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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 4684 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde no dia 25 de setembro de 2012, o 
Deputado SÉRGIO BORGES, na forma do Art. 
305, inciso II do Regimento Interno. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

 
ATO Nº 4685 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADA, para 
tratamento de saúde por 03 (três) dias, a partir de 
01.10.2012, a Deputada APARECIDA DENADAI, 
na forma do Art. 305, inciso II do Regimento Interno. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 4686 

 
 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, HERCULES WILLAN LEITE, do 
cargo em comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TSGRP, do 
gabinete do Deputado Atayde Armani, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 
123773/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4687 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, FABRICIO FRANCISCO 
DO NASCIMENTO, do cargo em comissão de 
Técnico Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, do Gabinete do 
Deputado Henrique Vargas, a contar de 21.09.2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4688 

 
 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, JOCIMAR DA SILVA SILVA, do 
cargo em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, do 
gabinete do Deputado Gilsinho Lopes, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
123765/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 
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ATO Nº 4689 
 

 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, PEDRO HENRIQUE MENDES 
VASCONCELOS, do cargo em comissão de 
Adjunto de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, do gabinete da Deputada Lúcia 
Dornellas, por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo nº 123772/2012, a partir de 
01.10.2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4690 

 
 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, CLAUDETE MARQUES ROHR, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP, no gabinete do Deputado Atayde Armani, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 123774/2012. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4691 

 
 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, ODETE COELHO DA SILVA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Júnior do Gabinete 
da 1ª Secretaria, código AJGPS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4692 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER à servidora MARIA 
BORGES DOS SANTOS, matrícula nº 035750, 
Técnico Legislativo Júnior, código ETLJ, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa, um 
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE em caráter 
permanente de 2% (dois por cento) a partir de 
22/09/2012 na forma do artigo 108 da Lei 
Complementar nº 46/94, referente ao 4º decênio de 
25/09/2002 a 21/09/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4693 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER à servidora LINDALVA 
MARIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO, matrícula 
nº 016735, Especialista em Políticas Públicas da 
Secretaria da Assembleia Legislativa, um 
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE em caráter 
permanente de 2% (dois por cento) a partir de 
17/09/2012 na forma do artigo 108 da Lei 
Complementar nº 46/94, referente ao 2º decênio 
de 20/09/2002 a 16/09/2012. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
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THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4694 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 ELEVAR para 15% (quinze por cento), 
a partir de 17/06/2012, de acordo com o art. 
106 da Lei Complementar nº 46/94, o 
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a 
que faz jus GLACILEIA ZANELATO 
STELZER, matrícula nº 201066, Assessor 
Júnior do Gabinete da Corregedoria Geral, 
código AJSCG, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4695 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 07/09/2012, de acordo com o art. 106 da 
Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus IRANILDA 
MARIA DALMAGRE, matrícula nº 206083, 
Técnico Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, TSGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

ATO Nº 4696 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 28/07/2012, de acordo com o art. 106 da 
Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ELTON 
RIBEIRO MORETISSON, matrícula nº 205787, 
Técnico Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, TSGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4697 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 05/09/2012, de acordo com o art. 106 da 
Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus JONSTON 
ANTONIO CALDEIRA DE SOUZA, matrícula nº 
206380, Diretor de Tecnologia da Informação, DTI, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4698 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 ELEVAR para 11% (onze por cento), a 
partir de 07/09/2012, de acordo com o art. 106 da 
Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus MELISSA 
MARTINS PUCCE, matrícula nº 201332, 
Taquígrafo Parlamentar Apanhador, ETPA, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 4699 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, na forma do 
art. 16, § 10 da Lei Complementar 46/94, o Ato 
nº 4182, publicado em 10.07.2012, que nomeou 
VITOR UGO PIMENTEL CASTELLO, para 
exercer o cargo em comissão de Agente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4700 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, na forma do art. 
16, § 10 da Lei Complementar 46/94, o Ato nº 3278, 
publicado em 22.05.2012, que nomeou EDNA 
APARECIDA SANTOS ARRUDA, para exercer o 
cargo em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

ATO Nº 4701 
 

 A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais previstas 
no art. 17 do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2700/2009, e no artigo 9º, § 1º, inciso 
X, da Resolução 2890/2010; 
 
Considerando o Incidente de Impedimento da 
Comissão Processante arguido por Wander 
Santos Siqueira, nos autos do Processo 
Administrativo nº 120698/2012; 
 
Considerando que a lei não estabelece como 
impedimento ou suspeição o simples fato de a 
Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar ser integrada pelos mesmos membros 
que compuseram a Comissão de Sindicância; 
 
Considerando que jurisprudência predominante 
no Superior Tribunal de Justiça (STJ AgRg no 
Mandado de Segurança nº 15463-DF/STJ, EDcl 
no Mandado de Segurança nº 12479-DF) é no 
sentido de não considerar o fato como 
impedimento; 
 
