 
água sanitária. Nada! São químicas diferentes. 
Se acrescentarmos uma molécula do oxigênio 
no ar que respiramos, todo planeta morre. Se 
tirarmos uma molécula também todos 
morreremos. Então, qualquer pessoa um pouco 
esclarecida sabe que hipoclorito de sódio, 
NaCLO, e dióxido de cloro, CLO2 são minerais 
distintos.  

Agora, por que o dióxido de cloro não 
afeta as células humanas, ao engano da mídia? 
Por falta de maior esclarecimento e maior 
pesquisa.  

O corpo humano tem a capacidade de 
resistir à oxidação de 1,3 volts, que é a voltagem 
do oxigênio que respiramos. Então, a gente 
respira o ar, o corpo absorve o ar, o oxigênio, 
sem maiores problemas. Já o dióxido de cloro 
libera a voltagem de 0,97 volts, portanto, menos 
oxidante que o oxigênio. Daí o fato de não 
afetar as células, mas mortal para os patógenos, 
que são seres anaeróbicos ou não utilizam do 
oxigênio para sua sobrevida.  

As doses de 3.300 ppms popular 
protocolo mil, indicado por Jim Humble e 
Andreas Kalcker, são facilmente toleráveis para 
o corpo, sem efeitos colaterais na prática 
médica ortomolecular. Por que a prática 
médica? É médicos que ensinam o MMS.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Tá. 

O SR. JORGE SALVADOR GOLÇALVES – 
São eles que... Então, desse modo, eu estou à 
disposição dos senhores para ingerir na 
presença de autoridades médicas esse 
composto, na presença de autoridade médica 
isenta, e fazer o exame antes e depois 
confirmando a sua não agressividade, a sua não 
toxicidade. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ok. Vamos lá. Vamos 
caminhando aqui, depois a gente volta a essa 
questão da composição química. 

Qual a venda média do senhor, a entrega 
média do senhor por semana? Quantos kits o 
senhor conseguia entregar por semana, em 
média? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GOLÇALVES – 

Desejo ficar em silêncio. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ok. 
O senhor tem alguma nota fiscal desse 

laboratório? Para a gente localizar onde ele fica? 
O senhor falou que é Aché Química, né? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GOLÇALVES – 

Asher Química. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – O senhor sabe onde ele se 
localiza? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GOLÇALVES – 

Não, senhor. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – O senhor tem o telefone? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não, não mais. É só entrar no site, você 
encontra. É só digitar Asher Química, é 
encontrado lá. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Mas eu estou perguntando ao 
senhor. 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Mas eu estou sem, eu estou sem, agora, os 
dados. 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – O senhor não sabe o estado da 
Federação, nada? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

De cor, não. Eu não tenho os dados. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E como é que o senhor efetuava 
os pagamentos para o laboratório? Como é que 
o senhor remetia esse pagamento para o 
laboratório? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Desejo ficar em silêncio. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – O senhor disponibiliza essa 
conta bancária que o senhor utilizava para o 
depósito? Poderia informar, aqui, a comissão? 
Qual o número da conta e o banco?  

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não tenho comigo, agora. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – O senhor disponibiliza 
posteriormente? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Posteriormente? Qual conta e de quem? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – A conta onde o senhor 
depositava os pagamentos.  

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

De quê? Dos produtos? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Do laboratório? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não é conta bancária. É pelo site. O próprio site 
fornece. É só digitar, o site fornece. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Mas como é que o senhor 
enviava a quantia? Não é pelo site. O senhor 
emitia um boleto?  

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
O site tinha um local lá. Na época, eu adquiri, se 
não me engano, foi por cartão de crédito.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Sempre por cartão de crédito? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não, eu só, essa vez que eu adquiri foi por 
cartão de crédito.    

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E as outras? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não tenho resposta. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – O senhor ainda tem esse 
medicamento armazenado na residência do 
senhor? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não, senhor. Não tenho. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Nada? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Nada. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Nenhum quite? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Nada, nada, nada. Depois que eu... Eu não sabia 
que isso era proibido, ou que ere ilegal. Eu, 
quando eu soube, pela matéria do Fantástico, 
eu parei com tudo e não quis nem adquirir para 
o meu uso próprio. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E o senhor descartou onde, esse 
material? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não, eu não tenho mais. Isso já acabou. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E o que constituía o quite de 
desparatização? O que era isso? Para nós 
entendermos aqui. O que era esse quite? 
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O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Eu entregava o... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Não, mas o que era? Era 
composto, era o quê? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Era um medicamento chamado... Um 
medicamento, não! Ele é um fitoterápico, uma 
erva-de-santa-maria em pó, que a gente 
entregava. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Tá. Na prática, o que era isso? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Erva-de-santa-maria. Você fazia um chá para 
matar verme. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Mas o objetivo, aqui, então, era 
o quê? Matar verme? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Era.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Mas o senhor falou sobre 
outras doenças. 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Também, mas o dióxido de cloro, além de 
demais doenças, ele mata também verminoses, 
patógenos, em geral.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Mas qual era a indicação dele? 
Qual era o sintoma que o paciente apresentava 
e que esse medicamento combatia, vamos dizer 
assim? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – É 

infecção. Ele é um antibiótico natural. E 
verminoses, patógenos, em geral. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – A questão do autismo?  
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não, isso aí não tem nada... Eu desconheço essa 
questão do autismo. Para dizer que desconheço 

totalmente, alguns grupos que existe pelo 
Facebook falam sobre o autismo. Mas eu não 
tinha ligação com esse fato. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Mas esses grupos atribuíam a 
cura do autismo a esse mesmo medicamento, a 
essa mesma substância, o MMS? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não. Nunca se atribui a cura do autismo. Era um 
tratamento alternativo que eu, até onde eu sei, 
porque eu não tenho relação com esta questão 
do autismo.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Tá. 
Só para finalizar, senhor presidente. Essa 

questão do laboratório, o que o senhor se refere 
aí, é o laboratório Aché? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Asher. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – É esse o laboratório? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – É 

esse o laboratório. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Eu estou acessando aqui, mas 
eu não localizo nada parecido com o que nós 
estamos tratando aqui, que é um laboratório 
renomado, conhecido internacionalmente, é 
multinacional. Me parece que não é o mesmo 
laboratório que o senhor está fazendo 
referência, não. 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Eu tenho, eu tenho lá... Não tenho aqui, agora, 
para te passar, mas lá tem vendas do produto, 
eles vendem.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – O senhor tem acesso aí a um 
smartphone? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não, senhor. 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Qual é o endereço que o senhor 
acessava lá, para soletrar? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Asher Química. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Como é que se escreve? 
  
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

A-S-H-E-R: Asher. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Asher, ok.  
Senhor presidente, eu vou pesquisar 

aqui, mas, por ora, eu estou satisfeito. 
Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Delegado Danilo Bahiense. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Bom dia, seu Jorge. 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Bom dia, querido. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – O senhor teve acesso a esse remédio, a 
esse medicamento, esse suposto medicamento, 
pela primeira vez, quando? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Ah, em 2018, dois mil e... Não tenho 
precisamente a data. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – O senhor informou, anteriormente, que 
o senhor foi diagnosticado com aquela doença 
há muitos anos, há mais de dez anos. É isso? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Sim, mas eu não utilizava. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – O senhor também relatou anteriormente 
que o senhor passou a utilizar depois de cinco 
anos de tratamento. 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Sim. 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Então, não foi em 2018.  

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não, a utilizar outros produtos, não esse. Esse 
eu vim a conhecer recentemente, mas eu usava 
outros produtos naturais, no grupo 
bronquiectasia, como ervas, como minerais, 
vitaminas. Esse eu conheço de pouco tempo 
para cá. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Qual o estado civil do senhor? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Sou casado. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – O senhor tem filhos? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Tenho. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Quantos? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Tenho três filhos. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Que idade? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Um tem trinta e seis – a minha filha –, o outro 
tem trinta e quatro e o outro tem trinta e um. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Algum vive com o senhor? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Agora, recentemente, tem um que está comigo. 
E a minha filha mora em cima no.... 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – O senhor tem residência própria? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Própria. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – O senhor vive de quê? Qual a renda do 
senhor? 
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O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – A 
minha renda, eu trabalho como pastor, recebo 
alguns donativos dos irmãos, dos amigos, e 
também trabalho com óleo de copaíba, óleo de 
andiroba, óleo de massagem de magnésio, 
produtos naturais, que iniciei para usar na 
minha... 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – O senhor pode informar quanto é que o 
senhor recebe da igreja? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Da igreja eu recebo doações de pessoas 
individuais. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Então o senhor não tem salário da 
igreja? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Salário não. Sou um colaborador. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – O senhor tem veículo próprio? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Tenho veículo próprio. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Que veículo é o do senhor? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Eu tenho um Fox. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Que ano? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Eu tenho um Fox 2018. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – O senhor sabe me informar qual é a 
renda mensal do senhor? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Pelos produtos que eu vendo, em torno de três, 
quatro mil por mês. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Nesses produtos está incluído o MMS? 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
É, ele é uma parcela. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Tá, ok. 
Obrigado, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Capitão Assumção. Deputado 
Coronel Quintino, perdão. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Seu Jorge... 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Lembrando aos senhores que minha esposa é 
costureira, meu filho trabalha na área de motos, 
ele ajuda nas nossas finanças. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Seu Jorge, bom dia. 
O senhor falou que o senhor adquiria 

esses produtos via internet, né? Fazia o pedido e 
chegava via correios. É isso? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Essa informação já foi anteriormente citada. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) –  Mas é isso? Ou não? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Desejo ficar em silêncio. Estou muito... (Pausa) 
Muito angustiado. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – O senhor tem nota fiscal dessas 
aquisições? É justamente isso que eu queria 
saber. (Pausa) 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Eu, como pastor, a minha índole sempre foi 
ajudar as pessoas. Eu nunca tive a intenção de 
promover nenhum mal às pessoas. Eu tenho 
aqui comigo alguns depoimentos que eu 
gostaria que os senhores me permitissem 
relatar. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Presidente, estou satisfeito. 
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O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Gostaria... 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

É... 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Seu Jorge, só um minuto, os deputados 
precisam terminar aqui a parte... 

Já concluiu, deputado Quintino? 
Deputado Capitão Assumção. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Somente cumprimentar o senhor Carlos, da 
Anvisa, a doutora Dâmaris, e também 
cumprimentar o senhor Jorge.  

Bom dia, senhor Jorge. 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Bom dia. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Com certeza o presidente vai conceder esse 
tempo para o senhor explanar esses 
depoimentos, mas vamos terminar os nossos 
questionamentos. 

Antes das redes sociais, o senhor atendia 
quantas pessoas na sua casa para esses 
tratamentos alternativos de saúde? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Nunca atendi ninguém. As orientações eram 
feitas pela internet. Mas não como médico, 
apenas informativo, porque eu nunca usufruí 
essa missão, porque, como pastor, eu tenho a 
consciência que nunca... Esses tratamentos 
alternativos sempre foram vinculados para 
informação, até porque eles não estão no 
âmbito medicinal. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) – As 
pessoas que o senhor atendia, eles doavam o 
que para o senhor? Presenteavam com alguma 
coisa? 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Eu nunca atendi uma pessoa, apenas trazia 
informações. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) – O 
senhor falou que procurou pesquisa e entrou 
em grupos de, inicialmente, bronquiectasia. Foi 

só esse grupo que o senhor entrou ou foi em 
outros para saber mais como é que funcionava? 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Entrei no Auto-Hemoterapia Geral, que é aquela 
terapia de você tirar o sangue do músculo e pôr 
na veia, para melhorar a imunidade. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) – 
Eram mais relacionados a que os grupos que o 
senhor entrava? 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Queria pedir um pouco d’água. Alguém poderia 
me servir. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) – 
Ajudar o senhor Jorge aí com água. 
 Eram mais relacionados a que esses 
grupos que o senhor entrava? 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Temas variados. Saúde, terapias alternativas, 
chás, minerais, vitaminas. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) – 
Esses grupos que o senhor fazia no whatsapp, 
quatorze grupos, além deles, o senhor 
acompanhava que grupos? 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Doutor Lair Ribeiro, Medicina Avançada e tinha 
no whatsapp também, Doutor Lair Ribeiro. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) – 
Além do Facebook, o senhor tem Instagram? 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não senhor. Eu não uso para... Nessa... Não para 
saúde. Instagram eu não tenho, não. Eu tenho 
é... Só entro lá para acompanhamento político. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) – Esse 
Facebook que o senhor tem, que o senhor tinha 
com setenta mil, cerca de setenta mil 
seguidores, o senhor fazia lives? 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não senhor. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) – 
Nunca fez? 
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 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) – 
Estou satisfeito, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Deputado Lorenzo pediu novamente 
para fazer uma intervenção. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Obrigado, presidente. 
 Por favor, vou pedir ao Miguel na 
assessoria, vamos colocar ali no monitor. 
 Senhor Jorge Gonçalves, faça o favor. 
Nós vamos visualizar ali. Esse é o site em que o 
senhor adquiriu os produtos?  
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Dona Neura. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) - O suposto medicamento? Um 
site de produtos de limpeza. Ou seja, me parece 
que é um endereço eletrônico que se destinava 
à comercialização de produtos de limpeza e não 
medicamentos. 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não. Eu tenho aqui o site. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ah, lá. Aqui.  
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Eu tenho aqui. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) - Olhe lá. Está lá. 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Sim, no Mercado Livre. Eu tenho aqui a da Asher 
Química, chama Dona Neura. Está escrito aqui: 
cloreto de sódio a 28%, 250 ml. Está aqui, na 
Dona Neura, da Asher Química. E também 
ligado ao Mercado Livre. Está disponibilizado. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Agora, todos os sites que nós 
consultamos aqui, esse produto já não está a 
venda. 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Acessei agora aqui, senhor. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Isso, é esse aí. É o site que se 
destina a produtos de limpeza. 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Aqui é um produto, cloreto de sódio a 28%, que 
é onde eles enviam como o MMS, junto com 
ácido cítrico. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Mas iso aí é líquido, não é isso? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – É 

líquido. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – O senhor vendia pílulas, não? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não senhor. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Não? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Era líquido que senhor... 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Isso aqui era um líquido. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Não, mas espera aí! As 
perguntas anteriores que eu fiz ao senhor 
quando falou do kit de desparasitação, eram 
comprimidos, cápsulas. 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não, era pozinho de mastruz.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - O que o senhor fazia? O senhor 
comprava e colocava na cápsula? Encapsulava 
isso aí? 
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O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não, não. Isso não é encapsulado não senhor. É 
do jeito que está aqui. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – De fato, o material  que o 
senhor recebia e repassava aos amigos era 
líquido ou sólido? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Eu comprava líquido. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Era líquido? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Líquido. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Não era sólido? 
 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

O sólido era o matruz, que fazia parte do 
processo de matar verme. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Mas aí como é que... Explica 
para nós, faz o favor, como funcionava? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Pela manhã você fazia um chazinho de mastruz 
e na hora do almoço você tomava uma capsula 
de acetilcisteína seiscentos miligrama, que é 
um... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Tinha capsula, então? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Não, do acetilcisteína, que a pessoa adquiria na 
farmácia, manipulava, seiscentos miligramas. 
Como é parte do protetor, no caso, que está 
matando os vermes, para eles se protegerem. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – E esse chá era obtido a partir de 
que substância ou de que produto, de que 
composto ou de que ...? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Erva de Santa Maria. Erva de Santa Maria é um 

fitoterápico em pó. Mas não era capsula, era um 
potinho. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Mas ele já vinha pronto para o 
paciente ingerir ou ele tinha que colocar água, 
diluir, colocar no fogo? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Tirava do pozinho, colocava na água e tomava. 
Um chá. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) – Entendi. 
Por hora, estou satisfeito, senhor 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) - Passando para uma segunda parte, 
agradecer essa primeira parte ao senhor Jorge. 
Mas gostaria, neste momento, de me dirigir ao 
senhor Carlos Aristides, que é fiscal da Anvisa, 
mais uma vez agradecendo pela presença. 

Senhor Carlos, a Anvisa teve ciência 
desse caso, do MMS? 

 
O SR. CARLOS ARISTIDES ALVES DOS 

SANTOS – Primeiramente, bom dia!  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) - Bom dia! 
 
O SR. CARLOS ARISTIDES ALVES DOS 

SANTOS – Senhor presidente e aos demais 
membros da Mesa, todos aqui presentes. 
Primeiro, quero esclarecer a questão da Anvisa, 
como a nossa Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, que é uma autarquia especial, do 
Ministério da Saúde. A Anvisa é uma agência 
reguladora, ela faz as regras, ela faz as leis para 
as vigilâncias sanitárias de todos os estados. 
Todos os municípios do Brasil usam essas leis 
feitas pela Anvisa, que são as RDCs, as 
Resoluções da Diretoria Colegiada. E a Anvisa é 
a coordenadora do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, que é composto pela 
própria Anvisa, esse sistema, e pela Vigilância 
Sanitária dos estados e dos municípios. 

A questão aqui, em tela, eu, 
particularmente, tomei conhecimento pela 
imprensa. E a Anvisa, lá em Brasília, na nossa 
sede, nós temos: a diretoria, o diretor-



Vitória-ES, segunda-feira, 24 de junho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 23 

 

presidente, os diretores que fazem parte da 
diretoria que formam a diretoria colegiada da 
Anvisa. A Anvisa tem as suas gerências, que é 
composta por várias gerências. Entre essas 
gerências está a gerência-geral de portos, 
aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados, 
a qual está inserida a Coordenação Estadual de 
Vigilância Sanitária de portos, aeroportos, 
recintos alfandegados do Estado do Espírito 
Santo. Dessa forma, a única gerência da Anvisa 
que tem representação em todos os estados é a 
gerência-geral de portos, aeroportos e recintos 
alfandegados. 

E qual é o trabalho... Primeiramente, 
senhor presidente, esclarecendo isso aí, e em 
cima do meu esclarecimento, vocês podem 
fazer as perguntas que vocês acharem 
necessárias. A coordenação da Anvisa, aqui no 
Espírito Santo, ela é responsável pelos nossos 
portos, pelo nosso aeroporto e pelos recintos 
alfandegados. Fazemos um trabalho nos nossos 
pontos de entrada. Então, nós somos 
responsáveis aqui pelos pontos de jurisdição 
federal, pelas áreas alfandegadas.  
 Então, nós temos, dentro do... Nós 
temos a nossa coordenação aqui que é 
responsável por inspecionar todo o parque dos 
portos do Espírito Santo. Todas as embarcações 
que chegam ao nosso estado e que têm 
necessidade de inspeção, nós fazemos essa 
inspeção; e, no aeroporto, na área do 
aeroporto, e também todos os produtos que 
entram no Brasil pelos nossos portos e pelo 
aeroporto, todos os produtos sob vigilância 
sanitária estão sob a nossa responsabilidade. 
 Bom, em Brasília, nós temos lá a 
Gerência-Geral de Medicamento e a gerência 
que cuida de todos os registros de produtos sob 
vigilância sanitária, inclusive medicamentos. 
Então, essas gerências que têm a expertise, têm 
o material humano capacitado para fazer esse 
registro, desses medicamentos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – E a Anvisa já se posicionou sobre a 
ilegalidade desse medicamento? 

 
 O SR. CARLOS ARISTIDES ALVES DOS 
SANTOS – Não, isso eu não tenho 
conhecimento, senhor deputado. Nós não 
temos conhecimento disso, se eles tomaram 

conhecimento disso, se eles tomaram alguma 
providência. 
 Esclarecendo, mais uma vez – e agradeço 
a oportunidade de estar aqui –, estou 
representando aqui, hoje, o nosso coordenador, 
senhor Ricardo Henrique, que se encontra no 
Rio, numa reunião. Ele me pediu para vir aqui 
representá-lo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – É, ele justificou. Ok. 
 
 O SR. CARLOS ARISTIDES ALVES DOS 
SANTOS – A missão da Anvisa é pro... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – E como que a Anvisa, senhor Carlos... 
Qual é o procedimento em casos como esse? 
Agora que vocês tiveram conhecimento pela 
mídia sobre esse caso, e o senhor já antecipou, 
na fala anterior, que tem uma equipe de 
fiscalização, ou uma gerência de fiscalização, 
não sei o nome correto que o senhor falou, mas 
como que, a partir desse momento, a Anvisa 
adota procedimentos nesses casos? 
 

 O SR. CARLOS ARISTIDES ALVES DOS 
SANTOS – Eu não tenho conhecimento aí, como 
que a Assessoria de Segurança Institucional da 
Presidência da Anvisa trabalha nesse caso. Nós 
temos lá uma gerência, que é a Gerência-Geral 
de Inspeção, que tem uma equipe que se 
desloca pelo país para ver esses casos, quando é 
solicitada. 
 Essa é uma questão que tem que 
verificar, se esse produto em tela tem registro 
na Anvisa. Se ele não tem esse registro, ele não 
pode ser comercializado, de forma alguma.  

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Todas as informações que a gente tem 
perante a mídia, estou te perguntando, mas 
você está sem informação, é de que esse 
produto é um produto proibido pela Anvisa. Por 
isso eu estou fazendo a pergunta, se o senhor 
confirma isso ou não como representante da 
Anvisa... 
 
 O SR. CARLOS ARISTIDES ALVES DOS 
SANTOS – Não, eu não confirmo. Primeiro, a 
gente tem que verificar se ele tem registro na 
Anvisa, né? 
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O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Ok. 
 

O SR. CARLOS ARISTIDES ALVES DOS 
SANTOS – Se ele for registrado na Anvisa, ele 
pode ser comercializado e fiscalizado pela 
Vigilância Sanitária dos municípios. Isso é que eu 
informei. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Ok. Você tem como, em momento 
subsequente, buscar essa informação e mandar 
essa informação oficialmente, através da Anvisa, 
para esta Casa? 
 

O SR. CARLOS ARISTIDES ALVES DOS 
SANTOS – Isso. Olha, a gente agradece o 
convite. A nossa missão é promover e proteger 
a saúde da população e, dessa forma, nós nos 
colocamos à disposição, a nossa coordenação 
aqui, para receber toda e qualquer demanda da 
CPI, que nós vamos encaminhar para a gerência 
competente, em Brasília, para recebermos uma 
resposta plausível para cada questão que os 
senhores nos enviarem. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Então, desde já, debater aqui para a 
gente aprovar esse requerimento para a Anvisa 
se posicionar claramente se esse produto é 
proibido pela Anvisa ou não, se ele tem registro 
ou não. 

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

votação. 
Deputado Danilo Bahiense? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) – Acompanho V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

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

(Sem partido) – Também acompanho, 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Deputado Capitão Assumção? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) – 

Também acompanho, senhor presidente. 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Deputado Coronel Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) – Acompanho. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Então, já pedir à assessoria para 
encaminhar esse documento, oficialmente, 
pedindo essa resposta da Anvisa. 

Meu muito obrigado, senhor Carlos... 
  
O SR. CARLOS ARISTIDES ALVES DOS 

SANTOS – Aristides. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Aristides. 
 Nós temos uma prática aí de no máximo 
uma hora e meia de reunião. Eu gostaria de 
facultar, novamente, a palavra para quem dos 
deputados quiser fazer as considerações finais. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) – Presidente, numa pesquisa aqui, nós 
estamos vendo que a gerente de fiscalização da 
Anvisa, a Renata Fonseca, já informa... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Ok. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) – Que esse medicamento não tem 
qualquer tipo de indicação e que, desde 2018, já 
está fora do mercado e proibido. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, como é o nome da profissional 
da Anvisa? 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Renata Fonseca, gerente de fiscalização 
da Anvisa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Desde 2018, o medicamento... 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Desde 2018. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Foi proibido. OK. 
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O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Ele é proibido desde 2018 no Brasil. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Danilo, que é o nosso relator 
aqui... 
 OK. 
 Mais algum ponto, deputado Danilo? 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) – Não. Obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Lorenzo. 
 
  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Senhor Jorge, o senhor citou o 
nome aqui de algumas pessoas e eu gostaria só 
de confirmar o que o senhor citou. O senhor 
citou o senhor Jim Humble. Procede? 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 

Procede. 

 
  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – E além do senhor Jim Humble, o 
bioquímico alemão Andreas... 

 
O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES - 

Kalcker. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) -  Kalcker. Procede.  
 Vou fazer uma leitura aqui, então, vamos 
lá:  

 
Com todos os protocolos e usos 
do produto MMS/CDS atraves da 
pesquisa do Bio Quimico Alemão 
Andreas Kalcker. 
Principais temas abordados: 
1. A NOVA ALQUIMIA DO PODER 
2.DIÓXIDO DE CLORO – (...) 
A descoberta por meio de Jim 
Humble 
O que é o MMS 
Toxicidade 
As patentes relacionadas 
(...) 
3.CDS: NASCE UMA IDÉIA 

E aí ele vai trazer a prescrição, ou seja, 
para quem esses compostos químicos são 
indicados. E ele traz aqui: 

 
O problema em Bovinos 
Processo de produção 
Desvantagens do ácido Cítrico 

 
 Essa é a literatura nacional e 
internacional, a prescrição.  
 

Os efeitos colaterias observados 
As doenças respiratórias em geral 

  
Como o senhor citou. 

 
A Acidose metabólica das 
articulações (Artrite) 
Brucelose 
(...) (mastite) 
Infecção do ouvido 
Pneumonia 

 
 Então, ele vai trazendo, ou seja, por tudo 
que nós pesquisamos aqui, me parece, eu não 
sou especialista no assunto, não tenho 
conhecimento profundo, mas fazendo uma 
análise aqui da literatura nacional e 
internacional que cuida disso, ele se trataria de 
um composto químico, ou um medicamento 
que seja ou uma prescrição direcionada a 
bovinos, e não a humanos. 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES - 
Não, não. Não tem nada a ver com isso não.  
 