Considerando que, no curso do Processo 
Administrativo Disciplinar, será garantido aos 
investigados o direito ao exercício do 
contraditório e da ampla defesa, 
consubstanciados no artigo 5º, inciso LV, da 
Constituição Federal; 
 
Considerando que o relatório da Comissão 
Processante será submetido ao julgamento da 
autoridade instauradora do Processo 
Administrativo Disciplinar; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º INDEFERIR os pedidos de anulação do Ato 
da Mesa nº 4455/12 e de designação de nova 
Comissão Processante para conduzir o Processo 
Administrativo Disciplinar, posto que não há 
nulidade processual a ser decretada. 
 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 
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ATOS DAS DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA 

DE CONTAS 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO – TERÇA-FEIRA – 09.10.12 

HORA OBSERVAÇÃO PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

08H00  PANORAMA TELEJORNAL SEGUNDA-
FEIRA DIVERSOS 

08H20  
ESPAÇO PARCERIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
VITÓRIA 

TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO MUNICIPAL  

12H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS VITÓRIA DIVERSOS 

12H30  ESPAÇO PARCERIA 
STJ: STJ CIDADÃO DIVERSOS  

13H00  ASSEMBLEIA DO CAMPO FERTILIZANTES 
ÊNIO BERGOLLI, 
SECRETÁRIO DE 
AGRICULTURA 

13H30  OPINIÃO HALITOSE 

DR. MARCO ANTÔNIO 
PEREZ, MÉDICO 
ESPECIALISTA EM 
HALITOSE 

14H00  PANORAMA TELEJORNAL SEGUNDA-
FEIRA DIVERSOS 

14H15  BIOGRAFIA MÁRIO GURGEL ANTÔNIO DE PÁDUA 
GURGEL, ESCRITOR 

 
14H30  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE PARLAMENTAR SANDRO LOCUTOR, 

DEPUTADO ESTADUAL 

15H00 AO VIVO SESSÃO ORDINÁRIA 
REPERCUSSÃO 

TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO ESTADUAL  

18H00  ES EM DEBATE MERCADO DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO NO ES 

ROBER MARCONI ROSSI, 
COORDENADOR DO CURSO 
DE JOGOS DIGITAIS DA 
FAESA 
SYLVIA ABAURRE, 
DIRETORA TÉCNICA DA 
PRODEST 

18H30  UM DEDO DE PROSA 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 

ROBERTA FACHETTI, 
ESCRITORA 

19H00  ESPAÇO PARCERIA 
MPF: INTERESSE PÚBLICO DIVERSOS  

19H30  ASSEMBLEIA DO CAMPO 
 FERTILIZANTES 

ÊNIO BERGOLLI, 
SECRETÁRIO DE 
AGRICULTURA 

20H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS VITÓRIA DIVERSOS 

20H30  
ESPAÇO PARCERIA 
FIOCRUZ – 
UNIDIVERSIDADE 

DIVERSOS  

21H00  PERSONALIDADES PENNA FILHO DIVERSOS 

21H30  ESPAÇO PARCERIA 
MPT – TRABALHO LEGAL JUSTIÇA ELETRÔNICA  

22H00  PANORAMA TELEJORNAL TERÇA-FEIRA DIVERSOS 

22H15  ESPAÇO PARCERIA 
MPE - MP COM VOCÊ 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE 
JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA PARA 
SOLUCIONAR HOMICÍDIOS 
COMETIDOS NO ES. 

DR. PAULO PANARO 
FIGUEIRA FILHO, 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 

22H45  OPINIÃO HALITOSE 

DR. MARCO ANTÔNIO 
PEREZ, MÉDICO 
ESPECIALISTA EM 
HALITOSE 

23H15  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE PARLAMENTAR SANDRO LOCUTOR, 
DEPUTADO ESTADUAL 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de outubro de 2012 Diário do Poder Legislativo - 7 

23H45  ES EM DEBATE MERCADO DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO NO ES 

ROBER MARCONI ROSSI, 
COORDENADOR DO CURSO 
DE JOGOS DIGITAIS DA 
FAESA 
SYLVIA ABAURRE, 
DIRETORA TÉCNICA DA 
PRODEST 

00H15  ESPAÇO PARCERIA 
SBPC – TOME CIÊNCIA 

A FISICA 100 ANOS DEPOIS 
DA REVOLUÇÃO DE 
EINSTEIN 

 

 

 ATAS DAS SESSÕES 
 

 

SESSÕES ESPECIAIS 
 

DÉCIMA NONA SESSÃO ESPECIAL 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 26 DE 
SETEMBRO DE 2012.  
 

ÀS QUINZE HORAS E VINTE E NOVE 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO CLAUDIO 
VEREZA OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 
  
 A SR.ª CERIMONIALISTA - 
(ESPERANÇA ALLEMAND) - Senhoras e 
senhores, boa-tarde.  

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 
os presentes para esta sessão especial, que tem como 
objetivo debater a Primeira Semana Estadual da 
Juventude. 
 Neste instante, o Senhor Deputado Claudio 
Vereza, proponente desta sessão, fará a abertura dos 
trabalhos, conforme é regimental. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) - Boa tarde a todos. O temporal que 
aconteceu na Grande Vitória, exatamente, agora, 
prejudicou muito a vinda das pessoas para esta sessão 
especial, mas faremos, de qualquer forma, o debate 
como se o Plenário estivesse lotado. O importante é 
que o debate seja feito. 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 
a sessão e procederei à leitura de um versículo da 
Bíblia. 

 
(O Senhor Deputado Claudio 
Vereza lê: João, 10:10) 
 

Dispenso a leitura da Ata da sessão anterior. 
Informamos a todos os presentes que esta é 

uma sessão especial para debater os temas da 
Primeira Semana Estadual da Juventude, conforme 
requerimento de nossa autoria, aprovado em Plenário. 

Passo a palavra à cerimonialista para dar 
continuidade ao rito da sessão. 

 

A SR.ª CERIMONIALISTA - 
(ESPERANÇA ALLEMAND) - Já se encontra à 
Mesa o proponente desta sessão especial, Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 

 
 Convido para compor a Mesa a Senhora 

Leonor Araújo, Subsecretária Estadual de 
Movimentos Sociais da Casa Civil; o Senhor Gustavo 
Badaró, Gerente de Políticas Públicas de Juventude 
do Governo do Estado; a Senhora Kênia Lyra, 
Coordenadora da Rede de Cultura Jovem; a Senhora 
Ana Paula Araújo, articuladora da Campanha 
Estadual contra a Violência e o Extermínio de Jovens 
da Pastoral da Juventude; e o Senhor Diego Arthur, 
do Observatório Capixaba de Juventude. (Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
A SR.ª CERIMONIALISTA - 

(ESPERANÇA ALLEMAND) - Convido todos 
para, de pé, e voltados para a Bandeira, ouvirmos a 
execução do Hino Nacional. (Pausa) 
 

(É executado o Hino Nacional) 
 

A SR. ª CERIMONIALISTA - 
(ESPERANÇA ALLEMAND) - Neste momento 
fará uso da palavra o Senhor Deputado Claudio 
Vereza, proponente desta sessão especial. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem revisão 

do orador) - Saúdo mais uma vez os presentes, a 
Senhora Leonor Araújo, Subsecretária Estadual de 
Políticas Públicas; o Senhor Gustavo Badaró, Gerente 
de Políticas Públicas de Juventude do Governo do 
Estado; o Senhor Diego Arthur, representando o 
Observatório Capixaba de Juventude; a Senhora 
Kênia Lyra, coordenadora da Rede Cultura Jovem; e 
a Senhora Ana Paula Araújo, articuladora da 
Campanha Estadual contra a Violência e o 
Extermínio de Jovens e representante da Pastoral da 
Juventude. 

Desde já agradecemos a provocação que os 
senhores fizeram para a realização desta sessão 
especial, a partir da organização da Semana Estadual 
da Juventude. Importante marcar nesta Casa, mais 
uma vez, o debate sobre as políticas no Estado para a 
juventude; e dentro dessas políticas todo o conteúdo 
em torno da campanha contra a violência e o 
extermínio de jovens.  
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Tivemos outras oportunidades de debates 
sobre isso, quando aprovamos nesta Casa, acho que 
foi o último projeto que teve veto derrubado nesta 
Casa, exatamente o projeto que estabelecia uma 
política estadual para a juventude com a criação do 
Conselho Estadual da Juventude, se não me engano 
no ano de 2007. Naquela oportunidade estava 
encerrando o voto secreto nesta Casa, tinha sido o 
último voto secreto para apreciação de vetos, como 
era secreto, o veto foi derrubado e a lei foi 
promulgada pela Assembleia Legislativa. 
Transformou-se em uma lei, ficou um tanto 
esquecida durante esses anos todos, e nenhum 
Conselho foi constituído pelo Governo do Estado 
naquele período. Felizmente, agora, com a criação da 
Subsecretaria de Políticas Públicas em torno dos 
movimentos sociais e a criação das gerências, 
Gerência de Promoção da Igualdade Racial, Gerência 
da Juventude e a Gerência das Mulheres, as ações 
começam a ser implantas. Os representantes 
presentes falarão sobre isso.  

No ano passado, esse período foi marcado 
pelas comemorações do Dia Nacional da Juventude, 
com a maior manifestação social, em minha opinião, 
que ocorreu desde novembro de 1979, quando houve 
aquela grande manifestação contra a usina nuclear no 
Estado do Espírito Santo. Mas a Marcha da 
Juventude do ano passado, do ponto de vista do 
movimento social, acredito foi a maior dos últimos 
tempos, após aquela grande concentração contra a 
usina nuclear.  