  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Isso com base nos ideólogos ou 
nas pessoas que o senhor citou aqui 
anteriormente e confirmou nesse momento. 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Nos vídeos em que ele ensina, em que ele 
aplica, aplica o uso em humanos sem problema 
nenhum. Eu mesmo tomei, tranquilo, melhorei 
da minha performance energética, tudo; uma 
maravilha. Eu tenho aqui um monte de 
depoimento que eu gostaria que o senhor me 
desse a oportunidade de falar sobre eles. 
 
  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Tá. Quando o senhor se refere à 
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questão energética, é exatamente ao quê que o 
senhor se refere? 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Temos aqui um depoente; o número do 
telefone 11... 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Não, não, não. Não vamos 
expor as pessoas, não.  
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Vou estar expondo aqui apenas o ... 
 
  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Tá. Depois o senhor apresenta 
esses depoimentos e esses endereços. 
 

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Tá. Então, só vou fazer a declaração do que a 
pessoa disse sobre o uso do MMS.  

Primeiro, usei em câncer e em 
fibromialgia. 
 

MMS salvou a vida da minha mãe 
com cancer 
  

Fazem 20 dias que ela trocou de 
médico e o médico simplesmente 
tirou toda medicação que o 
médico anterior tinha passado 
pois disse que essa medicação 
não trata esse tipo de câncer. Eles 
só não conseguiram entender 
como o câncer dela está 
morrendo se ela estava com a 
medicação quimioterapia errada. 
Como que os nódulos do pulmão 
efizema pulmonar e fibrose 
simplesmente sumiram se ela não 
fez tratamento de nada.  
 
A gente sabe que foi o MMS 
 

Graças ao MMS minha mãe está 
viva!!! 
Tenho todos os exames que 
provam isso 
Tenho fotos de cura da minha 
mãe de Úlcera Varicosa 
Minha mãe toma 6 gotas 
ativadas 10x por dia 

Usando com o Ácido Cítrico o 
câncer primário que é o da mama 
está simplesmente necrosando e 
morrendo 
Foi isso que a médica não 
entendeu 
Como que justamente o câncer 
primário estava sendo 
desintegrado se a medicação 
prescrita tava errada. 
No começo do tratamento ele 
reduziu de 4 para 2 cm 
Em coisas de 2 meses. 
Depois ele mudou de forma. 

 
Em referência ao câncer. 

 
Era uma bolinha. 
Achatou ficou parecendo uma 
bolacha. 
Agora simplesmente tá morrendo. 
Os médicos desmarcaram até a 
cirurgia. 
(...) 

 
Eu uso minha mãe usa minha 
filha usa meus animais usam 
MMS. 
O MMS foi um divisor de águas 
em nossas vidas no que se refere 
a saúde e cura!!! 
É só respeitar o limite de 
tolerância de cada organismo. 
Essa é a mágica do MMS. 
E estou me tratando de 
Fibromialgia a 8 meses com 
resultados fantásticos. 
A sabedoria Do mms são pra 
poucos. 
Estou sentindo meu corpo 
destravar. 
A resposta é (...) rápida. 
E queria de coração agradecer 
agradecer agradecer. 
(...) 
Depoente. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Seu Jorge, o resto a gente junta, 
vai juntar... 
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 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Quero dar mais um depoimento.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Não, não! A advogada do 
senhor vai juntar e nós vamos analisar 
detidamente. 
 Só chamou a atenção aí que o depoente 
aí, quem deu o testemunho, fala em prescrição 
para animais, né. 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não. Ele dava também, dava também. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então, vai ao encontro do que 
nós estamos falando aqui. 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Vale também.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então, ele cura animais 
também?  
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Também. Porque os mesmos patógenos que 
atingem humanos atingem também os animais. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E para finalizar, o senhor 
continua comercializando? 

 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não, senhor.  

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Mas, se o senhor acredita tanto 
nesse produto, por que o senhor parou de 
comercializar?  

 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Porque eu não sabia que ele era criminal, que 
ele era algo proibido. Então, quando fiquei 
sabendo pela propaganda do Fantástico, tudo, 
eu parei.  

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então, hoje o senhor reconhece 
que era uma comercialização ilegal.  

O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Eu reconheço que eu não sabia dessa 
proibidade. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Ok. O senhor não tinha 
conhecimento de que era ilegal? 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Não tinha conhecimento.  
  
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Mas hoje o senhor tem. 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Hoje eu tenho. Então, eu encerrei.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E assim que o senhor tomou 
conhecimento o senhor parou de vender. 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Encerrei todas as atividades com relação. Até 
para tomar não tomo mais.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Também parou de ministrar. A 
autoministração para o senhor o senhor 
suspendeu. 
 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Suspendi tudo. Porque devido à veiculação eu 
fiquei: Gente, o que que é isso? E eu... 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Só para finalizar, para a gente 
ter... Então, é importante. Hoje, o senhor 
reconhece que essa venda era ilegal.  

 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Descobri pela matéria. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E a partir, então, da matéria 
jornalística o senhor tomou conhecimento de 
que não poderia mais vender. 

 
 O SR. JORGE SALVADOR GONÇALVES – 
Sim. Encerrei todas as atividades e só estou 
trabalhando com produtos naturais, aqueles 
que são benéficos.  
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 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Ok. Satisfeito, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Coronel Quintino. 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Presidente, é uma sugestão aqui 
apenas para deliberação, se o grupo não 
entende como viável o laboratório Asher a 
gente oficie para que eles possam emitir uma 
destinação sobre o produto. A própria CPI faria 
um ofício para que o laboratório pudesse emitir 
a que é destinado esse produto, se realmente 
tem essa destinação. V. Ex.ª... 
  
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Se me permite, até para, no 
intuito de V. Ex.ª, sem querer me imiscuir, mas 
eu iria um pouquinho mais além. Nós 
poderíamos convocar os representantes legais 
do laboratório. Tentar, obviamente, agora, 
através do que nós temos de informação, as 
informações que nos chegaram, e convocar os 
representantes legais desse laboratório. Essa é a 
minha sugestão, respeitosamente.  
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Sim. Muito melhor.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Em discussão a proposta de convocação 
dos representantes do laboratório Asher nesta 
CPI em uma reunião conjunta com a Delegacia 
de Repressão aos Crimes Cibernéticos.  
 Não havendo quem queria discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado... Deputado 
Lorenzo é o autor.  

Deputado Danilo? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Eu sou pela convocação, mas eu 
entendo, presidente, que seria também 
importante oficiar para que a gente tivesse essa 
resposta oficial do laboratório.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, vamos colocar as duas 
propostas. Proposta do deputado Coronel 
Quintino, para que seja oficiado ao laboratório 
para que ele possa responder por escrito. Ok? 

Também a convocação de um representante do 
laboratório aqui e com o nome a ser estudado 
pela assessoria posteriormente.  
 Deputado Coronel Quintino é o autor.  

Deputado Capitão Assumção?  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Pela aprovação com a inclusão do 
requerimento.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, aprovadas as duas solicitações 
por unanimidade.  
 Eu, já indo, agora, para a fase das 
considerações finais, da minha parte, nos 
próximos dias a gente vai trabalhar esse caso, 
junto ao nosso relator Danilo Bahiense e o 
delegado doutor Brenno. Fica um alerta, 
também, à sociedade como um todo com 
relação a medicamentos, supostos 
medicamentos, para que seja vista a 
procedência, se é ou não aprovado pela Anvisa, 
que vejo que são pontos importantes, inclusive 
sobre essa questão de comercializar esse tipo de 
produto. Então, nós vamos tratar esses dados 
aqui diante de todas as informações que nós 
temos até o momento.  
 Já estamos chegando ao final desta 
reunião, gostaria de agradecer ao senhor Jorge 
Salvador Gonçalves pela contribuição. Gostaria 
de agradecer, também, a presença da doutora 
Dâmaris Rafaela, que é advogada do senhor 
Jorge. Obrigado pela presença. Agradecer, 
também, ao Carlos Aristides, representante da 
Anvisa, de tal forma que o nosso relator Danilo 
Bahiense, também o delegado doutor Brenno, 
nós vamos estar nos debruçando sobre todas as 
informações aqui faladas e as demais 
informações, também, que chegaram tanto aqui 
à CPI quanto à delegacia para que a gente possa 
deliberar sobre esse caso em momento 
oportuno. 
 Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito e convido todos para a 
próxima, que será daqui a quinze dias, neste 
mesmo horário, às 9h da manhã e também 
neste local. 
 Bom dia. Que Deus abençoe todos! 
 
  (Encerra-se a reunião às 
10h26min) 
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_______________________________________ 
 

DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 18 DE JUNHO 
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. 
 Vamos dispensar a leitura da ata da 
última reunião, que acabou tem cinco minutos e 
não foi confeccionada. 
 A Comissão de Saúde está recebendo o 
senhor Igor Vieira Macedo, vice-presidente da 
Associação de Mediadores e Conciliadores 
Judiciais e Extrajudiciais do Espírito Santo, para 
discorrer sobre o tema Mediação e Saúde, por 
solicitação do excelentíssimo deputado, nosso 
vice-presidente, Dr. Emílio Mameri, requerente. 

Vou passar a presidência para o Dr. 
Emílio fazer naturalmente os procedimentos 
iniciais. 

Com a palavra e com a presidência o Dr. 
Emílio. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 
MAMERI - PSDB) – Queria, inicialmente, saudar 
as pessoas aqui representando a Associação dos 
Mediadores e Conciliadores Judiciais e 
Extrajudiciais do Espírito Santo, na figura do 
nosso presidente doutor Genesio Beltrão Filho; 
nosso vice-presidente, Igor Vieira Macedo, que 
vai fazer a apresentação; Juliana Elir de Castro 
Santos, diretora-executiva da Associação dos 
Mediadores; Rhiani Salamon, advogada da 
Associação dos Mediadores e Conciliadores 
Judiciais e Extrajudiciais; Andrea Nobre, 
assessora especial da Secretaria Estadual de 
Saúde, representando o secretário doutor 
Nésio; Leonardo dos Santos Cupertino, assessor 
especial da Secretaria de Estadual de Saúde; Eva 
Pires Dutra, assessora especial da Secretaria 
Estadual de Saúde; Thais Bediaga, conselheira 
fiscal da Associação dos Mediadores e 
Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais do 
Espírito Santo; e Marcela Nunes de Souza 
Barcelos, conselheira fiscal da Associação dos 

Mediadores e Conciliadores Judiciais e 
Extrajudiciais do Espírito Santo, aqui conosco. 
Nossos agradecimentos pela participação de 
vocês. 
 Esse tema é muito importante. E como 
profissional de saúde, com quarenta e dois anos 
de trabalho, presenciei a evolução da 
judicialização e, naturalmente, sei que o cidadão 
tem os seus direitos e que quando o serviço 
público não atende a esses direitos - e não os 
consegue atender por uma série de razões - ele 
acaba buscando alternativas. E, com isso, a 
judicialização veio crescendo. Fui gestor do 
Hospital Universitário Cassiano Antonio de 
Moraes durante oito anos e, lá mesmo, no 
nosso serviço, presenciamos essa evolução. E 
sabemos que isso passou a ser um problema 
muito sério para a saúde pública de maneira 
geral. 

Hoje, a judicialização compromete um 
percentual muito grande dos orçamentos. 
Entendemos que é possível a gente diminuir 
sem tirar o direito do cidadão, porque não é o 
nosso objetivo, muito pelo contrário, a gente 
quer mediar; e mediar não quer dizer estar aqui 
discutindo para diminuir o custo da 
judicialização porque naturalmente isso vai 
acontecer. Mas, queremos preservar. Acho 
muito importante e justo o direito do cidadão 
que necessita da saúde pública. 

Pensando nisso fiz uma indicação em 27 
de abril de 2019, aqui na Assembleia Legislativa, 
a respeito de um estudo de possibilidade para 
que a gente pudesse trabalhar uma câmara de 
mediação. 

A justificativa eu já coloquei aqui, da 
importância. Mas só para levantar alguns dados, 
o último relatório da gestão César mostra que 
no ano de 2018 foram gastos cento e quatro 
milhões em judicialização; no período de 2015 a 
2018 foram mais de trezentos e cinquenta 
milhões. Isso é muito significativo no orçamento 
pequeno, que já é todo trabalhado; existe até 
falta de recurso numa Secretaria Estadual de 
Saúde.   

Acho que essa câmera de mediação 
proposta é muito importante e estou 
trabalhando esse tema há algum tempo. Igor 
tem estado conosco. Temos até um projeto já 
escrito. Estivemos com a Casa Civil, o  secretário 
de Estado Tyago Hoffmann; com o nosso 
presidente da Assembleia Erick Musso, que 
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entendeu muito bem essa indicação; com os 
nossos deputados, os médicos principalmente, 
como o doutor Hudson, o Doutor Hércules, 
presidente da nossa comissão, e outros médicos 
que também estão conosco no plenário e 
acolheram muito bem essa ideia. 

 Conversei com a Procuradoria da 
Assembleia, que leu o projeto e o achou muito 
interessante.  

Estive ontem com doutor Nésio, já 
havíamos conversado com a Secretaria de Saúde 
sobre esse tema, e levamos aquele projeto - que 
foi escrito - para ele ter uma ideia. 
Naturalmente que notificações terão que ser 
feitas.  

Estou muito feliz porque temos aqui um 
expert e outras pessoas, assessores também da 
saúde, que entendem muito desse assunto para 
que a gente possa conversar e avançar.  Essa é a 
nossa meta: conversar e avançar. 

Então, queria convidar o 
doutor Igor Vieira Macedo para que ele pudesse 
fazer a apresentação. 

 
O SR. IGOR VIEIRA MACEDO -  Bom dia a 

todos! 
Cumprimentar o presidente desta 

comissão, Doutor Hércules e agradecer o 
convite também ao Dr. Emílio Mameri e ao 
doutor Hudson Leal, representantes desta Casa 
de Leis que, carinhosamente e respeitosamente, 
nos recebem. Ficamos muito honrados com o 
convite e esperamos, aqui, hoje, apresentar, de 
maneira satisfatória, para que todos possam 
conhecer a ideia e possamos leva-la à frente 
debatendo, incluindo, retirando, revendo e 
tratando da melhor forma possível esse tema, 
que é muito caro, em todos os sentidos, para 
todos nós.  

Também reconhecer a presença dos 
nossos colegas da associação e agradecer aqui a 
presença da diretoria da associação; da nossa 
colega Andrea, extremamente competente, com 
quem também temos a grata satisfação de 
trabalhar; dos outros representantes da 
Secretaria de Estado, que estão do outro lado; 
da doutora Eva, procuradora; do doutor 
Leonardo também. Muito obrigado pela 
presença. Ficamos muito gratos mesmo de 
poder explanar esse tema para vocês. 

Então, rapidamente explicar a 
Associação dos Mediadores Conciliadores 

Judiciais e Extrajudiciais do Espírito Santo - 
Amces, foi formada por esse grupo que está 
aqui, hoje, representado. Nós somos todos 
mediadores judiciais certificados, temos 
inscrição no Tribunal de Justiça, fazemos 
mediação judicial.  

Essa nossa experiência na área nos levou 
a buscar maneiras de melhorar a relação entre 
as pessoas e entre os serviços, tanto públicos 
quanto privados, de seus clientes. Então, a 
associação, além de representar os associados, 
tem o intuito de promover a pacificação social 
em todos os níveis. Esse é o nosso objetivo 
maior.  Ela é uma associação sem fins lucrativos 
que tem esta finalidade: promover a pacificação 
social. 

Entre os nossos inúmeros projetos que a 
gente vem discutindo, um deles é a Camedis, a 
Câmara de Mediação em Saúde.  

Vamos começar do início. 
 

(Simultaneamente ao 
pronunciamento, são exibidos os slides) 

 
 O conflito, nós podemos definir como 
forte desacordo ou oposição de interesse. Nós 
podemos tratar o conflito de maneira boa ou de 
maneira ruim. Nós, normalmente, entendemos 
o conflito como algo ruim, mas não é. O conflito 
pode trazer boas mudanças, o conflito pode 
trazer novas oportunidades, e é o que nós 
entendemos a respeito de conflito. A mediação, 
enquanto ferramenta, enquanto instrumento, 
enquanto método adequado de solução do 
conflito, nos mostra isso. Se nós soubermos 
tratar os interesses e essas necessidades, nós 
conseguiremos chegar a um bom termo. E não é 
diferente com a saúde. 
 Um conflito começa com uma 
divergência, e ele pode chegar ao fundo do 
poço. Para as pessoas que não estão 
conseguindo ler, eles podem chegar juntos ao 
abismo. Mas nós podemos estancar, nós 
podemos parar isso em determinado ponto. Nós 
podemos chegar a um ponto em que nós 
conseguiremos convergir os interesses para que 
ambos os interesses sejam satisfeitos. E é esse o 
interesse da mediação, é esse o objeto da 
mediação. 
 A mediação não é somente uma 
ferramenta, ela é prevista na legislação 
nacional, no Código de Processo Civil. O novo 
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Código de Processo Civil trouxe a mediação 
como ferramenta. Inclusive, a audiência de 
mediação é prévia à audiência de instrução. 
Aquela parte que não comparece pode ser 
penalizada, no caso de não comparecimento. 
Nós temos a resolução também do CNJ que 
trata do tema de mediação. Além disso, uma lei 
específica, a Lei 13.140, fala, especificamente, 
da mediação, tanto privada quanto pública.  

É interessante porque, quando a gente 
fala de mediação, nós pensamos principalmente 
no meio privado, negociação. A negociação vem 
muito à nossa mente – não é? –, mas a 
mediação pode e deve, ela é recomendada até 
na legislação para uso no meio público. 
 A mediação, então, é uma negociação 
facilitada por um terceiro neutro, imparcial e de 
confiança das partes. Isso é muito importante, 
porque, quando nós temos um mediador à 
mesa, ele não pode ter um interesse, ele não 
pode ter um lado, ele não pode defender uma 
parte ou outra, ele está ali para facilitar esse 
diálogo. Aliás, na mediação, o papel do 
mediador é facilitar o diálogo. Ele não dá 
opinião, ele não se manifesta a respeito do caso, 
ele não julga, ele não diz quem tem razão ou 
não, ele, apenas, facilita esse diálogo. Ele ajuda 
que as partes possam entender aquilo que elas 
almejam e qual o melhor caminho para que elas 
possam seguir e alcançar esse objetivo. 
 Qual a finalidade, então? Identificar os 
interesses – isso é muito importante –; discutir, 
analisar e propor soluções; e, por fim, auxiliar a 
que as partes, a que aquelas pessoas que estão 
à mesa consigam chegar a um acordo, se esse 
acordo, e tão somente se esse acordo atender 
aos seus interesses. 
 Quando nós falamos de mediação, nós já 
visamos que o acordo seja alcançado. Mas é 
possível que, naquele momento, aquele acordo 
não seja o melhor para uma das partes. Então, 
naquele momento, o acordo não será feito, mas 
nada impede que, no momento posterior, essas 
partes retornem à mesa e consigam, sim, 
evoluir. Mas o fato é: o diálogo foi mantido. 
Quando nós rompemos o diálogo, nós partimos 
para a disputa. E aí, na disputa, uma das partes 
sairá perdendo, e não é esse o interesse. O 
interesse é que as partes tenham o seu ganho, 
ganho em relação ao interesse que ela deseja, e 
a outra parte também tenha um ganho em 
relação ao interesse que ela deseja, 

obviamente, na medida do possível, mas isso, as 
partes é que decidirão, e não alguém decidirá 
por elas. Olha a diferença. Isso é muito 
importante. Nós trazemos a autonomia da 
vontade, nesse caso. A parte é que vai decidir se 
aquilo está de acordo com o que ela deseja, e 
não alguém dizer para ela que é aquilo que ela 
precisa. 
 Nós temos aqui uma ilustração, nós 
temos uma necessidade, um interesse e um 
pedido. A necessidade e o interesse vão se 
materializar em um pedido. Só que o que 
acontece? Em regra, as pessoas não expõem 
nem a sua necessidade nem o seu interesse. Em 
regra. Isso é do ser humano, nós somos assim. 
Então, em regra, nós não expomos os nossos 
interesses. Nós fazemos um pedido, mas o que 
está por trás desse pedido? Qual é a 
necessidade que gerou esse pedido? É isso que 
a mediação através das técnicas tenta buscar. 
 A gente utiliza duas ferramentas muito 
importantes, que são a escuta ativa e a 
comunicação efetiva. A escuta ativa se baseia 
naquilo que a pessoa não somente fala, mas 
naquilo que está por trás do discurso, aquele 
interesse latente, aquilo que está por trás do 
pedido. Essa é a escuta ativa.  Eu não ouço 
somente o pedido. Vamos citar, nós estamos 
falando de saúde, eu quero este medicamento, 
bom, mas por que este medicamento? Por que 
esta quantidade? Por que esta forma de 
tratamento? Por que não outro medicamento? 
Por que não outro tratamento? Será que não 
pode esperar? Será que a pessoa sabe que 
aquele medicamento não se encontra na lista e 
que existe outro medicamento na lista estadual 
que atende a sua necessidade de maneira 
idêntica? Será? 
 Então, todas essas perguntas precisam 
ser feitas atentamente, obviamente. Primeiro, 
você ouve e, depois, você promove uma fala 
assertiva, uma fala que vai de acordo com 
aquilo que foi colocado à mesa e que vai ao 
encontro dos interesses daqueles que estão 
sentados à mesa.  
 Aqui é um exemplo muito simples, uma 
senhora estava na sua casa fazendo seus 
afazeres domésticos e ouviu na cozinha as suas 
filhas, duas meninas, brigando. Ela foi ver do 
que se tratava e as duas estavam disputando 
uma laranja. É interessante que a mãe vendo 
aquela disputa... Mãe, eu quero a laranja. A 
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outra dizia: Eu também quero a laranja. Eu 
quero a laranja e eu quero a laranja. Bom, faço o 
quê? Vamos usar a sabedoria de Salomão, 
então, e vamos dividir a laranja ao meio e dar 
para cada uma. Essa seria a lógica, mas a mãe, 
de maneira muito sábia, perguntou para uma 
das filhas: Filha, por que razão você quer esta 
laranja? A menina respondeu: Eu quero a casca 
para fazer um bolo. E ela se voltou para a outra 
filha e perguntou: Filha, por que você quer esta 
laranja? E a segunda menina respondeu: Porque 
eu quero o suco para fazer um suco e tomar. 
Veja, não havia necessidade de disputa e, 
normalmente, normalmente, é isso que nós 
vemos no dia a dia.  
 O Judiciário tem inúmeras demandas. 
Nós somos mediadores judiciais, nós fazemos 
inúmeras mediações. Em oitenta por cento dos 
casos, nós percebemos que a grande dificuldade 
das pessoas é se entenderem, é chegarem a um 
consenso. Sozinhas, muitas vezes, pelo afã de 
resolver o seu problema ou pela dificuldade 
mesmo que encontram de entendimento, não 
conseguem sozinhas, e aí necessitam de um 
terceiro que venha aclarar suas ideias para que 
elas, enfim, possam chegar a um bom termo. 

 Vamos falar, especificamente, nas 
demandas de saúde que nós temos hoje, 
leitos, medicamentos, consultas, exames, 
enfim, uma enormidade, fora outros insumos. 
Eu tive a oportunidade de trabalhar na 
Secretaria de Saúde de Vila Velha durante algum 
período e até pedido de fralda a gente recebia. 
Ordenação judicial para entregar fralda, 
ordenação para entregar vários outros insumos 
de saúde que poderiam ser dispensados, 
normalmente, na rede, ou que nem sequer 
faziam parte do rol de atendimento do Sistema 
Único de Saúde. Então, a saúde sofre muito com 
isso. Como o Dr. Emílio sabiamente disse, nosso 
desejo não é não atender a necessidade do 
cidadão; ao contrário, é buscar diversos meios 
pelos quais a necessidade do cidadão possa ser 
atendida.  
 Fazer só uma observação, senhores, em 
relação a esses dados. Esses dados se baseiam 
no relatório que finalizou em 2018, então, da 
gestão anterior. Obviamente, nós já vimos 
notícias jornalísticas e já conversamos com 
algumas pessoas, que esses dados já foram 
revisados. Mas, apenas para efeito de 
parâmetros de comparação, nós iremos utilizar 

este relatório que foi publicado que estava no 
site da Secretaria de Estado da Saúde.  
 Então, por aqueles dados, até outubro 
do ano de 2018, nós tínhamos dez mil e 
trezentos mandados, ou seja, mais de mil 
mandados por mês para cumprimento. Não sei 
se todos aqui sabem, esses mandados 
normalmente vêm, a ordem vem com uma 
sanção. Se não pagar, se não atender pode 
pagar multa e, além disso, o gestor pode ser 
responsabilizado por isso. Então, inúmeras 
vezes, nós tivemos conhecimento disso, 
gestores tiveram suas contas pessoais 
bloqueadas pela Justiça por conta de 
descumprimento de mandado judicial, o que, na 
nossa opinião, não faz nenhum sentido.  

Trezentos e dezessete de aumento da 
demanda em relação ao ano de 2011. Nós 
falávamos de 2018. 2011, trezentos e dezessete 
por cento. É um aumento exponencial, é muito 
grande. Só de medicamentos, em dois anos nós 
tivemos um aumento de cento e quarenta e 
cinco por cento na demanda judicial. Este 
debaixo foi uma conta que eu fiz, o relatório não 
trazia esse dado. Eu peguei o dado dos 
processos recebidos, dos processos 
respondidos. Processos sem resposta: dois mil, 
trezentos e quarenta e sete processos. Ou seja, 
o Estado...  

Aí, faço aqui uma observação muito 
importante. Quando nós olhamos para esses 
números, nós não devemos julgar o Estado. 
Mas, nós devemos entender que essa é uma 
questão importante a ser tratada. Ah! Mas, o 
Estado tem culpa. Não é isso, não é isso. Nós 
devemos entender que há uma dificuldade e 
nós trouxemos para nós essa responsabilidade. 
Como nós podemos ajudar o Estado, então, a 
solucionar essa dificuldade que ele tem? 