O Estado está debatendo e quando digo 
Estado quero dizer os jovens do Estado do Espírito 
Santo estão debatendo e isso tem repercussão no 
debate do âmbito do Estado tanto no Poder Executivo 
quanto nos Poderes Legislativo e Judiciário.  

De tal forma que a realização desta sessão 
especial é uma oportunidade de vislumbrarmos o que 
está sendo pensado, planejado, implementado e o que 
é necessário neste próximo período implantar em 
termos de combate à violência, combate a esse 
verdadeiro extermínio de jovens a que assistimos a 
cada dia e combate a todo tipo de violência praticada.  

Hoje mesmo recebi uma comissão do 
movimento Minha Casa Minha Ufes, de jovens desse 
movimento que já esteve no Conselho Estadual de 
Direitos Humanos que sofreu violência. Toda 
violência é sem sustentação, mas essa foi muito mais 
sem sustentação porque é um grupo pacífico que luta 
apenas por moradia na Universidade e em plena 
Universidade Federal, lugar do conhecimento, lugar 
da educação, de maneira violenta, de madrugada, são 
violentados pela guarda interna da Ufes. Um absurdo 
o que aconteceu sem propósito nenhum. Recebi essa 
comissão hoje pela manhã e tentarei junto à Reitoria 
da Ufes abrir, no mínimo, um canal de diálogo entre 
esse movimento de jovens, estudantes universitários, 
e a Universidade Federal do Espírito Santo que 
deveria ter a obrigação, ou melhor, tem a obrigação 
de acolher os jovens, os estudantes e a sociedade de 

maneira geral.  
Com esta saudação, abrimos esta sessão 

especial e iniciaremos agora os pronunciamentos da 
Mesa e em seguida haverá algum diálogo com o 
Plenário.  

Concedo a palavra à Senhora Ana Paula 
Araújo, articuladora da Campanha Estadual Contra a 
Violência e Extermínio de Jovens e também da 
Pastoral da Juventude. 

 
A SR.ª ANA PAULA ARAÚJO - (Sem 

revisão da oradora) - Boa tarde a todos. 
Cumprimento a Mesa na pessoa do Senhor Deputado 
Claudio Vereza, proponente desta sessão especial; as 
Senhoras Leonor Araújo e kênia Lyra e os Senhores 
Diego Arthur e Gustavo Badaró, e todos os presentes 
nesta tarde que enfrentaram a chuva para debater 
políticas públicas.  

Faço referência a todos os jovens que, 
infelizmente, não podem estar presentes nesta sessão 
especial visto que sua vida foi muito curta para 
presenciar este momento na história da juventude 
capixaba.  

Como bem disse o Senhor Deputado Claudio 
Vereza, fazemos parte de uma articulação que é a 
Campanha Estadual Contra a Violência e Extermínio 
de Jovens. A Campanha é uma articulação de 
entidades da sociedade civil organizada e 
impulsionada pelas Pastorais da Juventude do Brasil 
e, de maneira especial, no Espírito Santo conseguiu 
reunir outras entidades que estão no debate em torno 
dessa temática tão triste para nossa juventude, que é 
em relação à violência e de certa forma até mesmo o 
extermínio da juventude.  

No Espírito Santo encontramos esses 
parceiros que, junto a nós, vêm sonhar por lutar pela 
vida desses jovens que tiveram seus sonhos 
abortados. 

A Primeira Semana Estadual da Juventude é 
um marco, é uma conquista, não só para nós da 
Campanha Estadual contra a Violência e o 
Extermínio de Jovens, mas sobretudo para todos os 
jovens que durante esses últimos anos vêm lutando, 
vêm militando para ter um canal de diálogo entre o 
Governo e a sociedade civil para a garantia de 
políticas públicas para a juventude.  

Sabemos que esse debate não começou agora 
e sabemos também que por mais que as políticas 
públicas de juventude sejam um assunto novo no 
Brasil, os jovens já vêm militando, já vêm discutindo 
e debatendo há algum tempo e têm um acúmulo nesse 
debate. 

A abertura desta Casa para a juventude - não 
é a primeira vez que esta Casa de Leis realiza esse 
debate - já se mostra e já é uma ação importante no 
canal desse diálogo.  

Além da Primeira Semana Estadual da 
Juventude, que nos faz refletir sobre esse quadro 
chocante de uma juventude que é exterminada, 
tivemos sim no Estado do Espírito Santo alguns 



Vitória-ES, terça-feira, 09 de outubro de 2012 Diário do Poder Legislativo - 9 

avanços. É claro que precisam ser lembrados, como a 
criação da Subsecretaria de Movimentos Sociais; a 
criação da Gerência de Juventude dentro dessa 
Subsecretaria e do Conselho de Juventude. O fato 
também de neste momento o Governo estar aberto a 
conversar com a juventude e ter nos convidado 
algumas vezes para fazer esse diálogo, essa 
predisposição já mostra que as coisas boas poderão 
sim acontecer. Além, é claro, de alguns programas 
como a Rede Cultura Jovem e o Programa de 
Valorização da Juventude Rural.  