Desse número também, de um 
orçamento executado de cento e cinquenta e 
quatro milhões em medicamentos, cinquenta e 
quatro milhões de mandado judicial. Na prática, 
usando a linguagem executiva, a linguagem do 
Poder Executivo, um terço da execução de 
medicamentos foi ordenada por um juiz ou por 
juízes.  

Fazemos uma nova observação. Não 
estamos aqui criticando o trabalho do Judiciário, 
de maneira alguma, jamais. Mas, é fato que a 
forma como as coisas estão acontecendo estão 
fazendo com que o juiz tenha a obrigação ou 
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tenha a necessidade de agir dessa forma 
ordenando um terço do orçamento de 
medicamentos na área de saúde.  

Dr. Emílio falou, aqui, cento e quatro 
milhões só no ano de 2018, e de 2015 a 2018, 
trezentos e cinquenta milhões. Obviamente, eu 
já vi que esses números foram revisados e são 
maiores, não são menores – são bem maiores. 
Então, é mais assustador.  

Aí, como tratar toda essa demanda, 
como tratar toda essa questão, esse conflito que 
surge? A nossa ideia foi trabalhar um método 
adequado de solução de conflito, como nós 
explicamos antes, que é a mediação. A 
mediação é indicada para todas as relações 
continuadas. Quer uma relação mais continuada 
do que a do cidadão com o Estado? O cidadão 
jamais deixará de ser cidadão e o Estado jamais 
deixará de ser Estado. Então, as suas obrigações 
reciprocas ali permanecerão enquanto 
subsistirem. O Estado, imaginamos, 
permanecerá eternamente e o cidadão, já, 
infelizmente, não. Mas, enquanto estiver aqui 
caminhando nesta Terra, terá relação com o 
Estado. Então, a mediação é muito indicada 
nesse caso. 
 Não importa quantos canais de 
comunicação você tem. Quanto mais sensível o 
tema, mais importante será a utilização do 
diálogo. A interação é muito importante. Por 
que nós estamos dizendo isso? Porque quem 
convive, Doutor Hércules, que até hoje clinica, 
faz seus atendimentos, doutor Hudson também, 
Dr. Emílio, que tem esse dia a dia na saúde, 
percebem a dificuldade que o cidadão tem de 
acessar o sistema e, quando acessa, o tipo de 
atendimento que recebe. E aí faço novamente a 
ressalva: não há aqui nenhum juízo de valor a 
respeito disso. Estamos falando apenas do 
problema, da questão.  
 Então, essa dificuldade deságua naqueles 
problemas que nós temos visto, que apontam o 
relatório, só que isso passa despercebido. O 
cidadão vai até a uma farmácia, vai buscar uma 
receita. Isso já aconteceu, estou falando o que já 
aconteceu. O funcionário que estava chateado, 
naquele dia, atendeu de maneira não ordeira, 
não cumpriu com as suas obrigações direito. 
Infelizmente, aquele cidadão não conseguiu 
retirar seu medicamento e ingressou na Justiça. 
O medicamento existia. Estava lá para ser 
dispensado, mas, por uma mera falha 

administrativa, ocasionou um processo na 
Justiça, com risco de prisão do secretário, com 
risco de bloqueio de conta. Olha o tamanho do 
custo! 
 Então, por isso, nós acreditamos que o 
diálogo precisa ser trazido. Só que, quando ele 
falha na esfera administrativa, nós precisamos 
tirar do calor dessa discussão e trazer para um 
ambiente neutro, onde ele possa ser tratado de 
maneira adequada, de maneira a identificar 
aquele interesse, o que aconteceu para que seja 
justificado e para que essa relação possa seguir 
em frente, e não para que nós levemos esse 
caso a um terceiro, no caso o juiz ou quem quer 
que seja, que decida por nós. 
 E aí a gente propõe que a Câmara de 
Mediação trabalhe tanto as questões que ainda 
não foram judicializadas quanto as questões 
judicializadas. Por quê? Porque a lei permite que 
isso seja feito. A mediação, segundo o Código de 
Processo Civil, pode ser pedida a qualquer 
momento. Então, em qualquer momento do 
processo, obviamente antes da sentença, essa 
sessão de mediação ou esse procedimento de 
mediação pode ser requerido. 
 Então, no caso das não judicializadas, 
uma questão que não foi resolvida pela equipe 
técnica da Secretaria de Estado da Saúde, seja 
em que esfera for, seja medicamento, seja num 
tratamento, seja um leito, qualquer questão, 
pode ser levado à Câmara de Mediação. E a 
câmara prevê a participação do representante 
da secretaria, a participação... isso é de extrema 
importância. Extrema importância. Nós fizemos 
questão, Dr. Emílio, de prever essa participação 
no projeto e deixar chancelado. É de extrema 
importância a participação da Procuradoria do 
Estado, que garante, que defende o Estado, e 
também da Defensoria Pública em caso de o 
cidadão não possuir um advogado para 
representá-lo. Então, essas figuras jurídicas, o 
advogado é essencial à realização da Justiça. 
Nós queremos deixar isso claro, é muito 
importante. 
 E também, no caso de existir um acordo, 
nós teremos um título executivo extrajudicial. O 
que quer dizer isso? Quer dizer que se o cidadão 
sentar com a Secretaria de Estado de Saúde, 
neste caso, à mesa, e chegarem a um acordo, 
aquilo que for decidido vira um título executivo 
extrajudicial. Vira algo que garante o direito do 
cidadão que precisa ser atendido. Ah, o Estado 
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não cumpriu. Se o Estado não cumpriu, ele leva 
aquilo ao Judiciário. O Judiciário fala assim: 
Olha, vai cumprir, porque você combinou de 
cumprir e agora vai cumprir sob pena de multa e 
todas aquelas sanções que forem determinadas. 
 E, também, como eu disse, é possível de 
se fazer dos pedidos que tenham sido 
judicializados, basta que seja pedida a 
suspensão do processo, seja trazida para a 
câmara e, enfim, pode ser tratado da maneira 
mais adequada. Neste caso, o termo de 
homologação, caso seja feito um acordo, vai 
para o juiz; o juiz chancela, e está resolvido o 
problema tanto para o cidadão quanto para o 
Estado.  
 Quais são as características que a gente 
vê nesta Câmara de Mediação? Nós gostaríamos 
que esta câmara, nossa proposta, nossa 
proposição, que seja por mediadores judiciais, 
formados, devidamente registrados no Tribunal, 
que garante uma segurança muito maior para 
aquele que está sendo atendido e, também, 
para aquele que está promovendo o serviço, 
com regimento próprio, com regras específicas a 
respeito do Código de Ética e, também, de 
integridade, para que não hajam desvios de 
conduta e, se houver, que sejam 
exemplarmente punidos. Não é? 
 E, além disso - o que eu havia dito antes - 
que garanta a autonomia das partes. É muito 
importante esse aspecto! Porque, ali, o cidadão 
pode decidir por si; o Estado pode decidir por si; 
e, não, um terceiro é que decidirá por ambos. 
Ok? 
 Só para exemplificar. Aqui é uma 
descrição muito simplória, obviamente. Mas só 
para exemplificar, para que nós imaginemos 
como funcionaria.  
 O usuário pode ir direto à Câmara de 
Mediação; ou a Secretaria pode encaminhar 
para a Câmara; ou, no caso de um convênio com 
o Tribunal de Justiça, o Tribunal pode 
encaminhar para a Câmara. Enfim.  
 Mas a demanda chega à Camedis, que é 
a Câmara de Mediação em Saúde. A Camedis 
comunica ao Estado que esta demanda chegou, 
marca a sessão de mediação, para que ambos 
possam sentar à mesa e, quando sentarem à 
mesa, estarão assistidos por um mediador 
devidamente formado, devidamente 
capacitado, que os auxiliará no tratamento da 
questão. Então essa seria, basicamente, de 

maneira muito simples, a formação da Camedis, 
a forma como ela funcionaria na prática.  

Bom, mas que diferença tem isso? Na 
verdade, a Camedis, essa conformação, ela traz 
a mesma conformação que nós temos, hoje, no 
Judiciário. É assim que funciona o Judiciário: a 
questão chega ao Judiciário; aquela pessoa vai 
comparecer no dia e hora marcados, 
acompanhada do seu representante jurídico; 
estará lá o mediador, aguardando, e a outra 
parte, também, que foi comunicada, estará 
presente. Vão conversar a respeito do assunto. 
Chegando a um acordo, será lavrado e 
homologado pelo juiz.  

É exatamente a mesma coisa.  
Nós, aqui... Fazemos também uma 

observação. Nós tivemos o cuidado de verificar 
outras Câmaras que funcionam ao redor no 
Brasil. Do nosso país. Do nosso vasto país. Não 
vou citar os estados, mas as que nós vimos não 
funcionavam desta maneira. E, na nossa 
avaliação - fazemos, aqui, esta observação - 
pessoal, do nosso grupo, que elaborou o 
projeto, essa é uma das razões pela qual elas 
não têm resultados tão efetivos quanto 
deveriam; e, algumas, até nem funcionam mais.  

Então, nós temos, aqui, uma maneira 
que nós verificamos que funciona, hoje, que é 
igual a como o Judiciário funciona e que, na 
nossa proposição, atenderia aos interesses do 
Estado.  

Quais são as vantagens?  
Nós temos a celeridade: uma solução 

que se vai, numa conversa, sentarem e 
chegarem a um acordo, está resolvido; não 
haverá prolongamento daquela situação. Há 
uma relevante economia de recursos públicos, 
porque: Ah, mas o procurador está lá, 
disponível. Sim, mas isso custa dinheiro! O 
procurador poderia estar correndo atrás de uma 
execução fiscal, que vai trazer dinheiro para o 
Estado. E está lá, representando o Estado numa 
audiência, que o medicamento tem, já poderia 
ter sido dispensado, mas não o foi, por um erro 
administrativo. Então, veja o tamanho do 
problema! 

A informalidade. Não há aquela 
formalidade diante de um juiz, e tudo o mais. As 
partes podem se manifestar livremente. E isto, 
muito importante: a confidencialidade. Aquilo 
que for dito na sessão de mediação fica ali! Não 
se chegou a um acordo? Nada vai para a ata! 
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Nada! Inclusive – é importante dizer, também – 
que aquilo que for produzido na sessão de 
mediação não pode se levado ao juízo como 
prova. Ok?  

Então: Ah, mas e se o Estado falar que 
devia mesmo e, depois, o advogado, 
maldosamente, vai levar isso para o juiz? Não 
pode! Não é aceito em juízo. Da mesma forma, 
o cidadão que se manifestar, suas alegações não 
poderão ser levadas pelo Estado ao juiz.  

A especialização. Nós teremos, ali, 
pessoas específicas, separadas, focadas na 
solução daquelas questões, e não um servidor – 
coitado! – que tem inúmeras demandas, e mais 
aquelas demandas para resolver.  

Autonomia da vontade, que já falamos.  
O contato direto entre gestão e paciente, 

que hoje não existe, né? Existe aquela pessoa da 
ponta, que é aquele servidor que representa o 
Estado, obviamente, mas que, para o cidadão, 
muitas vezes não faz as vezes do Estado. Então, 
naquele momento, o cidadão tem a certeza de 
estar, o Estado, ali, representado, para tratar da 
sua questão. O maior controle do resultado 
pelas partes – porque são elas que decidem – e 
o resgate da credibilidade governamental. Esse 
é um aspecto que nós também gostaríamos de 
relevar aqui.  

Quando o Estado permite que o 
Judiciário ou qualquer outro que não seja ele 
mesmo resolva a sua questão, imagina só, para 
o cidadão essa imagem fica prejudicada. Então a 
ideia é que o Estado seja protagonista e possa 
resolver por si mesmo as suas questões relativas 
às demandas de saúde.  
Quais são os prejuízos que evitamos? 
Obviamente os gastos desnecessários, os 
bloqueios de contas pessoais – já informei aqui 
que tivemos conhecimento de que muitos 
gestores tiveram as suas contas pessoais 
bloqueadas; a responsabilização – eles 
respondem por isso também perante o Tribunal 
de Contas, não somente diante do Judiciário, 
mas perante o Tribunal de Contas – e multas por 
descumprimento.  

Desculpe-me, não tenho esse dado, mas 
na época que trabalhei  com os processos que 
trabalhei, eu, enquanto servidor, não conseguia 
cumprir nenhum prazo. Então, em tese, todos 
esses processos deveriam ter uma multa 
aplicada. Então, olha o tamanho do prejuízo que 

o Estado acumularia em caso de cobrança 
dessas multas. 

Estimamos que dez por cento de pronto 
– sendo muito simplório – com a instalação de 
uma câmera, com a instalação de um diálogo 
facilitado por um terceiro habilitado poderia 
reduzir. Falamos de cem milhões de reais ou de 
trezentos e cinquenta milhões de reais, estamos 
falando de dez milhões e trinta e cinco milhões, 
respectivamente, economizados pelo Estado 
numa ação que poderia redundar não somente 
na redução de custo, mas no resgate da 
credibilidade governamental e também no 
resgate da cidadania. Estamos falando de um 
atendimento devido ao cidadão e de uma 
demanda que a ele é devida. Então, precisamos 
pensar também sobre isso. 

Agradecemos, então, a oportunidade. 
Encerramos aqui e estamos à disposição da 
Mesa e dos demais. Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Parabéns, doutor Igor, pela 
bela explanação. 

Como falei anteriormente, temos 
trabalhado esse tema já há algum tempo. Já 
discutimos isso pessoalmente com o nosso 
presidente, Doutor Hércules, que é muito 
sensível a essas causas.  

Sabemos que a secretaria de Estado tem 
uma preocupação constante, não é Andrea, com 
essa situação, porque conversamos com o 
Governo, conversamos aqui com o nosso 
parlamento, conversamos com a secretaria e a 
ideia é que a gente avance, porque é uma 
possibilidade de diminuirmos bastante essas 
demandas sem tirar o direito do cidadão. 

O secretário Nésio ontem me falou que 
tem um estudo, não é Andrea, na própria 
secretaria a respeito disso é sugeriu que 
pudéssemos, depois dessa apresentação aqui, 
com a Andrea aqui também, começarmos a 
fazer um trabalho em conjunto. Essas foram 
palavras dele para que realmente a gente, 
discutindo o projeto que vocês construíram e 
que eu já entreguei ao doutor Nésio, 
pudéssemos aprimorá-lo naquilo que deve ser 
aprimorado, Andrea, e retirar aquilo que acham 
que não é interessante, mas que a gente 
avance. A sinalização dele é para que isso 
continue o estudo e que isso avance. A ideia 
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acho que é maravilhosa e estamos nessa 
expectativa. 

Gostaria que o nosso presidente, Doutor 
Hércules, fizesse também uma fala nesse 
sentido. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Muito obrigado ao agora nosso presidente 
Emílio. 

Quero parabenizar pela vinda de todos 
aqui, essa preocupação é importante. Já falava 
antes sobre esse congresso que tem tudo a ver 
com a questão da mediação.  

Esse congresso hoje está no Conselho 
Nacional de Justiça que se reuni uma vez por 
ano aqui no Espírito Santo. Então vem aqui a 
nata da Justiça e também da Saúde e é 
importante. Uma das coisas que a gente tem 
incentivado muito nesse congresso são os NATS 
e temos a participação muito efetiva da doutora 
Elisabeth Lordes, desembargadora, e a doutora 
Janete Simões também que tem nos auxiliado 
muito.  
 Agora, é preciso uma ferramenta mais 
ágil, e, naturalmente, isso que vocês estão 
fazendo aqui vai dar um suporte, uma agilidade 
muito grande nesse trabalho, porque aquilo que 
disse antes, o cidadão tem o direito, o Estado 
tem o dever, o Estado sempre tirando. Muita 
gente, quando se fala Estado, pensa em estado 
federado, estado do Espírito Santo, estado da 
Bahia, do Rio de Janeiro, não é nada disso, é 
Estado poder público, é o município, que tem 
sua obrigação, é o estado federado e a União.  

E, mais uma vez, lembrar que a União 
não tem cumprido o seu dever de colocar nos 
municípios especialmente o programa Saúde da 
Família, que é o mais importante do mundo. 
Começou em Alma-Ata, ainda antiga União 
Soviética, e, depois, a segunda reunião foi no 
Canadá. No Canadá, depois de implantado esse 
sistema do programa Saúde da Família, que 
ensina o cidadão a não ficar doente. É mais 
importante do que você curar, você vai evitar 
ficar doente.  

Então, no Canadá, começou a redução 
de ocupação de leito hospitalar, depois da 
implantação desse programa. Aqui, a gente fica 
pedindo para construir hospital todo dia. O 
governador agora, ainda hoje, no Bom Dia, falou 
sobre hospital de Cariacica. Não vai resolver. 
Quer dizer, tem que fazer, não tem outro jeito, 

mas não é a solução. Não adianta, vai construir 
outro e vai construindo.  

É igual presidio, não sei onde bota tanta 
gente. Todo dia, ligue a televisão, ligue o rádio, 
prendeu ali, prendeu aqui, prendeu acolá, bota 
essa gente onde? Então, tem que evitar o crime. 
É a mesma coisa, nós temos que evitar a 
doença, não curar a doença. 

Então, quero dar os parabéns a vocês 
todos. Acho que realmente é um momento 
ímpar, porque os dados estão aqui, não tem 
ninguém inventando a roda, estão ali, a resposta 
está aí. E o trabalho de vocês é importante, Dr. 
Emílio, meus parabéns por trazer um grupo tão 
seleto e tão preparado para discutir sobre esse 
assunto. 

Eu queria só pedir permissão a V. Ex.ª 
para registrar aqui que nós tivemos aqui a 
passagem da Escola Estadual de Ensino Médio e 
Fundamental Almirante Barroso, lá de 
Goiabeiras, alunos do segundo ano do ensino 
médio. Esteve aqui presente também o 
professor Eduardo Gomes e o monitor Ricardo 
Patrick. Ficaram aqui quatro alunos que 
quiseram continuar assistindo à nossa reunião, 
um prazer muito grande, Eligenife Sena, Rayelle 
Barbosa, Thiago dos Santos Viana e Italo Santos.  

Há possibilidade de a televisão dar um 
take nos meninos, por gentileza? Queria que os 
meninos se levantassem para aparecer na nossa 
televisão, por gentileza. É o futuro que está aqui 
e a gente tem, naturalmente, que ir aí. Por 
favor. Aproveita também, o pessoal que está 
assistido ali atrás, que veio acompanhando 
vocês. É importante mostrar o interesse de 
vocês também por essa causa tão importante. 

Dr. Emílio, é o que eu queria registrar. 
Agradeço mais uma vez. Lembrar a todos que o 
secretário estará no dia 28, às nove manhã, aqui 
no nosso plenário, fazendo a prestação de 
contas. É um momento ímpar também, Dr. 
Emílio, mais uma vez, fazer um apelo ao 
secretário para agilizar esse processo, que é 
muito importante, trará muita economia e trará 
também muita agilidade ao atendimento do 
cidadão.  

Não é possível a gente falar em 
medicamento, se não falar no Conselho 
Regional de Farmácia. Tem que entrar nessa 
discussão. Não é possível se falar em cirurgia, 
vaga, transferência, etc. em hospitais, se não 
falar no Conselho Regional de Medicina 
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também. Então é um momento ímpar para 
discutir essa questão.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Doutor Hércules, gostaria de 
ouvir também a palavra da Andrea sobre esse 
tema. Ela representa o secretário e tem uma 
vasta experiência nesse assunto. Já esteve 
conosco em algumas audiências públicas, não é, 
Andrea? Gostaríamos que você também fizesse 
sua colocação, porque, depois, nós temos que 
tirar um encaminhamento da nossa comissão, 
para reforçar também junto ao secretário. 
 
 A SR.ª ANDREA NOBRE – Bom dia a 
todos! Eu queria agradecer o convite ao Doutor 
Hércules, ao Dr. Emílio, em nome do secretário, 
em nome da Secretaria de Saúde, e dizer que 
esse tema mediação, a questão da judicialização 
da saúde é um tema que a gente vem 
acompanhando há cinco anos já na secretaria e 
a gente vê uma crescente. A gente sabe que não 
é só no estado do Espirito Santo, mas o 
fenômeno da judicialização é uma questão que 
se espalhou pelo Brasil, principalmente na área 
de medicamentos, a gente vê um crescimento 
muito grande. 
 No que diz respeito aos dados, Igor falou, 
nós fechamos 2018 com doze mil, trezentos e 
trinta e oito processos, e um gasto de cento e 
trinta e oito milhões. Da questão de 
medicamentos especificamente, daquele valor 
gasto que o Igor colocou, cinquenta e quatro 
milhões, cinquenta por cento foram gastos com 
doze pacientes. Com medicações oncológicas, 
que como o Doutor Hércules já falou, é de 
responsabilidade da União, e que o Estado está 
arcando com esse valor, que seria de 
responsabilidade do Ministério da Saúde. 
 A Câmara de Mediação é importante, a 
gente já vem discutindo isso internamente, 
como secretário falou, juntamente com a 
Procuradoria do Estado e a doutora Elisabeth 
Lordes, juntamente com a doutora Janete, 
porque o próprio CNJ vem cobrando do Estado 
essa questão da implantação da câmara. Só que 
a gente acredita que não adianta estar só 
Estado, a gente precisa da participação efetiva 
dos municípios.  
 Na mediação, há necessidade da 
participação dos municípios para que a 
mediação funcione. Porque bem colocado pelo 

Doutor Hércules, a atenção primária tem um 
papel fundamental. E nessa avaliação, nesse 
diagnóstico que a gente já vem fazendo sobre 
judicialização, a gente vê que se a atenção 
primária estivesse funcionando como ela 
deveria ser, oitenta por cento dos problemas 
não chegariam à judicialização. 
 A gente vê, o Judiciário sempre reclama 
com a gente, e a gente vem também tendo essa 
sensação de que o que falta é informação. 
Muitas vezes chegam para gente mandados 
judiciais de medicamentos que têm na Farmácia 
Cidadã. Outra hora chega judicialização de 
medicamentos que são de competência do 
município e que está no rol de medicamentos 
da atenção básica, que é de responsabilidade do 
município ter na sua farmácia. Outras vezes, a 
gente observa que o usuário, em momento 
nenhum, procurou a Unidade Básica. Ele foi 
direto ao defensor público. 
 Ou seja, a porta de entrada do Sistema 
Único de Saúde está mudando de lugar. Ela está 
deixando de ser a Unidade Básica de Saúde, que 
é o primeiro acesso do cidadão ao sistema, para 
ser a Defensoria. Então, eu acho que a mediação 
vem de encontro, realmente a gente precisa 
sentar para mudar, para ajustar o projeto, mas é 
uma coisa, assim, a gente precisa envolver 
outros poderes porque não é só a Defensoria 
que demanda, mas o Ministério Público tem 
demandado muito em ações individuais. Então, 
eu acho importante a participação do Ministério 
Público, a participação do Cosems, enquanto 
Conselho de Secretários, para que a gente possa 
discutir isso. Porque, se o município não 
participar, muita coisa na mediação vai ficar 
parada no Estado porque é competência do 
município. 
 Obrigada! 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, quero fazer uma sugestão.  
 A gente nasce, a gente vive, a gente 
morre no município. Tudo acontece no 
município, não é isso? Inclusive a atenção 
primária, que o cidadão deveria ser atendido no 
bairro dele, essa é a ideia. Fortalecer essa 
questão do Programa Saúde da Família, que é o 
mais importante e eficiente do mundo.  
 Eu gostaria de fazer uma sugestão, 
presidente Emílio, para que a gente fosse ou 
convidasse a Amunes aqui, Associação dos 



38 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 24 de junho de 2019 

 

Municípios, junto com o Cosems, que é 
Conselho de Secretários Municipais, para a 
gente fazer uma audiência. Se eles quiserem 
fazer lá na Amunes, nós vamos lá, a comissão 
vai lá. Se quiser fazer aqui, nós faremos aqui 
também. Vamos juntar porque isso é uma ação 
de nós todos. E é importante que a gente não 
fale sozinho, mas se a gente juntar essa ideia, a 
que o Dr. Emílio está dando aqui é muito boa. 
Você falou sobre o município, então, vamos ver 
se a gente junta o município e a gente convida a 
doutora Inês, também, o Ministério Público, 
para participar. Vamos ver se a gente faz uma 
audiência.  

Talvez aqui vai ficar pequeno, a gente 
pode ver um espaço lá no Plenário Dirceu 
Cardoso, para a gente chamar todos, o Cosems, 
chamar a Amunes, chamar também o próprio 
Tribunal de Justiça, ou a Elisabeth ou a doutora 
Janete, para acompanhar esse movimento. Eu 
acho que cada vez a gente vai engrossando mais 
essa corrente, não é Dr. Emílio? 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – É, eu concordo plenamente. 
Eu acho que nós temos que avançar. O tema 
está na Mesa, precisamos dar respostas. E, 
naturalmente, temos que fazer uma coisa muito 
bem feita. E é isso que a gente está procurando 
fazer. Muito bem feito. 

Então, eu acho que a proposta do Doutor 
Hércules é muito boa, mas eu gostaria que a 
gente já aproximasse o trabalho que a Câmara, 
que nós temos feito, não é? O projeto que já 
está nas mãos do doutor Nésio, que eu 
entreguei ontem, junto com o grupo da 
secretaria de saúde que também já está 
discutindo isso.  

E, paralelamente, nós pudéssemos 
marcar essa reunião, até porque a Andrea tem 
uma experiência muito grande no assunto, ela 
deu ideias muito boas e que é necessário, 
mesmo, ouvir os municípios, como o Doutor 
Hércules falou, tudo o que acontece nos 
municípios. 

E nós temos que ter uma abrangência 
maior e, com isso, nós precisamos envolver a 
Justiça, os setores competentes, os secretários 
municipais de saúde que compõem a Cosems e 
tudo, para que a gente avance. Nós temos que 
mostrar... O que a população quer hoje, gente? 
Resultado, resultado. 