Entretanto, sabemos que esses passos são 
muito lentos e insuficientes com a rapidez que nossa 
juventude vem sendo exterminada há mais de dez 
anos. Para nos lembrar em que chão estamos pisando, 
de acordo com o banco de dados do Núcleo de 
Estudos sobre Violência, Segurança Pública e 
Direitos Humanos da Universidade Federal do Estado 
do Espírito Santo - Nevi, que também é um parceiro 
na campanha, no ano de 2011 foram registrados mil e 
setecentos e vinte e cinco homicídios no Espírito 
Santo; sendo que desses, oitocentos e noventa e nove 
eram jovens de quinze a vinte e nove anos. 
Aproximadamente oitenta por cento dos homicídios 
têm como principais vítimas os jovens negros e 
negras.  

Ou seja, pelo fato de eu, Ana Paula, ser 
jovem e negra, tenho 82,7 % de chance a mais de 
morrer do que outro jovem branco. Somado ao fato 
de eu ser moradora de periferia e mulher, visto que o 
Estado do Espírito Santo é o mais violento no gênero 
feminino, isso poderia me fazer sentir acuada, 
temerosa e abandonada pelo Estado.  

Por esses e outros motivos precisamos 
avançar, ou seja, precisamos de políticas de, com e 
para a juventude. A juventude quer protagonismo e 
emancipação, além de um cenário menos engessado e 
menos burocrático quando se fala, por exemplo, dos 
editais de cultura. Ouvimos na periferia os jovens 
reclamando que muitas vezes não conseguem ter 
acesso a esses editais pela burocracia, pelos 
documentos e uma série de coisas dos trâmites 
necessários para participar desses editais e fazer 
usufruto dessa política que já existe mas, de certa 
forma, é um pouco engessada, e eles não conseguem 
utilizá-la. E esse é apenas um dos exemplos dos 
mecanismos existentes que poderiam ser 
facilitadores, mas se tornam dificuldades na vida de 
nossa juventude.  

Senhoras e senhores, ousadia e disposição é o 
que não faltam para aqueles que desejam que esse 
cenário mude. Como o próprio Senhor Deputado 
Claudio Vereza disse, essa ousadia não nos falta, 
como por exemplo: nos recordarmos do ano de 2011, 
quando fizemos a Marcha contra a Violência e o 
Extermínio de Jovens.  

Por isso, numa atitude ousada, quero 
humildemente propor ações necessárias que poderiam 
ajudar a reverter esse quadro: implementar o 
Conselho Estadual de Juventude, garantindo a 

diversidade na composição e a plena participação da 
juventude; criar o Plano Estadual de Políticas 
Públicas de Juventude com vistas a assegurar direitos 
para a população juvenil nas mais diversas áreas, tais 
como saúde, educação, cultura, esporte, lazer e 
trabalho; instituir uma Política Estadual de 
Enfrentamento e Letalidade Infanto-juvenil de modo 
a articular as diversas áreas e instituições com o 
intuito de reduzir os números de homicídios que 
recaem sobre o segmento; instituir o Conselho 
Estadual de Segurança Pública e uma Política 
Estadual de Segurança Pública pautada na garantia 
dos direitos humanos e no diálogo amplo com a 
sociedade; romper com a lógica de ação que 
privilegia quando não adota como discurso exclusivo 
a repressão, a criminalização e o encarceramento, não 
somente da juventude, mas também de toda a 
pobreza.  

Uma ação que compete de maneira especial a 
esta Casa, seria a criação de uma Frente Parlamentar 
em Defesa das Políticas Públicas de Juventude, com 
vista a promover o debate sobre o tema e elaborar 
propostas para fortalecer e ampliar a garantia dos 
direitos da juventude capixaba. 

 Em nome da campanha e de todos e todas 
jovens, entregarei ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza a proposta de criar esta Frente Parlamentar de 
Políticas Públicas para a juventude. (Muito bem!) 
(Pausa) 

 
(O Senhor Deputado Claudio 
Vereza recebe a proposta) 
 

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) - Devo dizer, Senhora Ana Paula Araújo, 
que articulamos, em primeiro lugar, com o Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore, Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa, que acatou a participação na Frente 
Parlamentar e articularemos, a partir da próxima 
segunda-feira, com os demais colegas de outros 
partidos a integração nesta frente e a criação 
propriamente dita da Frente Parlamentar. 