Então, nós temos que trabalhar rápido, 
dentro da legalidade, eu ouvindo todas as 
pessoas, para que a gente consiga realmente, 
algo que eu acredito que seja a câmara técnica 
e, neste sentido, apresentar resultados, 
resultados para o estado e resultado para a 
população, que é a pessoa que mais sofre.  

Nós sabemos que o PSF funcionando 
bem, uma boa parte desses problemas não 
existiria. A gente percebe o interesse do nosso 
secretário Nésio. Inclusive, nós aprovamos 
projetos aqui na Assembleia que são projetos de 
inovação, projetos que modificam metodologias 
de atendimento, como o fortalecimento do 
Programa de Saúde da Família. E que um dos 
maiores problemas do Programa de Saúde da 
Família, é a falta de formação do profissional 
que está ali, na ponta.  

Então, com essa escola de saúde, que foi 
aprovado, para que se dê uma pós-graduação, 
residência médica. E esses médicos, então, 
formados e com especialização em saúde da 
comunidade da família, possam avançar na 
resolubilidade. Como a Andrea falou, uma 
equipe de saúde bem organizada, com 
profissionais treinados, pode resolver até 
oitenta por cento dos problemas na base. E com 
isso nós diminuímos a internação hospitalar, 
custos de medicamentos e uma série de coisas.  

Só que isso não acontece, assim, num 
estalar de dedos. Nós temos que trabalhar 
muito para que a gente melhore as condições 
de saúde da população e o Programa de Saúde 
da Família é um programa muito bom. O Doutor 
Hércules já comentou sobre isso e nós 
precisamos que ele melhore. 

Para isso passa pela capacitação das 
equipes, principalmente dos médicos, mas de 
toda a equipe. Enquanto isso nós teremos 
muitos problemas para resolver. E tem também 
o outro lado, para que a gente possa trabalhar 
essas questões que são de suma importância 
para o cidadão e para o estado. 

Então, a sugestão que eu dou, Doutor 
Hércules é que a gente faça as duas coisas, a 
proposta que foi feita pelo Doutor Hércules, que 
eu apoio integralmente e, também, já uma 
maneira de aproximação do grupo que está 
fazendo esse estudo, e nós estamos 
participando diretamente, junto com o grupo da 
Secretaria de Saúde, que também já desenvolve 
trabalho nesse sentido. A ideia do Doutor 
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Hércules, ou melhor, desculpe, lembro-me 
demais do meu chefe aqui, a ideia do doutor 
Nésio é que esse trabalho já possa ser iniciado. 
Ele acenou com essa possibilidade e acha muito 
importante que a gente trabalhe já os dois 
grupos. Naturalmente, agora, com essas ideias 
que foram colocadas, a gente ouvir também 
outros segmentos. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Gostaria de lembrar também, acho que seria 
importante a gente já sair com alguma 
definição. Nós não podemos marcar data nem 
local, mas, Dr. Emílio, a gente vê mais tarde, 
mesmo porque nós precisamos de mais um para 
definir, para aprovar aqui essa audiência 
pública. Mas seria importante a gente ver se faz 
no mês de julho logo, se for possível. Nós temos 
alguns problemas com local, o Plenário Dirceu 
Cardoso é muito ocupado, é o plenário maior. 
Nós temos que ver e eu e o Dr. Emílio vamos ver 
isso. 

Lembrar também que nós temos que 
chamar o Ministério da Saúde, Bartolomeu, os 
conselhos municipais, os conselhos estaduais e 
o usuário também, o usuário tem que vir, tem 
que discutir essa questão. Nós vamos ver, 
vamos conversar com vocês depois, peço à Leila 
até para pedir o contato depois para a gente, 
com o Dr. Emílio, convidar todas essas entidades 
para fazer uma grande audiência pública. 
Poderemos levar também, em setembro, esse 
projeto seu para o congresso para cobrar isso do 
próprio ministro da Saúde, que estará presente 
aqui em setembro. Ok? É o que eu queria 
sugerir, incluir mais essas entidades, Ministério 
da Saúde, conselhos municipais, Conselho 
Estadual e usuário também. O usuário também 
é importante porque ele que vai precisar dos 
serviços de saúde do nosso estado. Era o que eu 
queria reforçar. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Do ponto de vista prático, 
nós poderíamos aqui, a comissão, fazer um 
ofício, alguma coisa nesse sentido, para o 
secretário Nésio, solicitando a possibilidade 
desses dois grupos já começarem os 
entendimentos. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Tranquilo. 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Vamos fazer isso. E vamos 
marcar essa reunião, uma audiência pública, 
passa a ser uma audiência pública. Acho que é 
muito importante. 

Queria que os que estão conosco, 
estamos terminando a nossa reunião 
extraordinária, pudessem, caso queiram, fazer 
uso da palavra para as considerações finais, 
nosso presidente e outras pessoas que estão 
aqui. Se vocês quiserem. Ou vocês acham que já 
está tudo conversado? Fica a critério de vocês. 
(Pausa) 

Tudo bem? Então, vamos dar por 
encerrada esta reunião, e vamos continuar o 
nosso trabalho em prol da melhoria da saúde 
pública do nosso estado do Espírito Santo, que 
tanto necessita. Um abraço a todos vocês que 
estão nos assistindo, um abraço a todos vocês 
que estão aqui conosco. Vamos continuar nossa 
luta! 

Doutor Hércules quer falar alguma coisa? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Não, tranquilo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Ok. 

 
(Encerra-se a reunião às 

11h10min.) 

 
 
 

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
MINAS E ENERGIA, REALIZADA EM 17 DE 
JUNHO DE 2019. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Havendo número legal, declaro 
abertos os trabalhos da segunda reunião 
extraordinária da primeira sessão legislativa 
ordinária da décima nona legislatura da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Minas e 
Energia. 
 Solicito à secretária desta comissão que 
faça a leitura da ata. (Pausa) 
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(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da sexta reunião 
ordinária, realizada em 13 de 
maio de 2019) 

 
   O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – REDE) - Secretária, como já 
recebemos a ata em nosso gabinete, vamos 
considerá-la como lida. E vamos seguir para o 
Expediente. 
 Passamos à leitura do Expediente. 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício GDMS n.º 135/2019 - do Gabinete 
do Deputado Marcelo Santos, 
justificando sua ausência na reunião 
desta comissão, ocorrida no dia 
13/05/2019.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) - Ciente. À Secretaria para 
incluir no relatório mensal de frequência do 
parlamentar, e depois arquivar o processo. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
   
Ofício n.º 271/2014 - do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico, informando a celebração 
de convênio junto a FAPES. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

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

Ofício n.º 4336/2019 - do CNPq, 
comunicando a celebração do Primeiro 
Termo Aditivo de Convênio que 
especifica.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

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

Ofício n.º 102/2019, do Prefeito 
Municipal de Apiacá, encaminhando 
prestação de contas referente à 
aplicação de recursos do Fundo para a 
Redução das Desigualdades Regionais. 

O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – REDE) - Ciente. Encaminhe-se 
para a Comissão de Finanças. 

 
Ofício n.º 012/2019, da Prefeita 
Municipal de Montanha, encaminhando 
prestação de contas referente à 
aplicação de recursos do Fundo para a 
Redução das Desigualdades Regionais.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

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

 
Ofício n.º 001/2019, da Secretária 

Municipal da Fazenda do Município de 
Colatina, encaminhando prestação de 
contas referente à aplicação de recursos 
do Fundo para a Redução das 
Desigualdades Regionais. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

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

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 97/2019, do prefeito municipal 
de Atílio Vivácqua, encaminhando 
prestação de contas referente à 
aplicação dos recursos do Fundo para a 
Redução das Desigualdades Regionais. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) – Ciente. Encaminha-se 
para a Comissão de Finanças para análise. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício do prefeito municipal de Muqui 
encaminhando relatório de fiscalização e 
acompanhamento da aplicação dos 
recursos oriundos do Fundo para a 
Redução das Desigualdades Regionais. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) – Ciente. Encaminha-se 
para a Comissão de Finanças para análise. 

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

SENHORES DEPUTADOS:  
Não há. 

 
DISTRIBUIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 

 
 DISTRITUIÇÕES SOBRESTADAS: 
 Não houve. 
 É o que consta no Expediente, senhor 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) – OK. Nós temos o convite 
aqui para deliberar sobre a equipe do projeto 
Solares, da Ufes. Porém, nós não estamos com 
quorum qualificado para a gente poder avançar 
e fazer a aprovação. 
 Primeiramente, eu queria pedir desculpa 
a vocês pelo atraso. Tanto eu, como o Raphael, 
estávamos no Palácio Anchieta, agora, onde o 
governador estava sancionando tanto a Lei do 
Fundo Soberano quanto do Fundo de 
Infraestrutura. O evento acabou atrasando, por 
isso, nós chegamos aqui atrasados. Mas eu 
acredito muito que o projeto do Fundo 
Soberano é um dos projetos importantes para o 
desenvolvimento do estado, até mesmo nessa 
questão da inovação tecnológica das energias 
limpas, que nós vamos poder estar tocando aí 
nos próximos anos no estado. 
 Esta comissão vai ter um papel 
importante para a gente poder estar debatendo 
com o Governo do Estado a aplicação desses 
recursos da melhor forma possível para o 
desenvolvimento do estado do Espírito Santo. 
 Hoje nós vamos voltar ao debate das 
energias limpas, que nós tivemos na nossa 
última reunião. Acho que foi um mês atrás. 
Infelizmente, nós tivemos alguns problemas, 
não pudemos nos reunir de forma pessoal, 
tanto minha quanto da Aline, que é uma das 
nossas convidadas. A gente gostaria de abrir, 
novamente, aquela discussão, e ficou faltando a 
explanação, eu lembro, da EDP, naquele 
momento. A gente vai abrir para a EDP, 
novamente. 
 Registrar aqui a presença do deputado 
Carlos Von; do Raphael Trés, presidente da 
Ceturb; da nossa engenheira eletricista Aline 

Santos, criadora do primeiro carro elétrico do 
estado do Espírito Santo, o fusca elétrico; dos 
gestores da EDP, Luciano Mattos e Adriano 
Mengol, obrigado pela presença de vocês; da 
turma do projeto Solares, a Brenda Bastos, a 
Jessica Calipso, Daniel Victor, João Manoel Lima 
e Luca Fanti; e do pessoal da Secti e da Fapes, 
que aqui se faz presente também. 
 Vamos passar, então, para a discussão. 
Vamos abrir, apesar de a gente já estar 
atrasado, para a EDP, e depois passar a palavra 
para no nosso presidente da Ceturb, Raphael 
Trés, para ele explicar para a gente, também, 
como é que está essa discussão da questão do 
ônibus elétrico. A gente já bateu um papo, 
superficialmente, mas a gente vai avançar mais 
na Comissão de Ciência e Tecnologia essa 
discussão. 
 Com a palavra a EDP. 
 
 O SR. LUCIANO FALCE DE MATTOS – 
Bom dia!  

Gostaria de cumprimentar o deputado 
presidente da comissão, Alexandre Xambinho. 
Ao deputado e ao presidente da Ceturb, bom 
dia. Cumprimentar todos os presentes e passar, 
rapidamente, em virtude da hora também, 
tentar focar mais na parte em que a EDP 
contextualiza nesse novo processo, nesse novo 
contexto. 
 Algumas tendências que vão alterar o 
paradigma da mobilidade nos próximos anos: a 
urbanização; o aumento da densidade 
populacional nas áreas urbanas; nós temos a 
sustentabilidade, que é a crescente consciência 
da sustentabilidade ambiental e recessões 
regulamentares; nós temos a economia 
compartilhada induzindo novas modalidades, 
como o compartilhamento de carros; inovações 
tecnológicas, oferecendo novas soluções, por 
exemplo, o veículo autônomo; explosão de 
dados e, consequentemente, preocupações com 
transparência e confiabilidade dos dados, não 
podem ser expostos os dados de todos os 
cidadãos; e oferta de energia limpa, que aí a 
EDP entra também nesse contexto quando a 
gente fala de mobilidade e energia solar. 
 É um pouco da evolução da energia 
fotovoltaica no mundo. A gente observa um 
crescimento exponencial, já temos mais de 
quatrocentos gigawatts de potência instalada, 
isso é muita potência instalada no mundo. Aqui, 
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no Brasil, mais de quinhentos gigas. Esse gráfico 
está atualizado até o dia 3 de janeiro, o último 
dado que tinha da Upsolar, mas, hoje, a gente já 
tem a informação de mais de setecentos e vinte 
e cinco megawatts instalados até maio de 2019, 
e o Brasil também crescendo, seguindo a 
tendência mundial. 
 O Espírito Santo, de forma não diferente, 
esse dados são não só do Espírito Santo como 
um todo, mas apenas na área de concessão da 
EDP. Ainda temos a área de concessão da Santa 
Maria, que tem mais algumas outras unidades, 
mas a gente tem doze mega instalados e mais 
de mil e trezentas unidades conectadas. Essa 
relação, essa quantidade tem aumentado 
consideravelmente. Hoje a gente já está com a 
média de mais de cento e cinquenta pedidos por 
mês para conexão do sistema solar e, 
basicamente, fotovoltaica. Aqui, no estado, os 
nossos consumidores têm se utilizado, 
aproveitando o nosso clima, muito sol, sol 
durante muito tempo do ano, então, têm 
seguido a tendência do Brasil e do mundo. 
 Alguns projetos, a EDP oferece esses 
produtos de energia limpa no Brasil inteiro 
através de outras empresas do Grupo EDP, não 
a EDP distribuidora, e citando que, semana 
passada, foi inaugurada essa usina fotovoltaica, 
que a gente vê ali a foto, em Minas Gerais, que 
equivale a vinte e quatro campos de futebol 
essa área de painéis fotovoltaicos que nós 
temos lá. Uma potência de oito mega 
instalados, totalizando, hoje, na EDP, vinte e 
cinco mega de potência instalada, vinte e cinco 
watts de potência instalada. 
 Alguns dos nossos clientes: a Globo, o 
Banco do Brasil, a Brametal, a TIM, a Multiplan, 
que é uma grande rede de shoppings, que são 
os nossos clientes dentro da área de geração 
fotovoltaica. 
 Alguns paradigmas que precisam ser 
quebrados, alguns movimentos que precisam 
continuar, regulamentações para incentivar a 
mobilidade elétrica, esse novo momento que a 
gente vive, os Governos oferecerem transportes 
mais sustentáveis, como o elétrico, e o 
deputado Xambinho acabou de citar aqui que 
está tendo algo nesse sentido aqui no estado. 
Algumas mudanças e necessidade de 
mobilidade, como o crescimento da frota; novos 
tipos de mobilidade como o compartilhamento 
de veículos, hoje em dia; veículos autônomos 

que estão revolucionando a mobilidade; e lá nas 
mudanças da indústria, novos players, por 
exemplo, o Uber, hoje, que as pessoas pedem 
táxi, pedem transporte através do celular, não 
precisam necessariamente utilizar seu carro 
próprio. E a oportunidade de recarregamento, 
necessidade de carregamento para fomentar 
essa mobilidade elétrica e a oportunidade de 
receita, e a EDP tem entrado atuando nesse 
quesito, em que a gente tem a oportunidade, 
hoje, de estar atuando. 
 Como que a gente vê isso? Hoje, as 
baterias cada vez com maior autonomia; com a 
bateira com maior autonomia aumenta a 
quantidade de veículo elétrico; aumentando a 
quantidade a demanda tende a aumentar; 
aumentando a demanda tende a baratear o 
custo; dentro desse barateamento de custo a 
população percebe que é mais vantajoso e há a 
necessidade de mais veículos elétricos; tendo a 
necessidade de mais veículos elétricos, postos 
de carregamentos para que esses veículos 
possam rodar nas cidades, e isso vira um ciclo 
que tende a se realimentar e essa é a tendência, 
hoje, que a gente observa, a gente não vê de 
forma diferente.  
 Algumas iniciativas aqui no Brasil. a BYD 
com montadora de veículos pesados. Então, 
hoje, a gente não tem fábrica de veículos leves 
no Brasil – algumas pequenas iniciativas. Qual o 
papel da EDP? A gente atua em 
relacionamento/cliente, a gente tem a expertise 
da energia, então, dentro dessa nossa expertise, 
nossa habilidade do setor de energia, alinhado 
com o nosso planejamento estratégico, a EDP 
também quer investir nesse segmento de 
mobilidade e de energia solar. Já foi inaugurado 
esse corredor Rio–São Paulo. Um carro elétrico 
consegue fazer esse percurso com seis pontos 
de abastecimento, então, ele consegue fazer, 
tem autonomia para poder fazer esse trecho de 
viagem. Foi uma iniciativa da EDP junto com a 
BMW e os postos Ipiranga na rodovia. Aqui no 
estado a gente está implantando sete postos, 
fazendo uma rede aqui que a gente consiga 
percorrer todo o estado do Espírito Santo. No 
dia 2 de junho a gente teve a inauguração do 
posto de carga rápida na Praia de Camburi, em 
frente ao Hotel Aruan, e amanhã tem a 
inauguração do segundo posto, em Venda Nova 
do Imigrante, e os demais postos serão 
semirrápidos. Então, vai fechar toda a área, um 
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proprietário de veículo elétrico conseguirá 
percorrer todo o estado com suprimento da 
energia, um carro elétrico.  

Essa é a foto do posto que a gente 
inaugurou. Esse é um dos carros da nossa frota, 
da EDP, aqui no estado. Um veículo elétrico, um 
veículo de pequeno porte, com autonomia de, 
aproximadamente, trezentos quilômetros. 
Nesse posto aí consegue carregar oitenta por 
cento da bateria de vinte e cinco a trinta 
minutos.  

Outros pontos que a gente tem atuado. 
Como eu citei, em parceria com a Findes, esses 
postos de carregamento. Nós temos um 
aplicativo que ele faz simulações. Você coloca os 
dados do seu veículo e roda com o seu carro e 
ele faz comparativos. Se fosse um carro elétrico 
quanto que seria o custo e o carro a combustão 
quanto foi. Então, ele faz essa simulação e faz 
essa análise. E participação ativa no setor. Ali a 
nossa participação na feira de automóveis.  

Outro projeto que a gente tem 
participado junto com a Findes é o maior 
projeto do mundo, o desenvolvimento no P&D 
de projeto de adesivos fotovoltaicos com a 
finalidade, a gente pretende revestir todo o 
prédio da Findes e aqui da sede da EDP com 
esses painéis adesivos orgânicos que vai utilizar 
a fachada para também gerar energia. Um 
investimento de mais de cinco milhões e a 
geração de mais de cento e quarenta 
megawatts/hora por ano, evitando oitenta 
toneladas de dióxido de carbono no ano.  

 Dentro da mobilidade elétrica temos 
produtos de Business to Business, de 
empresas para empresas. Aí é solução. A 
gente vai trabalhar de acordo com a 
necessidade e a solução para aquela empresa 

desde alugar, trocar toda a frota por carros 
elétricos. Aí vai depender muito da solução 
que a empresa tiver e a gente formar parcerias 
para desenvolver um produto para aquela 
empresa. Também para consumidores 
residenciais, principalmente instalação de 
WallBox, que são esses postos de 
carregamentos para residências.  

Alguns eventos, workshops e eventos 
com clientes, consultores, eventos no Crea, para 
explicar como que funciona, qual a 
regulamentação, principalmente do fotovoltaico 
em residências e empresas dentro da micro e 
minigeração distribuída.  

Explicação do procedimento para se 
conectar, como funciona o sistema de 
faturamento, quais são as isenções que o cliente 
tem, toda a regra que a Aneel, através da 482, 
estabelece para o cliente que queira se conectar 
na rede de distribuição da distribuidora. É isso.  
 Agradeço, mais uma vez, a oportunidade.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – REDE) – Obrigado.  
 Quer falar, deputado? (Pausa) 
 Passo a palavra para o presidente da 
Ceturb, Raphael Trés, para ele explicar para a 
gente como que está o andamento, na Ceturb, 
dos projetos. 
 
 O SR. RAPHAEL TRÉS – Bom dia a todos. 
Bom dia, deputado Xambinho, deputado Carlos 
Von. 
 Agradeço muito o convite para poder 
estar aqui com vocês conversando sobre 
mobilidade elétrica. 
 A Ceturb, este ano, vai receber, através 
de uma parceira com a EDP, a instalação de 
painéis fotovoltaicos no Terminal do Ibes, 
investimento de aproximadamente meio milhão 
de reais. Agradeço à EDP pela parceria e ele vai 
suprir cem por cento da necessidade do nosso 
terminal. Vai, também, dar em torno de trinta 
por cento do Terminal de Vila Velha. 
 Esse é o primeiro passo da Ceturb na 
utilização de energias limpas e vai acontecer 
ainda durante este ano. 
 O ônibus elétrico talvez seja o maior 
interesse dos senhores em discutir.  

 A Ceturb, hoje, é a gestora do contrato 
do transporte urbano na Região 
Metropolitana e do Sistema Intermunicipal de 
Transporte de Passageiros, o Sitrip, que é o 
que faz as linhas municipais.  São essas 
companhias de transporte rodoviário. 
 Como gestores do contrato, nosso dever 
é observar e controlar o contrato de 
transportes, e o dono desse contrato é a Setop, 
Secretaria de Transporte de Obras, o Governo 
do Estado, através da Secretaria de Transporte e 
Obras. 
  No início do ano, a secretaria ainda fez 
uma declaração no sentido de que ônibus 
elétricos seriam integrados à frota que opera 
hoje o Sistema Transcol, aos dois consórcios, 
através de parceria muito provável com uma 
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mineradora, em decorrência de um termo de 
ajuste de conduta ambiental que eles assinaram 
nos últimos tempos. 
 Essa proposta, não tenho informações 
recentes contra o desenvolvimento dela, mas 
teria o maior prazer em absorver essas 
informações e trazer aqui para a comissão, 
presidente. Então, a gente espera que, à medida 
que essa tecnologia for avançando e que os 
custos puderem ser agregados pelo sistema, ela 
possa ser integrada ao sistema de transporte, e 
aí a Ceturb vai trabalhar muito para fazer com 
que isso se desenvolva.  

Mas tudo, na companhia, nós temos que 
pensar na questão final, que é a tarifa do 
usuário. Não tenho como agregar custos muito 
altos, agora, pensar que seria uma excelente 
proposta termos ônibus elétricos e tudo isso, 
mas, se o custo ainda não estiver compatível 
com a capacidade do sistema, nós vamos ter 
que esticar um pouco essa medida e adotar 
outras medidas de utilização de energia limpa e 
questões do tipo. Agora, com os terminais indo 
para um processo de concessão, muito 
provavelmente, será parte do termo de 
referência que sejam adotadas medidas para 
utilização de energia limpa, de energia 
renovável na operação dos terminais. E aí nós 
temos, também, que pensar nos postos de 
recarga, no desenvolvimento de todas essas 
questões voltadas para a mobilidade elétrica no 
transporte coletivo. 
 A princípio é mais ou menos isso que a 
gente teria a falar sobre o assunto.  

Agradeço muito o convite, deputado 
Alexandre Xambinho e deputado Carlos Von.  
  

O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – REDE) – Obrigado, Raphael. 
 É justamente o que nós queremos fazer, 
o movimento que nós estamos puxando à frente 
da comissão. A gente está fomentando essa 
questão da energia limpa no estado do Espírito 
Santo. 
 Acho que o Espírito Santo pode ser o 
pioneiro em nível Brasil. A gente está 
fomentando esse trabalho. Ninguém quer botar 
a faca no pescoço de ninguém, mas sabemos 
que é viável o Espírito Santo sair na frente. 
Estamos vendo a EDP, já, fazendo um trabalho. 
Já fez um trabalho Rio-São Paulo e, agora, 
implantando no estado, onde o capixaba pode 

pegar um carro elétrico e rodar o estado todo, 
com um carro elétrico.  

Por que não a gente avançar nessa 
discussão, principalmente no setor público? Eu 
acho que com a frota que a gente tem de carros 
do Governo, não só nos ônibus, mas na frota de 
carros que nós utilizamos, os secretários, os 
servidores, todos, tudo é utilizado nessa forma 
de energia limpa.  

Mas eu gostaria de fazer uma pergunta 
ao pessoal da EDP, antes de passar a palavra 
para a Brenda, da Solaris, que também quer 
fazer uma explanação e que também estava na 
última reunião. Qual é o custo, vamos dizer 
assim, do abastecimento de um carro, hoje, 
naquele posto de abastecimento de energias, 
ali, em Camburi?   

 
O SR. LUCIANO FALCE DE MATTOS – O 

custo do carro elétrico é vinte e cinco por cento 
mais barato do que um carro à combustão. 
Então, vai variar de carro para carro. Então, para 
a mesma autonomia, hoje a gente tem vinte e 
cinco por cento. O custo do abastecimento de 
um carro elétrico é vinte e cinco por cento de 
um carro à combustão.  

Não sei, respondi? 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Não, tudo bem. É isso 
mesmo. É só essa dúvida, até mesmo porque, 
quando eu estava conversando com o Raphael, 
aqui, a gente chegar num encontro de contas. 
Porque não digo isso agora, mas lá no futuro 
pode ser que o custo da passagem que o 
cidadão paga, hoje, no Transcol, caia devido à 
implantação do veículo elétrico no estado.  

Por que eu falo de a gente ser pioneiro, 
de o estado ser pioneiro? Nós temos, também, 
dentro do nosso estado, uma das maiores 
montadoras de motor elétrico que fica em 
Linhares, que pode auxiliar, muito, dentro do 
campo empresarial, a gente a trabalhar 
futuramente uma montadora ou incentivos para 
o estado do Espírito Santo.  

Vou passar a palavra para o deputado 
Carlos Von.   

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Bom 

dia, presidente. Bom dia, Raphael Trés. Bom dia 
a todos aqui, presentes.  
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A pergunta é direcionada à EDP. Sua 
apresentação diz que, para dar carga demora de 
vinte e cinco a trinta minutos, para dar carga em 
oitenta por cento da bateria. Seria numa 
estação carga rápida o termo que você utilizou? 
Como é que a gente faria para distribuir mais 
essas estações pelo Espírito Santo? Tem alguma 
ideia, algum planejamento em relação a isso? Eu 
vi que você falou numa parceria com os postos 
Ipiranga, não é?  

 
O SR. LUCIANO FALCE DE MATTOS– É.  
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Teria 

como ampliar isso? 
 
O SR. LUCIANO FALCE DE MATTOS – 

Então. Hoje, essa parceria foi feita com os 
postos Ipiranga e a BMW, ali no eixo Rio-São 
Paulo. O posto Ipiranga assumiu o local e está 
assumindo o custo também daquela energia que 
está sendo consumida ali para carregar os 
carros. 

Hoje nós temos esses sete pontos que 
vão permitir circular todo o estado e a gente 
acredita que, com a demanda que nós temos 
hoje de carro elétrico, ela é suficiente para 
atender o que nós temos hoje de carro elétrico. 
Da mesma forma desse eixo Rio-São Paulo, nós 
estamos também nesse momento assumindo os 
custos da carga desses veículos, mas para isso o 
usuário precisa se cadastrar, entrar em contato 
conosco através do site, pedir o cartão para que 
ele possa fazer a recarga. Não basta 
simplesmente chegar ali agora e colocar, que 
não vai conseguir. Tem que fazer o cadastro 
para receber o cartão para que possa abastecer.  

Isso hoje, como comentei, está sendo 
custeado pela EDP, mas no futuro vai ser um 
posto de recarga cobrado igual a um posto de 
gasolina. Então, hoje – responder mais 
diretamente – a gente entende que esses sete 
postos são suficientes para atender a demanda 
que a gente tem.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Você sabe me dizer qual 
o tamanho da frota hoje do estado? 

 
O SR. LUCIANO FALCE DE MATTOS – 

Você quer me ajudar ali? 
São três mil no Brasil. 

A SR.ª ALINE GONÇALVES SANTOS – É. 
Hoje a frota aqui do Espírito Santo está em 
torno de vinte veículos, considerando o veículo 
cem por cento elétrico – não estamos 
considerando veículos híbridos plug-in – em 
nível Brasil, o que representa em torno de 
0,001%, considerando os modelos da BMW, da 
Nissan, Renault, que é o ZOE; tem o Nissan Leaf 
que está para lançar agora; a JAC também está 
trazendo os veículos elétricos; tem também a 
Jaguar, que está trazendo alguns modelos;  a 
BYD, que já tem os veículos elétricos no Brasil 
desde 2017; e alguns Teslas que tem no país. 
Então, digamos assim,  está em torno de entre 
trezentos a quatrocentos veículos em nível 
Brasil. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – REDE) – Vamos passar a palavra 
para a Brenda, do projeto Solares. 
 
  A SR.ª BRENDA SCHULZ BASTOS -  
Muito prazer, senhores deputados e demais 
convidados aqui presentes. 
 Como o deputado bem disse, eu me 
chamo Brenda Bastos, sou uma das integrantes 
do projeto Solares, da Ufes, e quero desde já 
agradecer à comissão pelo convite para explicar 
um pouco mais sobre o que é o Solares e o que 
a gente tem feito no cenário capixaba. 
 Quando se fala em energia limpa, é 
muito importante frisar que a gente está 
falando daquela fonte de energia que não emite 
poluentes atmosféricos e tem um potencial de 
impacto, muito restrito na natureza. 
 O Solares, em especial, como o próprio 
nome é sugestivo, trabalha com energia solar e 
a energia solar é uma fonte de energia limpa.  

Um exemplo claro e eficiente de país que 
tem plantado energia solar é China e Alemanha, 
principalmente, que é uma das principais 
produtoras de energia fotovoltaica no mundo, 
que já iniciou seu processo de transição 
energética e tem contado com níveis cada vez 
maiores de emprego.  
 É muito importante citar, também, que 
recentemente tivemos deputados federais e o 
nosso senador Fabiano Contarato visitando a 
Alemanha, a fim de entender um pouco mais 
sobre o desenvolvimento sustentável. E uma das 
pautas deles foi a discussão sobre energia limpa 
- então isso só retrata a importância da 
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discussão desse tema aqui na Assembleia – e o 
foco deles foi também energia solar. 
 Aqui no Brasil, a energia solar tem 
crescido gradativamente, bem como no Espírito 
Santo também. E é justamente observando essa 
pontualidade de energia solar que surge o 
projeto Solares, em meados de 2015. É um 
projeto de extensão universitário, composto por 
uma equipe multidisciplinar que busca explorar 
as aplicações da energia solar e contribuir tanto 
para o desenvolvimento dos seus membros 
como para o desenvolvimento da sociedade. 
Temos essa equipe multidisciplinar, que é 
composta por alunos de cinema, de design e de 
todas as engenharias da Ufes. Essa 
multidisciplinaridade é o que dá sustentação ao 
projeto e tem feito a gente crescer cada vez 
mais. 

 Nós, como universitários, temos um 
objetivo um tanto quanto audacioso, que é, até 
o ano de 2020, ou seja, no ano que vem, nos 
tornarmos projeto universitário referência 
dentro do Brasil. Atualmente, somos um projeto 
referência dentro do estado do Espírito Santo e 
isso é muito importante. É algo que o estado já 
está fazendo, são jovens estudantes. Nós somos 
jovens estudantes que já estamos fazendo algo.  

Com o objetivo de atingir essa 
notoriedade até o ano que vem, o projeto, a 
nossa linha da diretoria de projetos, se divide 
em cinco frentes. Uma delas é o nosso barco de 
competição. 
 Em 2017, fomos para o Desafio Solar 
Brasil, que é um rally de barcos movidos à 
energia solar, que aconteceu no ano passado, 
no caso em Búzios, no Rio de Janeiro. Em 2017 
ficamos em quarto lugar e em 2018 
conseguimos ser campeões da nossa categoria, 
que é catamarã. O barco é movido cem por 
cento à energia solar e foi totalmente 
desenvolvido aqui na Ufes.  
 Em 2016, foi a primeira vez, o primeiro 
ano nosso na competição. Foi um ano para 
irmos, observar, entender a dinâmica da 
competição. Em 2017, foi realmente a primeira 
vez que fomos competir e conseguimos o quarto 
lugar, com poucos segundos de diferença do 
terceiro lugar. E no ano passado nós trouxemos 
o título para o estado, lembrando que esse é o 
primeiro barco movido, a primeira embarcação 
solar do estado do Espírito Santo movido à 
energia solar.  

 Essa é uma foto logo pós o campeonato 
de 2018, em que nós nos consagramos 
vencedores. Foi um momento único, é uma 
experiência única, é um impulso a mais para nós 
continuarmos desenvolvendo os projetos dentro 
do setor energético e energia solar dentro do 
estado. Atualmente, o projeto é composto por 
quarenta e dois alunos, de diversos cursos, e 
conta com dois professores orientadores.  

Nós temos também o Solares Social, que 
é uma linha de ações que visa realmente tornar 
conhecida e democratizar o acesso à tecnologia. 
Isso é muito importante quando a gente está 
tratando de energia limpa, porque uma parte 
considerável da sociedade não tem esse 
conhecimento e é a partir da geração de 
conhecimento que a gente consegue tornar esse 
tipo de energia mais acessível à comunidade e 
mais barato também, porque quanto maior a 
procura, a tendência do custo é diminuir. 

Nós temos também a Solar Térmica. Só 
ressaltando uma coisa do social. Atualmente, 
nós atuamos com visitas em escolas de ensino 
fundamental I, II e ensino médio. E a gente tenta 
explicar de uma maneira mais lúdica. As 
crianças, no caso do fundamental II, têm 
oportunidade de ver um mini carrinho de 
energia solar funcionando, a gente tem mini 
placas conectadas a um motor e é uma 
experiência única, que engrandece muito, e elas 
podem observar que a energia limpa está mais 
próxima delas do que elas imaginam. 

A Solar Térmica utiliza painéis para 
aquecimento de água. Atualmente, nós estamos 
desenvolvendo um projeto no RU, no 
Restaurante Universitário, que usa o 
aquecimento de água, que depois é armazenada 
em boilers, para acelerar o processo de 
cozimento dos alimentos dentro da cozinha do 
restaurante universitário. E isso, futuramente, 
assim que implantado, vai diminuir os custos 
que a universidade tem com o cozimento, que 
atualmente é a gás.  

Outra área nossa é a área Off-Grid, ou 
seja, que são projetos não conectados à rede. 
No ano passado, nós lançamos uma vaquinha 
online com o intuito de arrecadar dinheiro para 
financiar esse nosso projeto. Inclusive, nós 
viemos aqui na Câmara pedir auxílio aos 
deputados. Estivemos em vários locais. É um 
projeto construído com a mão da população, 
com o dinheiro da população, e vai ser instalado 
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ali perto do Teatro Universitário, próximo à área 
de convivência da Ufes. Ele funciona totalmente 
off-grid, não é conectado à rede e as pessoas 
que passarem ali poderão conectar e plugar 
seus conectores para carregar celular, notebook. 
E a gente quer realizar alguns eventos também. 
E está para ser inaugurado - também foi 
construído por nós, estudantes - no final deste 
mês e início de agosto, uma obra muito 
importante que conclui e que resume, em tese, 
o que é o Solares.  

Temos aí uma imagem da nossa 
vaquinha, que foi muito importante para a 
construção da Estação Solares. É um quiosque, 
mas foi apelidado carinhosamente como 
Estação Solares.  

Nós temos a área On-Grid também, ou 
seja, que são projetos conectados à rede 
elétrica. E nós atuamos no projeto que está 
sendo desenvolvido, agora, que está sendo 
construído dentro da Ufes, que é a implantação 
de uma usina de energia elétrica ali dentro. E 
qual foi o papel da Solares? A gente catalisou 
todo esse processo. E quando isso começa? Isso 
começou em 2017. O Informa Ufes, junto com 
uma matéria em que nós éramos notícia, 
avisando que nós iríamos para um desafio de 
barcos solares, vinha também um informativo 
de que a Ufes tinha o intuito de implantar 
painéis fotovoltaicos na unidade de Goiabeiras. 
Observando, no ano passado, que esse projeto 
não foi para frente, o Solares desenvolveu todo 
o processo de viabilidade da obra, quais seriam 
os benefícios, o que isso iria impactar nas contas 
da Ufes, quais seriam os gastos e o que de 
benefício isso teria pós implantação. Levamos 
isso para a Prefeitura Universitária. A Prefeitura 
Universitária aceitou o nosso projeto, foi muito 
bem-vindo na prefeitura. Eles fizeram os 
projetos MC da instalação de energia das placas 
fotovoltaicas e abriram um edital de licitação. E 
neste ano, a empresa Moove já começou o 
processo de construção da usina solar dentro da 
Ufes. Isso vai gerar cerca de cinco mil 
quilowatts-pico, que apresenta um aumento 
considerável no porcentual de energia solar que 
o Espírito Santo produz e vai fazê-lo pular cerca 
de cinco categorias na geração elétrica solar do 
país.  

Isso representa para a Ufes um total de 
dois milhões, setecentos e setenta e cinco mil, 
quatrocentos e quarenta reais e setenta 

centavos, por ano. É uma economia gigantesca e 
que só tende a beneficiar tantos os estudantes 
como a Ufes. E o OnGrid visa não só esse 
projeto, mas também visa construir, fazer 
outros projetos em unidades públicas, em 
prédios públicos do Estado, sempre com esse 
intuito de capitalizar e acelerar, o máximo 
possível, a instalação de placas solares.  
 Aí temos uma imagem que demonstra o 
ranking, nós no ranking estadual. O estado do 
Espírito Santo é o décimo quinto - de acordo 
com a Absolar - maior produtor de energia solar 
no estado, e só essa produção feita de energia 
elétrica On Grid na Ufes vai fazer pularmos 
quatro posições e passarmos para o décimo 
primeiro lugar. Ainda temos muito a crescer. O 
estado de Minas Gerais, hoje, é o principal 
produtor de energia fotovoltaica no país, nós 
ainda temos muito a avançar, mas essa já é uma 
parte do avanço que o Espírito Santo, que 
alunos capixabas têm feito para contribuir para 
o desenvolvimento do estado.  
 E, só para recapitular, o Solares é 
dividido em cinco grandes áreas: o Solar 
Térmica, o Barco de Competição, o Solares 
Social, o OnGrid e o OffGrid. 
 Para finalizar, realmente, agora, quero 
concluir e citar uma fala dos senhores 
deputados, na última sessão, que considero 
muito importante e positiva, que diz: O uso de 
energias renováveis é uma realidade mundial, 
mas ainda não é amplamente conhecida pelos 
brasileiros. Precisamos estar preparados para 
acompanhar essa evolução.  

Deputados, convidados, nós, capixabas, 
estamos fazendo. Nós, estudantes, estamos 
tentando acompanhar essa evolução. Estamos 
construindo nosso espaço dentro da sociedade 
capixaba, mesmo diante de tantos desafios e 
empecilhos. Mas, para isso, para crescermos, 
precisamos de investimentos, sejam públicos ou 
privados, e de pessoas que acreditem, 
realmente, que o futuro é hoje, é agora, que ele 
já começou, e o Solares faz parte da criação 
desse futuro.  

Obrigada, senhores deputados. 
Agradeço a palavra ao senhor 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Obrigado, Brenda. 
Parabéns pelo projeto Solares, pelo trabalho de 
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vocês. Vejo que são futuros engenheiros que 
prometem para o futuro do estado do Espírito 
Santo com boas práticas. 

Quero passar a palavra para a Aline 
responder algumas perguntas feitas na última 
reunião e que ficaram faltando resposta. 

Lembrar que a gente precisa fechar a 
reunião às 13h porque temos outra comissão e 
temos também os trabalhos legislativos no 
plenário daqui a pouco também. 

 
O SR. LUCIANO FALCE DE MATTOS – 

Deputado, se me permite, para ficar claro, o 
custo do abastecimento é vinte a vinte e cinco 
por cento do total do combustão. Não sei, 
parece que eu falei vinte e cinco de economia. 
Não, é vinte a vinte e cinco por cento do custo, 
tá, que comentei. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Entendi. 
 
O SR. LUCIANO FALCE DE MATTOS – 

Para ficar claro. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Melhor. Caiu mais ainda o 
custo.  

 
O SR. LUCIANO FALCE DE MATTOS – 

Caiu mais ainda, ou seja, se é duzentos reais a 
combustão, vai ficar entre quarenta a cinquenta 
reais. 
 

A SR.ª ALINE GONÇALVES SANTOS – Só 
acrescentar alguns detalhes. Na verdade, o 
carro elétrico, de modo geral e como qualquer 
veículo a combustão depende do tamanho do 
tanque de combustível, depende do consumo, 
depende da dirigibilidade do motorista... Então, 
tem vários aspectos a serem considerados. De 
um modo geral, a economia de um carro 
elétrico é em torno de oitenta por cento. 
Então, por exemplo, considerando um carro que 
tem uma autonomia de trezentos quilômetros, 
com quinze reais você enche o tanque de 
combustível de eletricidade, porque é bateira, 
de um carro elétrico. Então, é uma economia 
em torno de oitenta por cento, comparado a um 
carro à combustão. 

Agradecendo a Aneel, o convite da Mesa, 
da comissão, o senhor presidente Xambinho, 

principalmente pela motivação e por tratar 
desse assunto dentro desta Casa de Leis. 

Respondendo as perguntas da Janete, ela 
perguntou qual o percentual de veículos 
elétricos já circulando no Brasil. A gente já 
respondeu, mas a gente retoma aqui que está 
em torno - considerando híbridos - de 
quatrocentos e trinta mil. Mas o nosso foco, 
aqui, é realmente os veículos cem por cento 
elétricos, e está em torno de trezentos a 
quatrocentos veículos; e no nosso estado aqui 
em torno, somente, de vinte por cento. 

Qual a frota de veículos elétricos nos 
países como Estados Unidos, China, Inglaterra, 
Itália, enfim? Nos Estados Unidos têm mais de 
um milhão, algo em torno de um milhão e 
duzentos de veículos; na China, um milhão e 
duzentos; Inglaterra, em torno de duzentos 
veículos; Itália, mais de sete mil veículos, 
considerando cem por cento elétricos. Não 
estou considerando plug-in e nem híbrido plug-
in.  

Tecnologias de exportação. Ela tinha 
citado algumas perguntas retratando sobre 
quais tecnologias estaríamos exportando, eu 
entendo que seja essa a pergunta dela. Então, 
tem desde as reservas de lítio; de nióbio, que o 
Brasil tem essa concentração de reserva, e a 
partir desses minerais é possível a questão de 
fabricação de baterias.. 

Como foi bem citado pelo deputado 
Xambinho, no próprio Espírito Santo temos uma 
fábrica de motores elétricos, a WEG. A WEG é 
uma das maiores exportadoras de motores 
elétricos em nível mundial, e temos aqui em 
nosso estado e em Jaraguá do Sul, no Sul do 
país. 

Então, desde tecnologias embarcadas, 
que a gente fala eletrônica de veículos até 
realmente questões de baterias, de insumos e 
de matéria prima. 

A situação de China e Brasil. Ela tinha 
feito uma pergunta, que agora não me lembro 
muito bem, de como que ficaria essa relação 
China e Brasil? A questão toda é que se como 
brasileiros, e citando o nosso caso aqui, como 
capixabas, não temos uma política, nada que 
incentive essa indústria, essa nova tecnologia 
que está surgindo em nível mundial e que vai 
acontecer aqui, se a gente não se mover a isso, 
a favorecer o desenvolvimento do nosso estado, 
geração de emprego, mão de obra, arrecadação, 
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enfim, o chinês, realmente, vai vir e vai fazer o 
que já está fazendo em nosso país, trazendo 
essa tecnologia. Essa montadora, inclusive, a 
BYD, que é uma empresa chinesa... Então, os 
veículos elétricos e os ônibus elétricos 
comercializados e vendidos em nosso País são 
de uma chinesa. Então, se a gente não tomar 
nenhuma providência, a China, vai tomar, sim, 
conta. Então, respondendo a essa pergunta. 

A próxima pergunta. E ela pergunta: a 
Petrobras está com os dias contados? A 
Petrobras, hoje, é uma empresa de energia. 
Então, ela não é mais Petrobras/petróleo, é 
Petrobras, empresa de energia. Hoje, a 
Petrobras é tipo a EDP, vamos dizer assim, no 
sentido de que a Petrobras também está 
inovando. Então, a gente poderia voltar com a 
pergunta: E quando acabar o petróleo, o que a 
Petrobras vai fazer? A Petrobras, obviamente, já 
tem esse planejamento estratégico, de dez, 
quinze, vinte ou trinta anos que seja. E ela já 
tem isso em seu planejamento, de que ela vai, 
sim, se voltar para energias. Então, ela também 
vai, hoje, a médio ou longo prazo, concorrer 
também com geração de energias, 
infraestruturas, enfim.  

Então, como que acontece, na questão 
da distribuição de energia? Ela fez uma 
pergunta e entendo que, claro, obviamente, que 
é através das concessões das distribuidoras de 
energia, e que pode sim, pela regulamentação 
da Aneel, explorar, que é uma palavra que o 
regulamento deixa bem claro, exploração 
comercial. Então, desde uma concessionária, 
distribuidora até um empresário pode explorar 
comercialmente o fornecimento de carga para 
veículos elétricos. 

Ela pergunta se a EDP está investindo no 
Brasil nisso e por quê. Obviamente isso está no 
planejamento estratégico da EDP, como uma 
empresa de energia, e que a Aneel, que 
regulamenta, é a Agência Nacional, deixa isso 
muito claro não só para a distribuidora, mas 
também para qualquer pessoa que queira 
também investir nisso. 

Em desemprego local, se é bom para a 
China, será bom para o Brasil? Ela pergunta. A 
gente retoma: se é bom para a China será bom 
para o Brasil? É bom para a China. Agora, o que 
o Brasil, o que nós estamos fazendo para se 
tornar bom para os brasileiros? Porque para a 
China já é. A China já está crescendo, já está 

desenvolvendo, já está brigando com os Estados 
Unidos. Agora, o que nós, como capixabas, 
como Casa de Leis, como setor privado, o que 
nós estamos fazendo para trazer o 
desenvolvimento local? É isso que está em 
nossas mãos. A China já tem isso bem 
desenvolvido e bem assertivo lá e é isso que ela 
está trazendo também para o nosso país, 
trazendo os carros para o nosso país, as 
patinetes, várias tecnologias são chinesas, 
painéis solares são chineses e estão vindo para o 
nosso país. Por que não desenvolver ou trazer 
incentivo, projetos de leis que venham 
incentivar a indústria local, que venham gerar 
desenvolvimento para o nosso estado? Se nós 
não tomarmos essa definição, quem vai tomar é 
a China, isso é certo. A EDP, cinquenta e cinco 
por cento, se não me engano, já é chinesa. 
Então, não só a EDP, mas várias empresas, a 
BYD é uma empresa chinesa, se a gente comprar 
ônibus da BYD, automaticamente a gente está 
ajudando a desenvolver mais ainda a China, e 
não o nosso país, e não gerando questão só de 
emprego. 

Outras perguntas, deixa eu passar aqui. 
Acredito que foi só em relação a isso. Ela tem 
mais uma listinha aqui, que vou ser também 
bem breve. Ela pergunta como se daria o 
encontro de contas com a concessionária de 
energia. A energia elétrica é a mesma, então, o 
quilowatt é o mesmo. Se a gente paga em torno, 
vamos arredondar, de um real por quilowatt-
hora, o consumo também, automaticamente, é 
isso, a partir do momento que ela cobre. Hoje a 
EDP está oferecendo gratuitamente ainda. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Aline, queria fazer como 
proposta você passar essas respostas por escrito 
para a comissão, para a gente encaminhar para 
o gabinete da deputada as respostas das 
perguntas que ela fez. 

 
A SR.ª ALINE GONÇALVES SANTOS – Sim. 

Isso, é melhor. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Até mesmo porque ela 
não está presente hoje na comissão. Para a 
gente poder tocar isso. 

Não é querendo interromper, é por 
conta do horário, até mesmo pelo atraso que a 
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gente cometeu, mas eu queria puxar uma 
proposta até junto com o deputado Carlos Von 
de a gente criar um grupo de trabalho nessa 
área de energias limpas para a gente abrir uma 
discussão, um canal de diálogo com o Governo 
do Estado, através da Ceturb, através da Setop 
também, até mesmo através do próprio 
governador. Já conversei com ele sobre esse 
assunto e tem total interesse de estar 
estudando, criando um grupo para a gente 
poder aplicar, tentar aplicar alguma medida no 
Estado que seja eficaz, seja na frota de carros do 
Estado, até mesmo no uso de painéis 
fotovoltaicos nas repartições públicas do 
Estado, em parceria com a EDP. Acho que nós 
precisamos avançar nesta discussão, e nós 
avançamos através de um grupo de trabalho, 
acredito, com a gente, como formadores de 
opiniões, como vocês são, para a gente poder 
criar esse grupo e avançar, deputado Carlos 
Von. Fica como uma proposta para a gente 
trazer até na próxima reunião, que a gente deve 
ter um quorum maior de deputados, para a 
gente apreciar e aprovar isso. 

 
A SR.ª ALINE GONÇALVES SANTOS – Sim. 

Ótimo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Alguém, algo mais a 
tratar? Para a gente poder encerrar. (Pausa) 

Passo a palavra ao deputado Carlos Von. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Presidente, quero apenas te parabenizar. Você 
tem trazido, realmente, temas relevantes para 
esta comissão e promovido, realmente, 
excelentes debates. A ideia de formar um grupo 
de trabalho para continuar debatendo essa 
questão da energia limpa é de fundamental 
importância e conte comigo. Muito obrigado a 
todos! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Obrigado, deputado. 
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 1.º de julho, às 11h, 
neste plenário. 

Muito obrigado e uma boa tarde a todos. 

(Encerra-se a reunião às 
12h55min) 

 

 
 

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 17 
DE JUNHO DE 2019. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Boa tarde a todos. Boa tarde ao público 
que nos assiste através da TV Assembleia. Boa 
tarde aos deputados Lorenzo Pazolini e Sergio 
Majeski. 
 Conforme art. 75, do Regimento Interno 
desta Casa, Resolução n.º 2.700, de 15 de julho 
de 2009, os trabalhos das comissões serão 
iniciados com a presença de pelo menos um 
terço dos seus membros, caso que ocorre no 
momento. Desse modo e havendo quorum, 
declaro aberta a reunião da Comissão de 
Educação.  

Sem demora, solicito ao secretário da 
comissão que proceda à leitura da ata da 
reunião do dia 03 de junho de 2019.  
 

(O senhor secretário procede à 
leitura da ata da sétima reunião 
ordinária, realizada em 3 de 
junho de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Em discussão a ata. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Como vota o deputado Lorenzo Pazolini? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Pela aprovação da ata como 
lida, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Como vota o deputado Sergio Majeski? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Pela 

aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Aprovado por unanimidade.  
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Passo agora para a leitura do Expediente 
e solicito ao secretário da comissão que proceda 
à leitura do mesmo.  
  

O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
E-mail recebido da senhora Nadia 

Holanda a respeito de denúncia da Emef 
Aristóbulo Barbosa Leão. 

E-mail recebido da senhora Vanessa a 
respeito da denúncia da Emef Aristóbulo 
Barbosa Leão. 

E-mail recebido do superintendente da 
Sedu, do senhor Rurdiney da Silva, a respeito da 
servidora Nadia Willian de Holanda.  
 Ofício/ PMES/Ajudância Geral n.º 
241/2019, prestando esclarecimento sobre os 
fatos ocorridos no Emef Jacaraípe. 
 Comunicado FNDE n.º 3342/2019 – 
Indicadores Educacionais. 