 Algumas das Frentes Parlamentares que 
temos participado têm se desdobrado em propostas, 
ações, projetos. Por exemplo, a última experiência 
que temos é a Frente Parlamentar Ambientalista, em 
conjunto com a Frente Parlamentar Nacional. 
Formamos grupos de trabalho de pessoas da 
sociedade e do Poder Legislativo e debatemos a 
questão ambiental no Estado do Espírito Santo de 
maneira muito viva. Foram criados três grupos de 
trabalho, que têm debatido bastante a questão 
ambiental, mapeando a realidade ambiental para que 
junto ao Governo do Estado e às Prefeituras, 
apresentemos propostas concretas. Acolhemos desde 
já a proposta trazida a esta Casa, nesta tarde. 

Concedo a palavra à Senhora Lorena Borlini 
da Silva. 
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A SR.ª LORENA BORLINI DA SILVA - 
(Sem revisão da oradora) - Boa-tarde, Senhoras e 
Senhores. Lerei um texto sobre a minha juventude e a 
de muitos que também é parecido com a minha e 
também sobre um passeio que fiz ontem no Centro 
Socioeducativo de Atendimento de Adolescente em 
Conflito com a Lei - CSE e das coisas que vi lá. 

A minha juventude era assim: Eu não 
reconhecia os valores de coisas simples, como comer 
em uma mesa, usar talheres, pratos, copos, ver os 
animais e poder tocá-los, cuidar e alimentá-los, e 
também não reconhecia os valores da minha família, 
o quanto minha mãe e minha avó significavam para 
mim. Eu não tinha força de vontade e só gostava de 
aprontar. Tudo para mim era fácil e sem esforço. 

Hoje, minha juventude, depois da notícia que 
ia ser mãe e a notícia da internação de seis meses a 
três anos, sinto falta de coisas simples, como fazer 
uma refeição com minha família sentada à mesa, 
comer de garfo e faca e usar copo de vidro e o mais 
importante, perto das pessoas que amo e que não 
soube dar valor. 

Sinto falta de ver e tocar os animais, andar 
livre sem algemas, poder ir e vir quando quiser e até 
mesmo ficar sozinha em locais públicos como 
pracinhas, loja, teatro etc. 

Hoje sim, sei os valores de cada coisa 
simples que para muitos não significam nada. Além 
disso, não quero perder momentos assim com a 
minha filha, pelo contrário, quero participar de cada 
gesto, de cada olhar, dos sorrisos, dos passos e poder 
ensiná-la um novo caminho, diferente do meu. E 
poder ensiná-la também que as pequenas coisas são 
as que mais têm valor na vida. 

Hoje os jovens estão perdendo a juventude se 
envolvendo com drogas e com a vida do crime e não 
percebem que a vida passa rápido, que eles estão 
perdendo algo que um dia sentirão vontade de fazer e 
não vão poder. Desejo que eles vejam que o crime e 
que a vida errada não valem a pena e mudem de vida, 
como estou mudando a minha. Pena que precisei 
chegar ao fim para perceber tudo isso. Não desejo 
que eles tenham que passar por isso para perceber o 
que percebi. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) - Muito obrigado, Lorena Borlini da 
Silva. Por favor, junte-se a nós, à Mesa. 
 Anunciamos a presença do Senhor Gilmar 
Ferreira de Oliveira, Presidente do Conselho Estadual 
dos Direitos Humanos. 
 Concedo a palavra ao Senhor Diego Arthur, 
palestrante da tarde, do Observatório Capixaba de 
Juventude, que abordará o tema Políticas Públicas de 
Juventude e os Desafios para a Consolidação dos 
Marcos Legais.  
 
 O SR. DIEGO ARTHUR - (Sem revisão do 
orador) - Muito obrigado, Senhor Deputado Claudio 
Vereza. Saúdo os membros da Mesa em nome das 

Senhoras Ana Paula Araújo, Lorena Borlini da Silva, 
Leonor Araújo e Kênia Lyra. 
 Este é um tema difícil, complexo. Tratar das 
políticas públicas não é fácil, especialmente no 
âmbito do Estado do Espírito Santo.  
 Fazendo um breve histórico do processo de 
institucionalização de políticas públicas em nível 
nacional, vemos que ele é muito recente. A partir de 
2004 esse debate começa a ser realizado em nível 
nacional e então é convocada a primeira Conferência 
Nacional de Juventude. A partir daí começa a ser 
feito o debate nacional sobre a importância de se 
discutir uma política especifica para um setor da 
sociedade que já se percebia ser de fundamental 
importância. Em pouco tempo já se percebia o 
crescimento desse setor e hoje, quase dez anos 
depois, percebemos que de fato vivemos o boom 
demográfico da juventude. Hoje somos mais de 
cinquenta milhões de jovens no País. 
 Esse processo nacional, com a criação da 
Secretaria Nacional da Juventude e do Conselho 
Nacional da Juventude, passa a ser de fundamental 
importância para que os debates sejam iniciados nos 
estados e nos municípios e para se obter uma 
referência em nível nacional do que seja a questão da 
juventude e resolver nossos problemas. 
 A Segunda Conferência Nacional da 
Juventude nos possibilitou avançar um pouco mais 
nos debates sobre a juventude. Mas quando a Senhora 
Ana Paula Araújo mostra a questão da mortalidade na 
juventude, principalmente na negra, fazemos uma 
reflexão de que o processo ainda precisa avançar 
mais. 
 Os espaços institucionais construídos até hoje 
não deram conta de muitas políticas necessárias para 
a juventude. E quais foram essas dificuldades? O 
debate já é feito há algum tempo de que não adianta 
termos um órgão institucional no Governo Federal se 
não há compreensão no município que aponte onde a 
política necessariamente precisa dar conta da 
execução da política. Se não tem essa mesma 
compreensão. Não adianta a Secretaria Nacional da 
Juventude dialogar com membros dos órgãos 
institucionais do Governo Federal se esse debate não 
é feito nos municípios da mesma forma.  