Comunicado FNDE n.º 3269/2019 – 
Indicadores Educacionais. 

Comunicado FNDE n.º 3318/2019 – 
Indicadores Educacionais. 

Comunicado FNDE n.º 3302, 3389, 3326, 
3367, 3334, 3381, 3310, 3294, 3282, 3355/2019 
– Indicadores Educacionais. 
 
 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
  Projetos de Lei n.º 32/2019. 

Autor: deputado Sergio Majeski.  
Ementa: dispõe sobre a dispensa de 

pagamento de taxas e emolumentos e demais 
despesas cartorárias referentes ao registro 
estatutário e suas alterações do Conselho 
Escolar.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
 Não há. 

 
PROPOSIÇOES SOBRESTADAS: 
Não há. 
 
PROPOSIÇOES BAIXADAS DE PAUTA: 
Também não há no período. 
 
ORDEM DO DIA:  

Neste momento, também não há.  
 
E já vamos entrar na fase das 

Comunicações.  
Eu gostaria, neste momento, de 

agradecer as presenças da diretora Flavia, 
diretora do Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra; 
agradecer a presença do superintendente de 
Carapina, Rurdiney da Silva, e também a 
presença do assessor de gestão da Sedu, senhor 
José de Amorim Theodorio. 
 E, também – na reunião passada não foi 
possível, até por conta do tempo, ouvir os 
alunos e novamente os alunos fizeram uma 
reivindicação de fala – eu gostaria de colocar em 
discussão, neste momento, para que a gente 
possa ouvir a aluna Maria Luiza da Silva Rosa. 
 Em discussão a proposta. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Delegado Lorenzo Pazolini? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) – Eu acompanho a proposição, 
presidente. 

  
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Deputado Sergio Majeski? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – 

Presidente, só para esclarecimento. 
Na semana passada houve fala de aluno? 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Não. Não houve fala de aluno por conta 
do tempo. Eu não abri a fala, eles novamente 
pediram e eu estou colocando em discussão 
para que a gente possa ouvir a aluna Maria Luiza 
da Silva Rosa. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Eu 

acho, presidente, que, como na semana passada 
foram ouvidos os professores e funcionários e 
hoje estamos ouvindo a diretora, que seja 
marcado um outro dia para ouvir os alunos, 
porque acho que a gente acaba... 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Eu acho que três reuniões para esse 
assunto não faz mais sentido. Vamos tentar 
matar esse assunto hoje. 

Então, como V. Ex.ª vota? 
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O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Eu voto 
contra. 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Eu voto a favor. 
Então, aprovado para que a gente possa 

ouvir a aluna Maria Luiza da Silva Rosa. 
Neste momento, até para que a gente 

possa ouvir depois a direção da escola e o 
superintendente, eu gostaria, sem mais demora 
também, pedir a supervisora da comissão, a 
aluna já está aqui, para que a gente possa ouvir 
a aluna. Os professores nós já ouvimos, inclusive 
todos já ouviram a ata, mas vamos ouvir a 
representante dos alunos e posteriori para que 
a gente possa ouvir à senhora Flavia e, 
novamente, os senhores Rurdiney e José de 
Amorim Theodorio. 

Então, concedo a palavra, neste 
momento, à aluna Maria Luiza da Silva Rosa. 

 
MARIA LUIZA DA SILVA ROSA – Oi. Boa-

tarde! 
Gostaria de dar boa-tarde a todos. Eu me 

chamo Maria Luiza da Silva Rosa, sou aluna 
secundarista do terceiro ano na escola 
Aristóbulo Barbosa Leão. Eu estudo no turno 
vespertino. Estou aqui para poder falar em 
nome de todos os alunos, mas principalmente 
dos alunos do terceiro ano.  

Logo no início do ano, quando chegamos 
à escola, nós reparamos a diminuição drástica 
de alunos. A resposta que nós tivemos foi, 
principalmente da Sedu, que os alunos não 
fizeram a pré-matrícula, como deveria ser feita. 
Porém, como a gente já estava no período de 
encerramento da pré-matrícula, nós 
estranhamos e procuramos saber sobre esses 
alunos que não estavam entrando na escola. 

Nós conseguimos relatos de várias 
pessoas dizendo que chegaram a ir à secretaria 
da escola e lá foram informados que não havia 
vaga. Eu fui uma das alunas que fiz várias 
publicações no perfil da escola, no Facebook, e, 
em um determinado momento, eu fui 
questionada dessas publicações pela diretora.  

Na presente conversa, ela me alertou... 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Publicações sobre vagas na escola, não 
é isso? 

MARIA LUIZA DA SILVA ROSA – Sobre 
vagas na escola e sobre a saída de alguns 
professores por conta da diminuição de turmas. 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Ok. 

 
MARIA LUIZA DA SILVA ROSA – Eu me 

sinto ofendida em perder professores que eu 
estudei desde o primeiro ano, que eu já sou 
acostumada com eles, e aí eu desabafei com os 
demais colegas que estão no grupo. 

A diretora me falou sobre crime 
cibernético. Eu gostaria de dizer que também 
sou aluna de curso técnico em informática pelo 
Pronatec, um projeto do Governo. Nas minhas 
publicações, eu não mencionei o nome da 
direção. Eu falei que a atual gestão estaria, 
talvez, até conivente com a negação de vagas, 
porém não a acusei. Então, eu disse que se ela 
se achou ofendida com as determinadas 
publicações que procurasse, porque também 
outras pessoas comentaram, citaram nome, 
pediram a saída. 

Eu gostaria de dizer que, nós, como 
alunos, admiramos o trabalho da Flavia como 
diretora, porém, como em qualquer ambiente, 
nós precisamos ter convivência, de saber 
conviver com as pessoas que estão ali, saber 
tratar as pessoas e isso é uma das coisas que a 
gente não tem dentro do Aristóbulo. 

Depois dessas publicações, um jornal 
local me procurou para poder fazer uma 
entrevista. Eu fui a aluna que dei a entrevista, e, 
pouco tempo depois, eu junto com mais alunos 
do terceiro ano procuramos a direção da escola 
para pedirmos para poder vender rifas em prol 
da nossa formatura. Nós fomos negados de 
fazer isso, e, a princípio, a diretora nos disse que 
era proibido vender. Nós procuramos saber 
sobre essa proibição. Nós procuramos saber 
através de documentos as coisas que nós 
podemos ou não fazer dentro da escola. Vimos 
que se a direção permitisse, nós poderíamos. 
Então foi nos dito que, pelo fato de a escola 
estar de forma negativa na mídia, nós não 
poderíamos vender rifa. E essa forma negativa... 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Para a formatura, é isso? 
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MARIA LUIZA DA SILVA ROSA – Isso, 
para formatura.  
 E essa forma negativa seria por conta da 
entrevista que eu dei.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, só para eu entender: primeiro, 
você fez uma postagem sobre reivindicações. 
Não vejo problema nenhum nisso. Não existe 
crime. Eu sou presidente da CPI dos Crimes 
Cibernéticos aqui nesta Casa e isso não existe. 
Você tem todo o direito. Agora, esse segundo 
ponto foi com relação a vocês querendo 
viabilizar recursos para fazer a formatura, não é 
isso? 

 
MARIA LUIZA DA SILVA ROSA – Isso. 

Tendo em vista que muitos alunos não teriam 
condições de pagar pela entrada na formatura, 
nós queríamos poder vender rifa para poder 
estar custeando a entrada desses alunos que 
não teriam condições. Como nós temos alunos 
que, atualmente, não vão à formatura porque já 
está muito em cima e, talvez, eles nem 
consigam ir por não ter condições de pagar.  
  

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. Muito obrigado pela sua 
participação.  

 
MARIA LUIZA DA SILVA ROSA – Eu que 

agradeço. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então, eu acho que, neste momento,... 
A senhora Flavia, diretora da escola, ouviu 
também. Depois eu vou fazer alguns 
questionamentos individuais, e se os demais 
deputados também quiserem fazer o mesmo, 
mas na própria ata que foi lida já foi passada 
muita informação do que aconteceu na semana 
passada. Estiveram aqui, se eu não me engano, 
sete professores. Sete, é isso? – Retrasada – 
Sete professores e acho que uns vinte ou trinta 
alunos participaram da reunião passada com 
vários questionamentos que chegaram e esta 
Casa. Alguns desses professores estiveram em 
meu gabinete há mais ou menos dois meses. Eu 
conversei, na época, com a Sedu, mas esse 
conflito acabou crescendo. Eles trouxeram, 
inclusive, vários laudos médicos, ou seja, e aí 
chegou a este ponto, de tentar ver se a gente 

consegue encontrar um caminho para 
solucionar esse conflito, visto que faz parte das 
atribuições desta Casa, desta comissão, a 
fiscalização.  

Então, eu gostaria que, neste momento, 
diante do que a diretora Flavia ouviu nas atas e 
também, claro, já sabe bastante sobre essas 
informações, mas já começando também os 
questionamentos, mas o principal ponto, se 
quiser se apresentar e fazer explanação sobre o 
trabalho lá, mas o principal ponto é sobre a sua 
atuação, como foi a atuação mediante esse 
conflito, pode dar uma explanada geral, e eu 
gostaria de saber se todas as suas decisões e 
atitudes foram ou não respaldadas pela Sedu.  

Muito obrigado pela presença, diretora 
Flavia, que é diretora da Escola Aristóbulo 
Barbosa Leão, na Serra.  

 
O SR. WELLINGTON BORGHI – Senhor 

presidente, por gentileza, eu acompanho a 
Flavia, tenho procuração nesse sentido. O 
senhor me permite formular apenas duas 
questões preliminares, antes da oitiva do 
depoimento da Flavia, por favor?  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Olha só, V. Ex.ª pode se dirigir à Flavia; 
agora, fazer intervenção em nome dela, não é 
possível.  

 
O SR. WELLINGTON BORGHI – Não é 

intervenção em nome dela, não, senhor 
presidente. É referente à defesa técnica. Não é 
em relação ao conteúdo do depoimento dela, 
absolutamente. É referente à defesa técnica e 
ao Regimento desta Casa. Se V. Ex.ª me permite, 
faço esses apontamentos preliminares que, 
depois, a comissão, naturalmente reunida em 
sessão administrativa para isso, vai ter 
oportunidade de decidir ou não. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eu acho que em momento oportuno. 
Neste momento, eu gostaria de ouvi-la sobre o 
que eu acabei de questionar.  

 
O SR. WELLINGTON BORGHI – Se V. Ex.ª 

então me autoriza, ao final do depoimento dela, 
formular as questões, por favor. Obrigado.  



54 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 24 de junho de 2019 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Boa 
tarde a todos. Boa tarde, senhores deputados. 
Meu nome é Flavia Induzzi Passos, sou servidora 
estadual desde 2013, professora de Língua 
Portuguesa, e também sou servidora municipal 
de Serra, como pedagoga, também desde 2013, 
estatutária. Sou formada em Língua Portuguesa, 
sou formada em Pedagogia, pós-graduação em 
Coordenação Pedagógica, em Estudos da 
Linguagem. Atuei na rede privada em escolas de 
ensino médio e fundamental; no Senac, como 
supervisora pedagógica; fui professora da 
Faculdade Multivix de cursos de graduação, 
durante três anos e meio; atuei como DT no 
Estado, enfim. 

  Desde 2015, que eu fui para a Escola 
Aristóbulo Barbosa Leão, devido a processo de 
remoção, atuei lá como professora até o dia 
23 de fevereiro de 2018, e no dia 26 de 
fevereiro, eu assumi a direção da escola, via 
processo seletivo. Inicialmente, juntamente 
com doze candidatos, o processo seletivo 
promovido pela Secretaria Estadual de 
Educação. Primeiro passei pela entrevista pelo 
Conselho de Escola, onde tive meu nome 
aprovado; depois, fui para entrevista psicológica 
e psicotécnica em empresa especializada; e, por 
último, a entrevista com a assessoria de gestão 
na Secretaria de Educação, e estou lá desde 
então. 
 Tive acesso à denúncia e gostaria de 
responder aos pontos que foram colocados. 
Também vou responder à aluna e às outras 

questões dos senhores deputados. No que se 
refere, inicialmente, ao esvaziamento da escola, 
quero dizer que, em 2018, nós tivemos, no 
turno matutino, dezessete turmas, e finalizamos 
o ano com quatrocentos e noventa e oito 
alunos.  Destes quatrocentos e noventa e oito 
alunos, estão alunos aprovados e reprovados 
por nota e falta. Então, tínhamos uma média, no 
turno matutino, no ano passado, de vinte e 
nove alunos por turma, sendo que nós temos 
uma capacidade, de acordo com a Resolução do 
Conselho Estadual de Educação, n.º 3.777/2014, 
em seu art. 132, § 4, no inciso III, diz que, no 
ensino médio, a capacidade é de quarenta 
estudantes por turma. No turno vespertino, ano 
passado, quatorze turmas com trezentos e 

setenta e nove alunos, uma média de vinte e 
sete alunos por turma. 
 Quero ressaltar que, quando assumi a 
escola, como gestora, no dia 26 de fevereiro, 
essas turmas já estavam formadas. Eu retornei 
de férias, como professora, no dia 1.º de 
fevereiro; então, atuei como professora até dia 
23 de fevereiro e, depois, assumi a gestão. 
Inclusive, naquela época, eu também não tinha 
todas as turmas para completar minha carga 
horária na escola. Eu já estava até visualizando 
assumir carga horária no turno noturno, para 
complementar; porque não tinha também carga 
horária, as vinte e cinco horas para mim, no 
Aristóbulo. Mediante isso, foi feito um mapa de 
classe, de abertura de turmas para o ano de 
2019. 

  Ressalto que nenhuma turma em 2018 
nós terminamos com quarenta alunos, todas 
abaixo desse quantitativo. Então, nós 
solicitamos à Secretaria de Educação, porque 
é assim é feito, nós temos que mandar o mapa 
de classes, quatorze turmas para o turno 
matutino para 2019, e dez turmas para o turno 
vespertino. De onde surgiram esses números, 
essas quatorze turmas e essas dez turmas? 
Mediante ao quantitativo de alunos que nós 
tínhamos, que nós finalizamos 2018. 
 Tem que falar também que existe a 
chamada pública da Secretaria de Educação, 
que o gestor não tem autonomia para efetuar a 
matrícula, a gente tem que seguir um 
cronograma de chamada pública. E os alunos do 
Aristóbulo, no ano passado, eu, pessoalmente, 
chamei todos os alunos, além de divulgar todo o 
cronograma de matrícula, eu, pessoalmente, 
levei turma por turma à secretaria escolar para 
gente fazer as matrículas. Claro, não obrigando 
nem um aluno a fazer a matrícula, aqueles que 
tinham o interesse em permanecer na unidade 
de ensino, no ano de 2019. Nem todos fizeram. 
Eles estavam cientes de que, se perdessem o 
prazo, teriam que aguardar até o dia 1.º de 
fevereiro para poder efetuar a matrícula. Enfim, 
no dia 1.º de fevereiro, quando todos os 
servidores retornaram de férias, tínhamos 
turmas fechadas, já com todos os quarenta 
alunos em cada turma, doze turmas no 
matutino, no dia 1.º de fevereiro, e seis turmas 
no vespertino. E continuamos com turmas 
abertas. As matrículas foram acontecendo ao 
longo do mês de fevereiro e chegamos com o 
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quantitativo de dezessete turmas, no turno 
matutino, que temos hoje. Hoje, com seiscentos 
e cinquenta e quatro alunos matriculados no 
turno matutino, e abrimos mais uma turma no 
turno vespertino. Então, ficamos com onze 
turmas abertas no vespertino, precisamos de 
mais uma turma de 3.ª série. Tínhamos 
demanda para essas vagas, abrimos mais uma 
turma e tínhamos cinco turmas de 1.ª série, só 
que não tínhamos alunos matriculados.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Só para eu entender. O ano letivo 
começou com seis turmas no vespertino, e, 
agora, tem onze?    

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Nove. 

Tínhamos dez turmas abertas, precisamos de 
mais uma turma, porque tínhamos demanda 
para uma turma de 3.ª série, temos três turmas 
de 1.ª série , três de 2.ª e três de 3.ª. Abrimos 
onze turmas, inicialmente, mas fechamos com 
nove. Por que com nove?  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Eu sei. Mas o grande questionamento 
dos professores - e sei que tem essa questão de 
todo o cadastro e o formato como a Sedu 
distribui essas vagas – e dos alunos sobre esse 
ponto em comum é que tinha um processo 
generalizado na escola de que não havia vagas. 
E, depois que esse conflito foi se prolongando - 
isso já tem algum tempo -, aumentou-se a 
quantidade de turmas de seis para nove. Esse 
primeiro cenário de diminuição do turno 
vespertino, que não aconteceu só lá não, estou 
acompanhando isso como um todo, isso teve 
orientação da Sedu?   

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  De 

diminuição de turmas?  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  É.  

  
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Não.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Vespertino, no primeiro momento.  
 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Não, 

não teve orientação da Sedu. Volto a falar: 

fizemos mediante quantitativo de alunos que 
terminamos no ano passado. O mapa de classe é 
feito no fim do ano, em outubro, mediante a 
quantidade de alunos que terminamos no ano 
passado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Ok.  
 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Então, 

foi solicitada a abertura de quatorze turmas no 
matutino e de dez no vespertino. Esse cenário 
poderia mudar a qualquer momento, ou para 
mais ou para menos, dependendo da 
quantidade...   

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então, você está informando que só 
teve aluno para seis turmas das dez que foram 
abertas. É isso?  

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – 

Inicialmente sim. Depois, a partir do dia 1.º de 
fevereiro, quando se abriu para a comunidade 
em geral, ou seja, para os alunos que não 
haviam solicitado previamente a matrícula, as 
matrículas foram surgindo, de seis...  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Aí subiram mais essas turmas.  

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – 

Subimos mais para nove turmas. Exatamente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Pode continuar.  

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS - 

Atualmente, temos, no turno matutino, 
seiscentos e cinquenta e quatro alunos 
matriculados, e, no turno vespertino, trezentos 
e onze alunos, total de alunos matriculados no 
Ensino Médio, hoje, na escola, novecentos e 
cinquenta e sete alunos. Finalizamos o ano 
passado com oitocentos e noventa e nove 
alunos, ou seja, não tivemos esvaziamento da 
escola. O que tivemos foi um ajuste, na verdade, 
da quantidade de alunos por turma. Porque, de 
acordo com a Portaria n.º 034, de 16 de 
fevereiro de 2018, no art. 5.º , é atribuição de 
gestor escolar (...)  
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II. No âmbito da gestão administrativa e 
financeira:   

h) otimizar a ocupação das turmas e 
turnos, em consonância com o descrito no artigo 
69 (...) e no artigo 132 (...) da Resolução 
Estadual de Educação, que trata da quantidade 
por sala.   

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok.  
Diretora, esses pontos foram 

conversados de forma clara e objetiva com o 
corpo docente: os professores, e os alunos?  
 

 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS - Sim, 
desde o início. Na primeira reunião pedagógica 
no 1.º de fevereiro, na Jornada de Planejamento 
Pedagógica, que eu estava à frente, isso foi 
passado para os professores, a quantidade de 
turmas que estávamos iniciando. No dia 1.º, 
tínhamos fila na escola para efetuar matrícula, 
fila de alunos. E as matrículas foram 
acontecendo no decorrer do ano. Desculpa, no 
decorrer do mês de fevereiro, ok? Como eu 
disse. Nós subimos para dezessete turmas. No 
matutino e vespertino, nove. Então, como 
gestora, uma das minhas atribuições é a 
questão do recurso público financeiro. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Fica aberto também aos demais 
deputados que quiserem fazer perguntas. Mas 
uma coisa que me chamou a atenção, diretora, 
é o nível ampliado de conflito. E, aí, o nível 
ampliado de conflito na relação gestão, 
professores e alunos, com as pessoas que eu 
conversei até então.  

Eu gostaria de tentar entender por que 
chegou a esse ponto.  

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – A 

questão do conflito? Olha, eu também gostaria 
de entender o porquê. Na verdade, eu estou na 
escola desde 2015 como professora. Volto a 
repetir. Não posso falar. Posso falar de gestão 
como professora. E a partir do momento em 
que eu assumi, nós começamos num processo 
de organização da escola e de cumprimento das 
portarias e da legislação da escola, ok?, de como 
a escola deve seguir de acordo com a legislação, 
de portaria de aula dada, de cumprimento de 
planejamento, da carga horária do aluno que 

tem que ser cumprida, o horário de aula do 
aluno que tem que ser cumprido. Ele tem a 
carga horária mínima, o tempo que ele fica na 
escola, de 7h ao meio-dia e das 13h às 18h. 

Alguns questionamentos foram sendo 
feitos, por exemplo, por que eu não liberava 
aluno mais cedo, que eu não deixava mais os 
alunos serem liberados mais cedo, antes das 
18h. E foi explicado aos alunos que o horário das 
aulas é de 13h as 18h, e não 13h as 15h ou de 
13h as 16h.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Esses pontos até eu acho que é normal 
na rede como um todo, mas, o que me chamou 
bastante a atenção e eu preciso fazer a 
pergunta aqui, está certo? O que me chamou 
muito a atenção nas falas é com relação pessoal, 
a forma, em vários momentos, no que as 
pessoas colocavam, está certo?, de 
supostamente muito agressivas; em alguns 
momentos, sem o devido respeito. E como foi 
uma fala meio que única das pessoas, as 
pessoas com a mesma narrativa, eu queria 
tentar entender. E me chamou a atenção... O 
que mais me chamou a atenção foi um grupo de 
alunos aqui fora chorando quando vieram 
conversar comigo.  

Eu não sei por que a senhora está rindo? 
 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Não. 

Eu não estou rindo. Eu não estou rindo. 
Desculpa. Eu só estou tentando entender a 
narrativa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eu só estou repassando. Não estou 
sendo juiz aqui. Quem vai julgar é a Sedu. Eu só 
estou passando o que as pessoas me passaram. 
E estavam aqui no dia tanto o senhor Rurdiney 
quanto o senhor José de Amorim.  

Quando chegou aqui fora, os alunos 
vieram para mim, eu nunca tinha visto isso, não, 
chorando. Eu só estou repassando para tentar 
entender por que chegou a esse ponto. Se a 
senhora puder responder e não rir, ajuda-me. 

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Bom. 

Quando eu pego um grupo de professores do 
turno matutino, vespertino e noturno, porque 
nós temos educação profissional à noite, de 
sessenta a setenta professores. E nós tivemos 
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um grupo de seis professores que está 
questionando. Estão pegando o mínimo dentro 
do universo de sessenta, setenta professores. E 
também eu tenho no universo, juntando com 
educação profissional, de quase mil e duzentos 
alunos, também tenho um grupo pequeno de 
alunos. 

Em que momento esses alunos me 
procuraram? Por que eles estavam chorando? 
Em nenhum momento. Eu estou na escola mais 
de oito horas por dia disponível a todos os 
servidores, a todos alunos, sempre com o 
diálogo aberto, seja ele individual ou no grupo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – O que a senhora está colocando é que é 
um grupo minoritário de professores que faz 
parte desse processo. Essa é a sua linha? 

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Exato.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. 
Um dos questionamentos muito grande 

que teve aqui também: como foram os critérios 
de avaliação de professores? Porque, na fala 
deles, eu estou repetindo, está certo?. Na fala 
dos professores, eles dizem que eles eram 
avaliados de uma forma e, depois dos 
questionamentos, passaram a ser avaliados de 
outra forma. Principalmente, eles perderam 
pontos em um quesito chamado de trabalho em 
equipe. Foi onde esses professores mais 
questionadores relataram que perderam pontos 
nesta questão. 
 Então, assim, além da diferença de 
tratamentos entre turnos, mas este ponto 
específico sobre o critério de avaliação e se 
teve, realmente, estas pontuações diferentes 
antes e depois dos questionamentos e como 
foram esses critérios adotados pela direção da 
escola? 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – As 
avaliações seguem a FAD, que é a avaliação 
individual do servidor. Ela tem os critérios 
definidos pela Secretaria de Educação, através 
do sistema, do site do servidor. Então, não sou 
eu que defino os critérios, eu sigo aquilo que 
está posto ali. 
 No meio do ano passado e no fim do ano 
passado, eu sentei juntamente com a 

Coordenação Pedagógica e com os 
coordenadores de turno para conversarmos a 
respeito dos professores, porque, como gestora, 
eu não tenho a visão do professor em sala de 
aula. Não sou eu que acompanho a aula dele na 
sala de aula, por exemplo. Quem faz isso é o 
pedagogo. Quem avalia a frequência dele, a 
assiduidade dele, a pontualidade dele é o 
coordenador de turno que está ali diariamente. 
Então, nós sentamos. Foi registrado em ata nos 
dois turnos, servidor por servidor e assinado por 
mim, pelas pedagogas e pelas coordenadoras.  
 Em fevereiro deste ano, nós partimos 
para um segundo momento de avaliação, que 
foi a autoavaliação. Todos os servidores 
receberam os mesmos critérios que eu tirei do 
sistema e entreguei aos servidores. Cada um fez 

a sua autoavaliação. Depois deste momento, 
eu sentei individualmente com cada servidor e 
nós fomos conversando a respeito daquilo 
que tinha sido colocado em ata pelos 
coordenadores e pelos pedagogos e a 
autoavaliação que cada servidor tinha feito e 
nós chegamos ali a um consenso. Tudo isso 
assinado. Então, não foi feito de forma 
centralizada. Eu não fiz de forma individual. 
Foi feita de forma coletiva.  