Até então no Estado do Espírito Santo 
chamamos isso de deficiência, que entendemos e 
esperamos que seja corrigida posteriormente com a 
criação do órgão institucional que não é exatamente 
aquele que o conjunto dos movimentos sociais de 
juventude do Estado do Espírito Santo pensa. Mas 
entendemos que é um órgão importante e que cumpre 
um papel importante neste momento. Vamos 
contribuir para que esse órgão possa cumprir esse 
papel e a partir daí alcançar aquilo que entendemos 
que poderia atender melhor às demandas da 
juventude capixaba não só nas questões referentes à 
violência, mas nas questões referentes à saúde, 
educação, lazer, cultura e esporte, entendendo como 
principal desafio. 
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 Em várias conversas que temos sobre 
políticas públicas e encaminhamentos para onde vai, 
como faz ou como se norteia, temos primeiro de fazer 
esse diálogo com os municípios. Na Primeira 
Conferência Estadual da Juventude tínhamos sete 
órgãos institucionais da juventude no Estado do 
Espírito Santo. Inclusive, desses sete, três eram da 
Grande Vitória. Durante esse processo alguns órgãos 
da Grande Vitória foram extintos, sendo criados 
outros. Mas no interior esses órgãos não existem 
mais. 
 As políticas que cabem ao Governo do 
Estado já estão direcionadas a um órgão com 
gerência: subsecretaria de movimentos sociais, 
movimentos sociais mais próximos para discutir, 
debater e dialogar. Porém, temos a preocupação de 
fazer com que essa política chegue ao município do 
interior e das regiões da Grande Vitória que também 
têm essas dificuldades. Infelizmente, hoje, a 
compreensão do gestor municipal referente à 
juventude é de uma visão pragmática e ruim. Precisa 
melhorar esse diálogo. 
 Esperamos que o órgão institucional do 
Estado cumpra essa função de dialogar com os 
municípios sobre a necessidade de fazer esse debate 
de institucionalização das políticas de juventude 
sobre outra ótica, sobre a ótica de uma juventude de 
direitos, que quer fazer debate, quer discutir, quer sair 
dessa situação, hoje, de refém dos municípios.  
 Falamos isso porque moramos muito tempo 
no interior e sabemos das dificuldades que se tem 
para fazer política naquelas regiões. Fazer política em 
âmbito estadual, um debate mais qualificado, é muito 
mais fácil do que ter de sentar com um secretário ou 
com prefeito de uma cidade do extremo norte ou do 
extremo sul do Estado do Espírito Santo para tentar 
justificar que é importante que o órgão institucional 
da juventude, por exemplo, não seja ligado à 
secretaria de governo, ao gabinete de prefeito. Como 
é o debate que sempre fizemos: que se não vai criar 
uma secretaria, então, que esse órgão institucional 
seja ligado a um centro do governo para que facilite 
na hora de transversalizar a política, porque sempre 
tivemos exemplos de órgãos institucionais de 
juventude no Estado do Espírito Santo ligados a 
secretarias que não faziam o debate dentro do 
governo. Exceto o do Município de Vitória, que é 
ligado à Secop, Secretaria de Coordenação Política, 
que era o mais próximo que se tinha do gabinete do 
prefeito. Isso dificulta no processo da 
institucionalização, porque temos uma estrutura ou 
pelo menos um nome, mas na hora de discutir as 
questões mais técnicas, como orçamento ou 
execução, não tem o mesmo poder. Esse é um 
problema que temos de ver com o Governo do Estado 
como se dará. Porque não adianta, no caso o Senhor 
Gustavo Badaró, dar a função de coordenar uma 
política, sendo que na prática se formos cuidar da 
política periférica sairemos do centro do debate e do 
centro da execução. Então, como conseguiremos 

mudar esse quadro, essa lógica?  
O desafio que se tem, também, é transformar 

esse órgão de coordenação, que é a função que temos 
hoje na Gerência de Juventude do Governo do 
Estado, para que não caia em uma ação de ações 
periféricas, de não se pautar na grande política 
necessária para a questão da juventude do Estado do 
Espírito Santo. Voltamos a dizer: não são somente as 
questões de violência. Às vezes temos de apontar; 
temos de falar dos problemas; temos de falar da 
questão da violência, que os dados por si só mostram 
esse problema que assola a juventude do Estado. 