Agora, avaliações realizadas pelos 
gestores anteriores eu não tenho como dizer 
quais foram os critérios que eles utilizaram. 
Posso dizer como professora que eu já fui 
avaliada por outros gestores. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Um dos professores alegou que nem 
sempre, que chegam algumas informações na 
escola como se fossem diretrizes da Sedu, mas 
que, nem sempre, são diretrizes mesmo, como 
no caso do uniforme dos alunos. Tem 
informações com relação a chinelo, se podia ou 
se não podia. Ou seja, como se essas 
informações fossem levadas para a escola como 
se fossem diretrizes da Sedu. Mas, até na 
reunião passada, a Sedu disse que não é isso e, 
até onde eu sei, parece que a Superintendência 
já mediou este conflito.  
 Mas eu queria que você falasse um 
pouquinho também sobre isso. Um dos 
questionamentos foi esse: a direção da escola 
levar diretrizes para dentro da escola sem que 
estas não fossem diretrizes da Secretaria de 
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Estado da Educação, como neste caso, por 
exemplo, dos uniformes. O que a senhora teria 
para falar sobre esse ponto? 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – No 
regimento das escolas estaduais da Secretaria 
de Estado da Educação, eu não tenho o artigo 
aqui de cabeça, é dever do educando 
apresentar-se, na escola, devidamente 
uniformizado. A escola faz um processo de 
conscientização com os alunos de uniformização 
até para a segurança dos próprios alunos. Nós já 
tivemos também a questão de chinelo e de 
tênis. Nós já tivemos vários casos de alunos, em 
Educação Física, com os pés machucados. Já 
tivemos caso de aluno que fraturou o pé, 
porque não estava devidamente uniformizado e 
calçado para a Educação Física. 
 Então, é um processo constante de 
conscientização. A escola permite, por exemplo, 
que os alunos das terceiras séries façam camisas 
de formandos, porque a gente entende que é 
um momento importante para eles. Estão 
finalizando uma etapa da Educação. Então, eles 
se sentem bem em mostrar que estão 
conseguindo finalizar o ensino médio. Então, a 
escola permite mesmo isso não estando em 
nenhuma diretriz, dentro do regimento das 
escolas estaduais. 
  

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  Foi uma decisão sua como gestora? 
 

A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  Como 
gestora, sim. A gente não encontra problemas 
em os alunos mandarem fazer camisas de 
formandos, todos os anos eles fazem isso. Cada 
turma... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Não, mas o questionamento deles não 
foi esse. Foi com relação, por exemplo, a muitos 
não terem condições. Foi o questionamento que 
chegou até aqui e esse aí mais nessa questão 
dos uniformes, principalmente dos chinelos. 

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Em 

relação a não ter condições, todos os 
coordenadores são orientados, e tenho na 
escola uniformes disponíveis para doação, 
porque eu solicitei à empresa que faz e eles 
cederam. Então, todos os alunos que chegam e 

conversam, dialogam com a coordenação, 
depois comigo, que não têm condições... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Mas não tem tênis, né? 

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Não, 

tênis, não. Só a camisa do uniforme. Quando o 
aluno, o pai ou o responsável chega à escola e 
diz que não tem condições por não estar 
trabalhando no momento, a escola mesmo 
providencia para o aluno o uniforme. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Um outro ponto que eu gostaria de 
ouvi-la é com relação aos vários profissionais em 
tratamento médico, inclusive com laudos 
médicos que foram apresentados a esta 
comissão. Como não cabe a nós avaliar os 
atestados médicos, a gente tem como 
veracidade, porque foram profissionais que 
assinaram os mesmos.  

Como que a direção da escola tratou 
este assunto? Até porque recebi, se não me 
engano, quatro ou cinco, como a direção da 
escola tratou este assunto e como isso foi 
mediado junto a Sedu, essa questão dos 
profissionais, principalmente, através de 
profissionais como psicólogos e psiquiatras, 
estarem com laudos médicos, inclusive pedindo 
afastamento do trabalho?  

 E aqui na comissão eles colocam que o 
motivo foi o relacionamento no ambiente de 
trabalho. Então, como que isso foi tratado pela 
direção da escola e, consequentemente, nesta 
relação com a Sedu?  

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – 

Desculpe-me, tratado em que sentido? Como eu 
recebi esses atestados? Eu não entendi. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – É. Como que você recebeu porque 
vários deles saíram da sala de aula e pediram 
afastamento através de laudos médicos. E, 
consequentemente, você recebeu essas 
informações que os profissionais não iriam 
trabalhar. Como isso foi tratado com esses 
profissionais, tanto pela direção da escola, como 
pela Sedu? Depois vou perguntar também a 
eles.  
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A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Bom , 
não cabe a mim julgar, né? Eu recebo o 
atestado, não cabe a mim também analisar CID, 
né? A minha função é repassar esses atestados 
para a Secretaria de Educação. Agora, quando 
eu sou procurada pessoalmente pelos 
servidores, o que não foi o caso destes 
servidores, e depois que eles retornam, sempre 
tenho uma conversa para saber o que está 
acontecendo. Mas, desses casos aí, de 
servidores afastados, não tive uma conversa 
com eles, porque tenho servidor que não 
retornou mais para a escola.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – É, alguns pediram troca de escola. Só 
tem um dos professores que estiveram aqui, só 
um continua na escola ainda.  

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Na 

verdade, quem solicitou a troca de escola foi 
apenas uma, né? Os outros foram localizados 
em outras escolas devido a não carga horária, a 
não carga horária completa no Aristóbulo. Uma 
servidora apenas solicitou troca de escola. Dos 
seis servidores eu tenho quatro que não estão 
na escola e uma outra que permanece na escola 
atuando ativamente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então foi a Sedu que fez essa locação e 
consequentemente foram trocados os 
professores de escola. É isso? 

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Isso. 

Na verdade desde o ano passado esse processo 
já vem acontecendo. Em 2018 mesmo tivemos 
dois professores de Matemática, que são 
efetivos, localizados na escola, que tiveram que 
sair devido à redução de carga horária, uma 
professora de Química e uma professora de 
História. Desde 2018 isso já vem acontecendo. 

Em 2019 também alguns servidores 
tiveram que ser localizados, alguns 
permaneceram com a carga horária quebrada, 
vamos dizer assim, complementando em outra 
escola, e outros solicitaram a saída, porque 
assim entenderam ser melhor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Depois conversarei um pouco com a 
Sedu sobre. Mas, outro ponto que talvez seja 

um dos pontos que mais aqueceu este conflito é 
referente ao grêmio estudantil. Esses 
questionamentos sobre gestão democrática, 
sobre a direção da escola proibindo a 
implantação do grêmio estudantil – o que 
chegou para a gente, estou te perguntando –, o 
que realmente, na sua opinião, aconteceu nesse 
caso? Visto que foi uma fala muito comum entre 
os alunos e também entre os professores. Tem 
uma informação, inclusive, de uma aluna que eu 
não me lembro do nome, como se ela estivesse 
impedida de rodar na escola, fazer movimentos 
para a criação do grêmio. Foi o que chegou até a 
cada um de nós, parlamentares, aqui na última 
reunião. Como foi essa questão da não criação 
do grêmio estudantil no ABL? 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Bom, 
desde 2015, desde quando eu cheguei lá, não há 
grêmio. O ano passado eu fui procurada por 
alunos da 3.ª série do turno vespertino apenas, 
querendo voltar com o grêmio – vou utilizar 
essa palavra. Eu falei: Ok.  

Mas o grêmio é um movimento 
estudantil. Em nenhum momento houve, da 
minha parte, a proibição de reimplantação do 
grêmio. É um movimento dos alunos e todas as 
vezes que eles me procuraram dizendo que 
queriam reimplantar o grêmio, eu falei: Ok, 
podem reimplantar. 
 Inclusive, foi pedido a mim que eles 
fossem de manhã para conversar com os alunos 
do matutino e eu solicitei: Só me tragam um 
cronograma, quando vocês forem vir, para que 
eu possa organizar com o pedagógico, com a 
Coordenação, com os professores o dia que 
vocês vão entrar em sala de aula, se não é uma 
semana de provas, até para vocês entrarem em 
sala de aula e fazer a divulgação do grêmio. 
 Só que, todas as vezes que essas 
solicitações chegavam, elas nunca iam adiante, 
ficavam ali. Então não houve, em momento 
algum, proibição da reimplantação do grêmio, 
nem o ano passado, nem este ano. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
(PSDB) – E sobre o questionamento da aluna 
Maria Luiza da Silva Rosa, sobre a questão dos 
grupos que estão se formando para viabilizar 
recursos para a formatura? Teve realmente 
algum tipo de proibição por conta de entrevistas 
num jornal local que ela acabou de afirmar? 
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 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Não. 
Não teve nenhum tipo de proibição, até porque 
rifa não é permitida de acordo com o regimento 
das escolas estaduais. Qualquer tipo de venda 
não é permitido. Então, a proibição da venda da 
rifa foi por isso, porque estava seguindo o que 
está determinado no regimento e não porque a 
aluna deu entrevista em jornal. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
(PSDB) – Quais foram as formas, aluna Maria, 
que vocês estavam buscando de arrecadar 
recurso? 

 
MARIA LUIZA SILVA ROSA – A princípio a 

gente foi pedir para poder estar vendendo a rifa 
na escola, só que, como foi negado, a gente 
acabou deixando de lado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

(PSDB) – Não buscando outra alternativa? 
 
MARIA LUIZA SILVA ROSA – Exatamente. 

A gente também perguntou se a gente poderia 
vender algum alimento, algo do tipo, e foi nos 
dito que não poderia também, porque é 
proibido – acho que pela Sedu também – não é 
permitido vender alimento por questões de os 
alunos poderem passar mal, etc. Alguns 
professores, um deles até saiu, havia se 
prontificado a desenvolver projetos na escola 
com o intuito de ajudar o 3.ºano a arrecadar 
dinheiro para a formatura, como, por exemplo, 
projetos culturais, que acabam envolvendo 
alimentos típicos de determinadas regiões, só 
que isso acabou também ficando impedido com 
o afastamento desses professores. 

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Posso 

responder? 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

(PSDB) – Pode. 
 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Em 

nenhum momento os projetos foram 
impedidos. Os projetos da escola continuam 
acontecendo, as reuniões pedagógicas 
continuam acontecendo com todos os 
professores que lá estão. Então, existe um 
cronograma, cronograma trimestral de projetos. 

Então nada foi impedido devido à saída de 
alguns profissionais. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

(PSDB) – Ok.  
Alguém quer falar? Porque eu vou 

perguntar à Sedu. 
Deputado Lorenzo Pazolini. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Boa tarde! Boa tarde, senhora 
Flavia Induzzi passos. Boa tarde ao defensor 
constituído, senhor Rurdiney, senhor José 
Amorim, alunos que nos acompanham, 
servidores da Casa, quem nos acompanha ao 
vivo também na TV Assembleia. 

O meu questionamento para a senhora 
Flavia é o seguinte: qual orientação a senhora 
recebeu da Sedu diante de todo esse quadro 
que foi exposto aqui na semana retrasada, há 
quinze dias? Porque nós temos de fato uma 
insatisfação muito grande do corpo estudantil e 
do corpo docente. Então, tanto o corpo docente 
quanto o corpo discente se manifestaram aqui 
de forma muito veemente, de forma muito 
aguda, e trouxeram fatos extremamente 
relevantes ao conhecimento desta comissão. 
Fatos que são graves e que merecem a devida 
apuração, que até aquele momento não havia 
sido dado o devido encaminhamento.  
 Vou indagar a senhora o seguinte: a 
senhora consultou alguém da Sedu, um superior 
hierárquico, sobre a providência a ser adotada 
nesse caso? A primeira pergunta é essa.  

 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  Qual 
caso, desculpe? 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Todos os casos que foram 
elencados aqui. Ou não chegaram ao 
conhecimento da senhora nenhum dos casos? 

 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  Não, 
chegou via denúncia recebida pela Comissão de 
Educação.  

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Anteriormente, então, a 
senhora não tinha ciência desses fatos? 
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 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  Outras 
denúncias que chegaram à escola, a 
Superintendência foi à escola para fazer as 
devidas apurações, em conversa comigo, 
quando era comigo, quando com alunos, em 
conversa com professores, com servidores.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então houve um procedimento 
administrativo anterior que apurava os fatos? 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  
Apurava os fatos.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – A senhora tem o número desse 
procedimento ai? 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  
Número? Não, não existe número de apuração.  
 
 O SR. RURDINEY DA SILVA – Mas, como 
colocado na agenda do dia 3, a 
Superintendência tem a Supervisão Escolar, que 
é responsável pela apuração de denúncia, Fale 
Conosco, Ouvidoria, que chegam ao nosso 
conhecimento. Então, eles vão lá, apuram. 
Encontrando materialidade, encaminham à 
Corregedoria.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Tá.  
 Como a senhora tomou conhecimento 
desses fatos? Qual a maneira que a senhora 
tomou conhecimento? 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  
Quando chega a denúncia pela Ouvidoria, eu 
recebo ou via e-mail ou via visita dos 
supervisores da Superintendência.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Não houve nenhuma 
reclamação formal dos professores ou de 
qualquer servidor da Casa ou dos alunos? 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Não. 
Comigo? Diretamente pra mim, não.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Ninguém nunca procurou a 
senhora? 

 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Não. 
Desses servidores, que estão aqui relatados 
nessa denúncia, não.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Qual foi a forma, então, que a 
senhora tomou conhecimento dos fatos? 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  Dessa 
denúncia específica? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Todas. Na verdade todas que 
chegaram ao nosso conhecimento.  
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Todas 
que chegaram ao conhecimento, incialmente 
pela mídia.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Foi a partir então da 
reportagem do jornal A Gazeta.  
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  
Inicialmente... Jornal A Gazeta, não.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Ou A Tribuna? 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  
Também não.  Folha Vitória, depois Século 
Diário, depois Portal Tempo Novo. Foi pela 
mídia.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E a senhora promoveu a oitiva 
de algum servidor, de algum aluno, tomou 
algum ato de gestão para tentar esclarecer os 
fatos? 
 

A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Bom, 
desses servidores que fizeram a denúncia aqui 
nesta comissão, só uma servidora continua 
ativamente na escola.  

Em relação aos alunos, o meu 
posicionamento é reunião de líderes. Temos um 
cronograma de reunião de líderes em que 
fazemos a conversa com eles.  

Mas, em nenhum momento em reunião 
de líderes, essas questões foram pontuadas. 
Todos os questionamentos feitos pelos líderes 
são respondidos.  
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 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – A senhora oficiou, de alguma 
forma deu ciência à Sedu desses fatos, à 
Secretaria de Educação? 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – É tudo 
registrado. Todas as reuniões são registradas em 
ata, com líderes... 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Essa ata é encaminhada à Sedu? 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Não, 
não, porque não é solicitado. Só quando é 
solicitado.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então, na verdade, a senhora 
não deu ciência à Sedu? 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Não. 
Não foi solicitado.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – A senhora não acha que seria 
necessário? 

 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  Se a 
Sedu solicitar, sim.  

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Mas se ele não tinha 
conhecimento.  

 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  A Sedu 
solicitou para mim um cronograma de reunião 
de líderes deste mês, e eu já enviei. Já foi feita a 
reunião com as 2as séries do vespertino. A partir 
do momento que as atas forem solicitadas, não 
há problema alguma, é pública, não é? 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Mas aí a senhora tinha o dever 
de ofício.  

 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Mas as 
atas, na portaria que rege que tenho que fazer 
reuniões com líderes não diz que tenho 
obrigatoriedade de enviar essas atas para a 
Sedu.  

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Desde que não haja nada 
anormal, não é? 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  Mas 
em nenhum momento chegou uma denúncia. 
Os supervisores não vieram a mim com 
denúncias de alunos. O que tive, deputado, foi a 
denúncia desses professores, aqui oficializada 
pela Comissão de Educação. Em nenhum 
momento tive denúncias com nomes, como as 
denúncias estão aqui. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E essas denúncias dos 
professores? 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS –  
Desculpa? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Qual foi o encaminhamento que 
foi dado?  
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – O 
encaminhamento? Eu listar todos os pontos em 
conversa com a Superintendência e com a 
Secretaria de Educação 
 
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então, a senhora deu ciência à 
Sedu? 
 

A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Dei 
ciência a Sedu de? 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Dessas denúncias dos 
professores. 
 

A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Não, 
eu não dei ciência. Eu que recebi, desta 
comissão... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Sim. E o questionamento é: qual 
encaminhamento que a senhora deu? 

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Sim, 

a... 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – A senhora recebeu, já entendi.  
 

A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Recebi. 
Isso!  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – E a partir daí, qual providência 
que a senhora adotou? 
 

A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – A 
partir daí a Superintendência foi até a escola 
para apurar os fatos, conversou comigo, 
conversou juntamente com os professores, 
conversou com alunos... 

  
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – E nada disso foi formalizado?  

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Foi 

formalizado. A Superintendência, os 
supervisores administrativos foram à escola e 
tem ata, está registrado em ata. Da reunião com 
os professores e com os alunos eu não 
participei. Eu não participei. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ok. 

 
O SR. JOSÉ DE AMORIM THEODORIO – 

Boa tarde a todos! 
Só para esclarecer, deputado, é o 

seguinte: é o protocolo. Então, tomado ciência, 
que naquele dia nós encaminhamos isso para o 
secretário, que vai para a Corregedoria. Então, a 
gente começa esse processo de busca dessas 
informações. Então, a superintendência 
encaminha para a superintendência, que fez 
esse processo de oitiva, que analisa com base 
nas evidências e encaminha para nós. Nós 
estamos nesse procedimento.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Ok. E quando se deu esse 
encaminhamento? Qual a data que a senhora 
deu ciência dessa denúncia dos professores à 
Sedu?  

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Não, 

eu não dei ciência à Sedu desta... 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Deixa eu pontuar. 
Superintendência é a... 
  

O SR. JOSÉ DE AMORIM THEODORIO – 
Deixa eu te explicar, Pazolini. É o seguinte: Sedu 
Central. Mas primeiro, a quem o diretor se 
reporta? 
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Sim. Ao superior hierárquico.  
 

O SR. JOSÉ DE AMORIM THEODORIO – 
É, o superintendente. É por isso que tem essa 
conexão e, às vezes, essa dificuldade de 
entendimento. 
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Obrigado, obrigado, José.  
Quando que a senhora encaminhou? E a 
senhora deu ciência desses fatos à 
superintendência? 
 
 O SR. RURDINEY DA SILVA – Deputado, 
perdão. Posso? Ou aguardo a diretora? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Pode ficar à vontade, Rurdiney. 
 
 O SR. RURDINEY DA SILVA – No dia 17, 
no dia 20 pela manhã a superintendência tomou 
ciência dos fatos. Nós então fomos à escola para 
ouvir a diretora, ouvir os professores, ouvir a 
equipe. No dia 23 voltamos novamente à escola 
para ouvir o turno matutino e novamente o 
turno vespertino. Muitos dos professores que 
fizeram a denúncia não estavam na escola, já 
tinham saído de lá. Nós então marcamos uma 
agenda na superintendência, com a Sedu e os 
professores, para poder compreender um pouco 
mais os fatos. Até então essa denúncia não 
estava em mãos, não tinha chegado para a 
gente oficialmente, mas a coisa estava 
acontecendo e não poderia esperar. Tinha que 
já começar a ouvir.  
 Na sexta-feira à tarde, chegou via 
Comissão de Educação a denúncia para a gente. 
Na segunda-feira à tarde a gente estava aqui 
com vocês e nesse meio tempo já foi 
encaminhado para a Sedu tudo o que foi 
apurado nas visitas à escola, como também os 
demais documentos já encaminhados por esta 
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comissão, que foi mandado na quarta-feira 
passada, duas novas denúncias.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Ok. Mas aí eu volto à pergunta. 
 
 O SR. RURDINEY DA SILVA – Ah, sim. Em 
relação ao número que o senhor perguntou.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Não, aí depois a gente volta. 
Obrigado.  
 O questionamento à senhora é o 
seguinte: a senhora recebeu essa denúncia dos 
professores. A senhora confirma? 
 

A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Recebi 
pela Comissão de Educação. Sim. Confirmo. Não 
recebi pela Sedu, nem pela... 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Qual o encaminhamento que a 
senhora deu a essa denúncia? O que a senhora, 
qual ato administrativo que a senhora efetuou, 
praticou como servidora pública, recebendo 
essas denúncias? 
 

A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Bom, 
considerando que eu fui convidada também a 
estar aqui para responder, administrativamente 
eu não respondi à Sedu, porque eu teria que 
responder à Comissão de Educação. Porque isso 
daqui não chegou à Sedu, inicialmente. Chegou 
agora, não é? Chegou para mim.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Mas aí, espera aí.  
 

A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Eu não 
respondi à Sedu, porque eu não recebi essa 
denúncia da Secretaria de Educação.  

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Então, vamos lá. 

 
A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Eu 

recebi da comissão. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Qual providência a senhora 
adotou?  

A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – A 
providência que eu adotei? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Isso. 
 

A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Foi 
constituir defesa. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Defesa?  
 

A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Sim.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Mas se a senhora é a gestora. 
Como que a senhora constituiu defesa?  
 
 O SR. RURDINEY DA SILVA – Senhor 
presidente,  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Só um minutinho. Só um minutinho, só 
um minutinho.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Pela 
ordem, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Só um minutinho, mantendo a ordem. 
Só um minutinho, deputado Majeski. Deputado 
Lorenzo, concluiu? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Sim. Não, porque... Excelência, 
estou tentando entender. Até me surpreendo 
com essa resposta. Constituir defesa, a senhora. 
Por quê? A senhora recebeu uma denúncia 
como gestora e a senhora constitui defesa? Por 
que a senhora está recebendo como diretora, 
como a gestora da unidade de ensino. E a 
resposta da senhora: constituir defesa? 
 

A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Sim. 
Defesa para estar aqui. Porque eu fui convidada 
a estar aqui.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Sergio Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – O que 
eu entendi é que ela está alegando que ela 
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recebeu essas denúncias depois da Comissão de 
Educação ter encaminhado. Pelo que eu entendi 
foi isso.  
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 
(Sem partido) – Ora, mas isso aí está claro. Mas, 
de fato, se a senhora é gestora e recebe um fato 
de tamanha gravidade, no mínimo, das duas 
uma: ou a senhora instaurava procedimento 
próprio para investigar os fatos, se são verídicos 
ou não, ou a senhora encaminharia à 
Corregedoria ou a Superintendência. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Mas, 

Lorenzo, ela não é acusada o tempo inteiro? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) – Sim, mas ela tem que remeter 
para o órgão. 

  
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Ela tem 

que se defender também. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) – Se defender com quem?   
 
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Ela não 

foi chamada aqui hoje para ser ouvida? Então, a 
questão dela é com nós? 

Aqui nós não somos representantes da 
Sedu. Nós estamos aqui e assim como a gente 
ouviu os professores na semana passada, 
estamos ouvindo ela também.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) – Deputado, com todo respeito, a 
partir do momento que o gestor toma  
conhecimento de um fato, não é faculdade, é 
obrigação. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Mas 

isso já não estava na Superintendência, na 
Sedu? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) – Formalizado? 
 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) −  Não. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Então, 

eles não estavam semana passada? 

O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 
PSDB) −  Gente, olha só, deixa eu mediar aqui. 
Só um minuto. 

Olhe só, é fato que esse processo dessas 
denúncias está há muito tempo, gente! Eu estou 
ouvindo aqui, estou tentando ser imparcial o 
máximo possível, mas esse conflito no 
Aristóbulo já tem muito tempo. Está certo? 

Então, eu, daqui a pouco vou fazer um 
pouco de juízo do que eu penso e como eu acho 
que a gente tem que encaminhar, mas que as 
denúncias estão aí já algum tempo, estão. Eu 
tentei, inclusive, mediar, sem que precisasse vir 
para esta comissão no primeiro momento. Não 
foi possível, infelizmente, até que chegou a esse 
ponto aqui. 

A supervisora da Comissão de Educação 
que recebeu, que conversou a diretora, 
conversou com os professores, queria contribuir 
e passo a palavra aqui para a Letícia. 

 
O SR. JOSÉ DE AMORIM THEODORIO – 

Senhor presidente, o senhor me permite logo 
em seguida, por gentileza? 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) −  Só um minutinho. 
 
A SR.ª LETÍCIA COELHO NOGUEIRA – Boa 

tarde a todos! Boa tarde presidente, deputados, 
diretora Flavia, equipe da Sedu, alunos. Eu 
gostaria só de fazer uns esclarecimentos. Eu 
acho que a gente precisa pontuar essa situação 
como duas situações diferentes. Primeiro, o 
deputado Vandinho coloca, presidente da 
comissão, que fez uma avaliação desse 
procedimento, foi encaminhado para a 
Superintendência antes de ser encaminhado 
como presidente da comissão, mas a gente não 
pode considerar que essas denúncias 
começaram a acontecer a partir do momento 
que chegaram a Comissão de Educação. 
Independente se tinha nome, se não tinha, até 
porque a gente também não tem acesso a essas 
informações que vocês estão passando. Mas 
existia ciência por parte da Superintendência e 
Sedu. Para nós é tudo Sedu, é um órgão só, mas 
com funções diferentes. 
 

O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 
PSDB) −  Era outro superintendente, mas eu 
avisei lá atrás e agora novamente. 
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A SR.ª LETÍCIA COELHO NOGUEIRA –  
Mas, inclusive antes do deputado. E aí eu vou 
falar deputado porque era como deputado, no 
gabinete dele, ter essa conversa com a 
Superintendência. Já existia essa denúncia. 

Então, a gente não pode tratar essa 
denúncia pensando que ela começa acontecer 
no momento que tem a reunião da Comissão de 
Educação. Por isso que o deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini fez esse questionamento na 
última reunião.  

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) −  Ok. 
 
A SR.ª LETÍCIA COELHO NOGUEIRA – 

Quais foram os procedimentos antes e posterior 
à reunião da comissão. A gente não pode tratar 
a partir deste momento só. Houve ações antes e 
tem que ser tratado. Uma coisa é a questão 
administrativa Sedu, outra coisa é a questão 
Comissão de Educação que está acompanhando. 
Vocês estão tratando como uma coisa só. 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) −  Ok. 
Vamos voltar aqui. 
Eu vou ouvir a Sedu, neste momento, 

mas gostaria de abrir a oportunidade para o 
doutor Wellington, advogado da Flavia.  

 
O SR. WELLINGTON BORGHI – Agradeço, 

senhor presidente! 
Saúdo V. Ex.ª, saúdo o deputado Sergio 

Majeski e o deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini. 

Veja, senhor presidente, é justamente o 
esclarecimento que a defesa queria fazer ao 
início, que é o seguinte: em que condição a 
Flavia se encontra perante esta comissão, 
quanto à regra de competência e quanto à regra 
de procedimento? 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) −  Ela foi convidada. 

 
O SR. WELLINGTON BORGHI – Pois, é! 
Ela foi convidada e no convite, 

entretanto, formula-se denúncia de assédio 
moral. 

Então, veja... 

O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 
PSDB) −  Que foi o que chegou a esta Casa. 

 
O SR. WELLINGTON BORGHI – Pois, é! 
 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) −  Mas nós temos uma prática, doutor 
Wellington, de convidar. Nós sempre temos essa 
prática inicial. A gente só convoca quando a 
pessoa não se apresenta a esta comissão. Até 
por respeito. Ela veio na mais boa vontade, 
então não... Outros casos aqui, inclusive tem um 
recentemente do deputado Sergio Majeski, que 
ele convidou, a pessoa não veio e a gente 
convocou. Mas é uma prática que nós temos 
nesta comissão. 

 
O SR. WELLINGTON BORGHI – Agradeço, 

senhor presidente! 
Veja. Então a Flavia, quando ela 

menciona aqui constituiu defesa, eminente 
deputado, o que ela quer dizer é 
particularmente o seguinte: é que ela recebeu o 
convite desta Comissão de Educação a respeito 
desses fatos constantes da denúncia, para os 
quais ela tem resposta ponto a ponto em 
relação a eles.  

O que a defesa gostaria de esclarecer é 
justamente o seguinte – e, por gentileza, depois, 
em reunião da comissão, pede-se que se aprecie 
esse requerimento, senhor presidente –: em 
condição a Flavia se encontra perante a 
comissão? Isso porque o Regimento Interno da 
Assembleia fala, especialmente no capítulo 3 do 
título VII, do convite de entidades em relação a 
defesa de interesses difusos e coletivos. Então, 
qual é a condição que a Flavia se encontra, qual 
é a regra de procedimento que esta comissão 
adota em relação à Flavia e qual é a regra de 
competência que esta comissão adota em 
relação à Flavia porque ela está comparecendo 
aqui como cidadã, como pessoa física e não 
como entidade.  
 Ao que me parece, e muito 
respeitosamente, de fato as questões são 
separadas. Daquilo que é de competência da 
Secretaria de Educação e da Superintendência 
de Educação daquilo que é fato imputado a ela. 
Em relação aos fatos imputados a ela, inclusive 
vamos apresentar e formular defesa por escrito 
com documentos. E ainda em relação aos fatos 
imputados a ela, há uma questão de 
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procedibilidade, senhor presidente. É que a 
denúncia desrespeita o art. 270 do Regimento 
da Casa. O art. 270 prevê que as denúncias 
devem ser por escrito e não podem ser 
anônimas. E a denúncia é... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Fizeram por escrito.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Todas foram subscritas aqui. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Fizeram por escrito e vieram oralmente. 
 

O SR. WELLINGTON BORGHI – 
Posteriormente, porque ela não recebeu essa 
confirmação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eles fizeram por escrito, doutor 
Wellington. Fizeram por escrito. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) - Se me permite, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Lorenzo.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) -Esse vício não existe, com todo 
respeito, porque as pessoas estiveram aqui e se 
manifestaram. Está gravado e não foi apócrifa, 
foram manifestações de cidadãos, alunos e 
professores que se manifestaram livremente. 

Em relação à questão da condição, hoje 
ela está aqui como convidada, mas como 
gestora e servidora pública. Então, não como 
pessoa física. Ela está aqui como representante 
de uma unidade de ensino. Então, data venia, 
não existe o vício porque a questão é óbvia. Nós 
poderíamos ter convocado. E por uma questão 
de cordialidade e lhaneza, nós simplesmente 
resolvemos convidar por respeito, para dar 
oportunidade ao contraditório. 

 
O SR. WELLINGTON BORGHI – Ela 

agradece.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) - Então, não há nenhuma 

nulidade. Quanto a isso o senhor pode ficar 
tranquilo. 

 
O SR. WELLINGTON BORGHI – Não, não 

estou preocupado com nulidade. Só para 
concluir, senhor presidente. Não estou 
preocupado com nulidade. Só vou reforçar 
então em relação à Flavia. Qual é a regra de 
competência, qual é a regra de procedência... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Doutor Wellington, ela está falando 
aqui como diretora de unidade escolar, ok? Para 
explicar sobre os fatos que chegaram a esta 
comissão.  

Neste momento gostaria de ouvir a Sedu 
para que a gente possa entender também, 
posterior à ultima reunião, quais foram as 
providências tomadas. Teve uma grande 
discussão se abria ou se não abria o processo na 
Corregedoria e como foram os passos aí... 

O Zezinho que vai responder isso? 
(Pausa) 

Zezinho, quais foram os passos que 
foram tomados pela Sedu desde a última 
reunião aqui nesta comissão?  

 
O SR. JOSÉ DE AMORIM THEODORIO – 

Então, dando continuidade, a gente recebeu... 
Acho que eu recebi na sexta, da comissão. 
Encaminhei diretamente para o secretário Vitor, 
que já encaminhou para a Corregedoria. Está 
em processo de análise, se vai haver ou não 
processo de abertura de um processo 
administrativo disciplinar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Isso foi logo após... 
 
O SR. JOSÉ DE AMORIM THEODORIO – 

Sim, imediatamente.   
Considerando também os eventos 

anteriores, que minha nobre colega ali colocou, 
o nosso papel também é orientador; 
considerando essa questão que eles apontam, 
da competência relacional, de que fazer gestão 
pública e ser gestor escolar é um desafio – e 
sempre digo que é para gigantes. 

Fica explícito, também, quando você 
analisa os diálogos, os discursos dos 
procedimentos. No lugar que não tem 
procedimentos, e se alguém chega e quer 
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colocar diretrizes, dizer que não conhece 
diretrizes de Secretaria de Estado, acho que é 
muito controverso. A gente tem feito um 
imenso trabalho. Para além de estar na Sedu, 
sou funcionário de carreira. E nós professores 
não podemos dizer que desconhecemos os 
procedimentos. Isso é uma coisa que me 
preocupa muito.  

E aí a gente tem trabalhado muito a 
questão da Flavia, principalmente eu na 
assessoria de gestão, ao lidar com essas 
denúncias, quando você busca a partir das 
ouvidorias que chegam – e são fatos muito 
vagos –, orientá-la nesse sentido. E isso a gente 
tem feito. Já fiz duas ou três reuniões com 
Flavia, porque é meu trabalho de gestor 
trabalhar as competências do gestor escolar 
para esse século. Acho que você precisa de 
muitas competências porque há uma mudança 
muito grande, nobres deputados. Antigamente, 
quando criada, a função de gestor era uma 
função de cuidar da escola. Hoje, não é só isso; 
você tem que ter várias outras competências. 
Competência de garantir não só a escola 
funcionando, mas ela tem que funcionar bem. E 
se a escola não tem procedimentos, isso se 
perde totalmente. 

Acho que o desafio, pelas evidências e 
pelo que tenho lido em relação ao Aristóbulo, 
me leva a pensar e a crer que é a questão dos 
procedimentos que estão sendo tomado o 
tempo todo, e que antes, na história dessa 
escola, não eram... As diretrizes da Sedu eram 
esquecidas no cotidiano da escola. E, logo, 
esquecido o direito de aprender dos nossos 
alunos.  

Parece-me, e aí com base no que a gente 
observa – e estou falando parece-me, não estou 
aqui fazendo juízo de valor –, que tudo o que se 
construiu historicamente era só sujeito de 
direito de andar da categoria, e que outros se 
esqueciam. 

A gente tem evidências - de dentro dessa 
escola, quando você busca em anos anteriores - 
que os professores faziam o planejamento em 
sua casa e não na unidade de ensino. Quando 
questionado se o diretor sabia que tinha que 
fazer o planejamento e cumprir na escola, ele 
disse que sim, mas que não tomava nenhuma 
providência.  

Essa foi uma das razões de se ter um 
novo processo de seleção de diretor para o 

Aristóbulo Barbosa Leão. Isso está lá em registro 
da Superintendência de Estado, que é a SER, e 
que me apropriei desse registro para uma 
análise de contexto, o que aconteceu? A 
pergunta que o senhor pergunta: por que tantos 
conflitos nessa escola de um tempo para cá? 
Isso me leva a pensar e a crer que a questão de 
cumprir as diretrizes e de garantir o direito de 
aprender do aluno, parece ser um indicador que 
precisa ser analisado também por nós, no meu 
entendimento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Zezinho - eu o estou chamando assim... 
 
O SR. JOSÉ DE AMORIM THEODORIO – 

Sem problemas, deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – ...até porque o conheci dessa forma; é 
um excelente profissional - concordo com 
praticamente tudo. Ser gestor não é fácil. 
Sempre tive excelente relação com a grande 
maioria dos diretores de escola, ao longo desses 
anos, e está aqui a Cláudia, lá de Nova Carapina, 
que está querendo aposentar e não estamos 
querendo deixar. 

Mas uma coisa me chamou atenção ali, 
Zezinho, e acho que a Sedu precisa ir com mais 
afinco para verificar. Não estou fazendo juízo de 
valor, porque os profissionais que estão ali, e 
conheço alguns, estão muito bem em outras 
unidades escolares.  

O que acho que precisa fazer e que tinha 
que ter feito desde quando começou o conflito, 
é destencionar e resolver o conflito. Parece que 
cada dia mais... Isso é relação de pessoas, 
realmente. Inclusive, um dos professores - que 
conheço há muitos anos, desde que fui 
presidente da Comissão de Educação pela 
primeira vez - que vejo que é uma pessoa séria, 
elogiou a Flavia no início da fala dele. Falou que 
ela é uma boa gestora. Mas está faltando 
relação interpessoal. Não só ela, mas acho que o 
que faltou ali foi isso. E aí, chegou-se a um nível 
que hoje, realmente... Agora é fogo morro 
acima e água morro abaixo. Porque se chegou a 
um nível... 

A única coisa que questiono a Sedu - e 
falei com a superintendente anterior e com o 
superintendente atual, que é o Rurdiney, que 
esteve aqui semana passada - é deixar chegar a 
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esse ponto. Não pode somente agora dizer que 
os professores estão errados. Não faz sentido 
porque são vários, são vários alunos! Se a Sedu 
tomar esse tipo de decisão, em minha opinião, 
está errado! Mas vocês vão tomar a decisão que 
acharem melhor e que lhes convier. 

Diante desse processo como um todo, o 
que vi foi isso: Não era para ter deixado chegar 
aonde chegou. Para mim, está claro! Como é 
que pode um professor que ao mesmo tempo 
em que elogia a capacidade gerencial, fala de 
relação interpessoal, e com muita gente da 
equipe? Vira um conflito. Sinceramente, é um 
conflito em que as pessoas até passaram do 
limite. E aí, estou falando de outros professores, 
de alunos. Eu não sei se... Queria até entender 
como foi esse critério de alocação dos 
professores Rurdiney. Sei que talvez tenha sido 
antes, ou melhor, foi antes. Se bem que acho 
que passou lá por você... 

 
O SR. JOSÉ DE AMORIM THEODORIO – 

Não, não! Mas a gente consegue mensurar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Pelo o que entendi, para tentar resolver 
o problema... Não estou fazendo juízo de valor 
aqui não, tá? Mas é o que entendi é que, para 
resolver o problema, a Sedu criou uma forma de 
tirar os professores de lá. Isso não vai resolver 
problema. 
 Concedo a palavra ao Rurdiney. 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Deputado, 

concordo com muita coisa que você falou, ser 
gestor é algo muito difícil, e o relacionamento 
interpessoal é primordial nas relações, mas a 
mudança de posto de trabalho dos professores, 
pelo que acompanhei, pelo que vi, se deu à falta 
de turmas. Como fecharam algumas turmas, 
não tinha mais carga horária...  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – O meu questionamento, Rurdiney, é 
porque esses que estavam dando problema 
saíram, e os outros não. Ou se saiu, também... 

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Não, saíram 

mais... 
  

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – É porque estou sem todas as 
informações e tenho que perguntar.  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Além desses 

quatro que saíram, a Flavia falou na fala dela 
que ano passado saíram mais quatro ou cinco. 
Neste ano, foram esses quatro, e outros 
também saíram neste ano. Não foram só esses 
que saíram da unidade de ensino. Ao todo 
foram mais de quantos, Flavia? Você sabe 
precisar? Entre o ano passado e este ano, então, 
em torno de dez profissionais.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Lorenzo. 
   
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Só um questionamento: foi 
dado algum tipo de assistência, apoio a esses 
professores, todos aqueles que efetuaram a 
denúncia, tanto os que estiveram aqui, na 
semana retrasada, quanto àqueles que já se 
manifestaram formalmente ou informalmente? 
Eles receberam algum apoio da secretaria, 
alguma manifestação, alguma assistência?  

 
O SR. RURDINEY DA SILVA – Então, 

deputado, antes do dia 3, convidamos esse 
grupo para bater um papo, para conversar, para 
ouvi-los, nos colocamos à disposição. Um que 
eu, a princípio, até tive uma preocupação um 
pouco maior, é o professor Leonardo. Conversei 
pessoalmente com ele e nos colocamos à 
disposição para atendê-los e sanar qualquer 
injustiça que possa porventura ter acontecido. 
Nossa preocupação é sempre cuidar bem do 
professor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Perdão, Lorenzo.  
Mas sobre esse item – só para não fugir 

o raciocínio –, uma das coisas que poderia ser 
feita... Por isso que fica difícil a narrativa, 
entendeu, Rurdiney? Porque, se eles ficassem 
com parte da carga horária lá e completassem a 
carga horária noutra escola, poderia ser feito 
também. Estou entendendo que a estratégia da 
Sedu foi retirar os professores de lá, por conta... 
Mas estou entendendo sua explicação.  
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O SR. RURDINEY DA SILVA – Posso falar 
com propriedade de um caso que acompanhei, 
que foi a professora Raquel. A professora Raquel 
nos procurou no final de março relatando a 
vontade dela de mudar de escola. Não abriu para 
a gente, de fato, qual era o motivo, não colocou: 
Rurdiney, é por isso, por isso, por isso.  Colocou 
uma questão pessoal, dos filhos, e que não tinha 
mais clima para trabalhar na escola. Então, a partir 
daí, dialogamos e demos alguns opções de escolas 
com carga horária disponível para ela poder 
escolher, ela escolheu e hoje está lotada em 
outras duas escolas.  

A proposta, a princípio, da 
Superintendência, era manter o que fosse possível 
na ABL e apenas completar a carga horária em 
outra escola. Isso foi no final de março, começo de 
abril.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok.  
Deputado Lorenzo.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Vou trazer aqui não para 
deliberarmos, mas é já uma sugestão. Acho que 
é fundamental, neste momento, que esses 
professores recebam acompanhamento do 
setor competente da Sedu. Não sei como 
funciona a denominação interna lá, algum setor 
ligado obviamente ao RH, que tenha um 
atendimento psicológico porque vários deles 
estão doentes, estão de licença médica, 
apresentaram atestados médicos assinados e 
reconhecidos, rubricados por profissionais da 
saúde, com os CIDs relativos à doença 
ocupacional. Então, é um quadro grave que 
merece atenção.  

Já deixo essa sugestão para que esses 
professores recebam o atendimento tanto 
psicológico quanto de assistência social, para 
que possa caminhar e eles possam permanecer 
no quadro de servidores.  

Outra sugestão que já gostaria de deixar 
desde este momento é que tornássemos um 
pouco mais célere ou bem mais célere a 
resolutividade dessa questão.  

O que aconteceu até agora, me parece 
que houve algumas impropriedades, estão 
claras, e que não foram corretas, tanto na parte 
omissiva quanto comissiva. Mas vamos tentar 
olhar para frente.  

 Então, acho que a Sedu precisa intervir 
de maneira mais drástica, precisa, efetivamente, 
tomar as rédeas da situação, a Superintendência 
adotar os atos de gestão necessários, dentro da 
sua discricionariedade, também, obviamente, 
claro, respeitando a discricionariedade sua, 
como administrador, como servidor público. 
Mas, sinceramente entendo que chega a hora 
de tomar uma medida um pouco mais drástica, 
para a gente poder ter uma resolutividade 
mínima e tentar pacificar essa questão até em 
prejuízo dos alunos. Já estamos em junho, quase 
na metade do ano letivo e os alunos é que vão 
sofrer com o prejuízo na seara acadêmica.  

Então, nosso apelo – só para concluir 
presidente, obrigado –  
é no sentido de que a Sedu efetivamente adote 
uma intervenção mais drástica. Nós podemos 
virar essa página, pacificar e ter uma 
resolutividade dessa questão, 
concomitantemente ao atendimento, que é 
fundamental, dos nossos profissionais da 
educação, dos nossos professores que precisam 
desse atendimento. E isso ficou claro, bastante 
claro, na reunião passada. 

Obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Lorenzo, eu gostaria de 
complementar e já fazer uma proposta. Pelo 
que eu entendi na fala do assessor José Amorim, 
conhecido como Zezinho, a Sedu já formou 
opinião de que o problema foram as cobranças 
feitas com os professores. Então, diante desse 
fato e até porque eu não quero, em momento 
algum, ser acusado de omissão, eu vou propor 
aqui. Posso assinar sozinho, mas quem quiser 
subscrever junto comigo, vou encaminhar ao 
Ministério Público. Nós não somos órgão 
fiscalizador. Está certo? Vamos encaminhar ao 
Ministério Público. O Ministério Público avalia.  

Nós fizemos a nossa parte aqui. Ouvimos 
os alunos. Ouvimos os professores. Demos o 
contraditório à diretora da escola. E, paralelo, 
vou fazer o encaminhamento necessário como 
deputado. Se alguém quiser subscrever comigo 
enquanto comissão, já está aberta a discussão 
para que, em momento algum, como tivemos aí 
inclusive matérias de jornal maldosas, dizendo 
que a gente, no primeiro momento, não teria 
tomado posição ou providência com relação a 
esse assunto.  
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Em discussão.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, diante da 
notoriedade do fato que se tornou de 
conhecimento público, de toda a sociedade, foi 
alvo de matéria jornalística em diversos sites de 
conteúdos jornalísticos aqui, eu vou acompanhar 
V. Ex.ª na proposição. Assino conjuntamente com 
V. Ex.ª.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Majeski? 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente, eu acho que as próprias partes 
envolvidas, os alunos e os professores, eles 
próprios, porque o Ministério Público qualquer um 
pode acionar. Não precisa ser a secretaria. Não 
precisa ser a comissão. Não seria o caso de que as 
próprias pessoas atingidas, que são diretamente a 
parte interessada, que elas próprias fizessem isso?  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – É. Mas, para que esta comissão não seja 
acusada de omissão, deputado Majeski, nós 
vamos tomar essa providência. Eu sempre digo o 
seguinte, – não é isso? –: o Ministério Público é 
um órgão fiscalizador. Não cabe a nós continuar 
debatendo e fiscalizando essa matéria todas as 
reuniões que a gente faz aqui nesta comissão. 
Então, eu acho que o fim desse caso na Comissão 
de Educação é encaminhar ao Ministério Público. 
A gente já sabe que a Sedu está tomando as 
devidas providências e cada um faz a sua análise. É 
verdade. Eu poderia assinar sozinho, mas coloquei 
enquanto comissão... 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu não 
disse que o senhor poderia assinar sozinho. Eu 
estou dizendo que as próprias partes, se acharem 
que isso é que deve ser o caminho, que elas 
próprias fizessem a representação no Ministério 
Público.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Sim. Mas nada impede que nós façamos 
enquanto parlamentares da comissão. 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente, eu poderia continuar? 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Claro. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Todos 
conhecem o meu histórico como professor. Sou 
fruto da escola pública. Estudei a minha vida 
inteira em escola pública. Fui aluno trabalhador 
desde os treze anos de idade. Eu trabalhava o dia 
inteiro e passei a estudar à noite.  

Conheço as escolas deste estado, mais de 
duzentas e sessenta escolas deste estado. 
Conheço as escolas por dentro porque fui 
professor por longos anos na rede pública 
estadual, na rede pública municipal.  

Todo mundo sabe o compromisso que eu 
tenho. Já recebi professores do Aristóbulo, desde 
a época em que a Vanusa era diretora lá. Fui ao 
Aristóbulo. Pelo menos, umas quatro vezes eu 
estive lá. Recentemente, recebi alunos lá 
reclamando e a gente conseguiu marcar uma 
reunião na própria escola com o subsecretário. 
Então, assim, eu tenho um compromisso muito 
grande com a educação. Mas tem que ficar claro 
que esse tipo de problema não é um problema 
que a Comissão de Educação resolva porque isso 
não está na alçada da comissão resolver. A 
comissão servir como interlocutora, como uma 
entidade ou instituição que possa contribuir para 
isso... Mas não cabe a nós, não está na nossa mão 
a resolução disso.  

Eu acho que a comissão fez até aqui a 
parte dela. Tornou público. Cobrou das partes. 
Ouviu as partes. E penso que a Secretaria de 
Educação tem profissionais para resolver isso. 
Creio que os profissionais, tanto os professores 
quanto a diretora, são profissionais maduros o 
suficiente para entrarem num acordo, no que está 
acontecendo nessa escola.  

Eu acho que a comissão não foi omissa. A 
comissão, através do senhor, chamou as partes 
envolvidas, ouviu os alunos, ouviu os professores, 
ouviu a diretora. Agora, nós podemos continuar 
acompanhando isso e cobrando uma resolução, 
mas eu acho que a bola está com a Secretaria de 
Educação para tomar as medidas que são 
necessárias e que tudo se esclareça da melhor 
forma possível. 
 Muito obrigado, presidente. 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado, senhor deputado Majeski.  
 Eu concordo com quase tudo que V. Ex.ª 
falou, menos com a parte de que esta comissão, 
de que o poder fiscalizatório, oriundo desta Casa 
de Leis, independente de comissão, acho que 
legislar e fiscalizar são os dois principais atributos 
dos deputados estaduais. 
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 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Sim, 
presidente. Eu disse que nós não vamos dar 
resolução para isso. A nossa função, claro, é 
fiscalizadora. Estou dizendo que não está na nossa 
mão dar a resolução final para eles. Foi isso que 
quis dizer. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. 
 Então, deputado Lorenzo vota favorável 
para o encaminhamento ao Ministério Público. 
 Deputado Sergio Majeski? 

 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu voto 
favorável, embora eu ache desnecessário. Eu acho 
que as próprias partes deveriam fazer isso. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, aprovado por unanimidade. 
 Desde já, fazer o nosso apelo à Sedu, às 
partes, para que exerçam, o máximo possível, o 
diálogo, para que seja necessário em algum 
momento destencionar este conflito, porque eu 
acho que só quem perde são os alunos, são os 
familiares. Mas, é aquilo que eu falei: como eu 
não quero ficar toda a reunião debatendo este 
mesmo tema, encontramos este desfecho. Nós 
temos aqui uma sequência de audiências e de 
reuniões a pedido do deputado Sergio Majeski, do 
deputado Lorenzo, do deputado Emilio. Inclusive, 
acho que nós vamos ter que fazer algumas 
reuniões extraordinárias, e acho que foi o melhor 
caminho. Claro, vamos acompanhar todos nós, 
enquanto parlamentares, os servidores da 
Comissão de Educação, sem problema algum, mas 
era necessário, em minha opinião, é claro que não 
sou dono da verdade, que a gente encerrasse este 
ponto aqui na Comissão de Educação. 

 
 O SR. WELLINGTON BORGHI – Só requerer 
o deferimento de juntada de alegações e 
documentos, senhor presidente, por gentileza. 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ciente. Aprovado. 
 Em discussão. (Pausa)  
 Aprovado. 

 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – 
Presidente, posso? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Diretora Flavia, para as suas 
considerações finais. 

 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – 
Obrigada. Eu gostaria também de acrescentar que 
eu fui ameaçada via ligação telefônica, no dia... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Só um minutinho, diretora. (Pausa) 
 Desculpe-me. Concedo, novamente, a 
palavra à diretora. 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – 
Obrigada. Quero registrar aqui que eu tenho um 
boletim de ocorrência que no dia 02 de abril deste 
ano, às 15h10min, uma ligação na Secretaria da 
escola. Quem atendeu foi uma auxiliar de 
Secretaria. A pessoa não pediu para falar comigo, 
enfim, mas eu fui ameaçada e pediu que passasse 
o recado para mim. O boletim foi feito. Estará 
juntamente com todo o processo. 
 Só quero deixar registrado isso também 
que está sendo investigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – É isso que eu estou falando, diretora. 
Olhe a que ponto nós chegamos nesta unidade 
educacional! 
  
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – A que 
ponto nós chegamos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Não faz sentido isso. Olha a que ponto 
nós chegamos nesta unidade educacional, 
superintendente Rurdiney e Zezinho, a que ponto! 
Ao ponto de ter uma ameaça contra uma gestora 
escolar. O que eu estou dizendo aqui e tentando 
mediar é para que a Sedu tente intermediar o 
quanto antes para minorar estes conflitos que não 
levam ninguém a lugar nenhum. 
 Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos da comissão. 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Eu 
gostaria de fazer as considerações. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Agora já foi. 
 
 A SR.ª FLAVIA INDUZZI PASSOS – Ok. 
Obrigada. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Está encerrada a reunião. 

 
(Encerra-se a reunião às 

14h42min) 
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