Vamos começar a pautar quais são os 
caminhos que entendemos para reduzir essa 
mortalidade da juventude. Cabe a nós não só o papel 
de discutir os apontamentos, mas também de fazer 
pressão. Estamos nesta Casa de Leis representando o 
movimento social. Cabe ao movimento social 
também pressionar os órgãos estaduais e municipais 
sobre essa necessidade de realizar um debate mais 
real sobre a questão da juventude. Por isso, em nossa 
opinião, este órgão institucional não atende às 
necessidades e à demanda da juventude do Estado do 
Espírito Santo, porém, não vamos lavar as mãos e 
falar: o que acontecer é problema de vocês, vamos 
nos abster e fazer o processo fora. Não, vamos 
discutir, vamos debater. Fomos chamados para 
contribuir, mas entendendo que esse órgão precisa, 
desde já, cumprir esse papel de dialogar com os 
municípios, convencer os municípios da necessidade 
da aplicação da institucionalização para efetiva 
execução das políticas da juventude. 
 A Secretaria Nacional de Juventude já 
entende dessa forma; o Conselho Nacional de 
Juventude já entende dessa forma, portanto, 
acreditamos que demos um importante passo no 
Estado para diminuir esse processo, esse 
distanciamento da política. Funciona como no 
futebol, aquele cara do meio de campo que faz o time 
funcionar. Portanto, tem de pegar essa política 
nacional que vem sendo debatida e discutida e 
transformar em ação e execução na ponta, no 
município, onde as ações precisam, de fato, 
acontecer. Acreditamos ser um papel fundamental 
que o órgão institucional no Estado cumpre. 
 Tive a oportunidade de conhecer a 
experiência de um dos primeiros órgãos 
institucionais, que foi o de Macapá, no Amapá. 
Contribuiu o fato de o Estado ser pequeno e ter 
poucos municípios para a forma de organização 
existente. Todos os municípios possuem uma 
coordenadoria de juventude ligada à prefeitura, mas 
com acesso direto, contato direto com o órgão 
institucional estadual, fazendo com que as políticas 
do estado cheguem de forma muito mais rápida; 
fazendo com que o diálogo debatido em âmbito 
nacional chegue de forma muito mais rápida aos 
municípios. É uma experiência exitosa, que se tem no 
Estado do Amapá. O Estado de Pernambuco é outro 
que possui uma experiência importante e 
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significativa, que precisa ser estudada e valorizada. O 
Estado do Espírito Santo precisa pegar as boas 
experiências que se tem, de órgãos institucionais, 
para ver como redesenhar melhor o nosso órgão 
institucional, essa gerência, vendo qual o papel que 
ela cumprirá. 

Apresentamos um encaminhamento, 
demonstrando a importância da gerência no contato 
com o município. Como será feito esse diálogo? Há 
estrutura para se chegar a esses municípios? O que 
não é pouca coisa, pois são setenta e oito municípios. 
A importância de dialogar com todos os Senhores 
Prefeitos e mostrar a real necessidade, visto que ainda 
não temos o conselho estadual da juventude, o que 
dificulta ainda mais o processo.  

Precisamos construir nosso marco legal no 
Estado do Espírito Santo. Temos, em nível nacional, 
três marcos legais da juventude: a Emenda 
Constitucional n.º 65, a única aprovada até o 
momento, uma vez que o Plano Nacional da 
Juventude ainda não foi aprovado e o Estatuto 
Nacional da Juventude ainda tramita. Pergunto: qual 
será o marco legal no Estado do Espírito Santo, para 
iniciarmos o processo de construção das políticas 
neste Estado? 

Demos o pontapé inicial com a criação da 
Gerência da Juventude, mas, embora esteja em 
tramitação para poder ser efetivada, não temos o 
Conselho Estadual da Juventude, o que dificulta, e 
muito, o processo. Não temos ainda o Plano Estadual 
da Juventude. Embora tenhamos feito um processo de 
discussão e debate, esse plano ainda não foi 
implementado, e a sua real implementação para 
atender às demandas ainda não foi discutida, 
conforme a própria Senhora Ana Paula acabou de 
colocar. Precisamos ter esse marco legal para, de 
forma jurídica, poder fazer com que tenhamos 
atendidos os direitos da nossa juventude.  

Portanto, encerrando a minha fala, a nossa 
principal tarefa é fazer com que essa política flua e 
chegue aos municípios, que é aonde esse papel 
precisa ser executado. A juventude morre, de fato, no 
Estado, mas existe um local, um município onde isso 
ocorre, onde as atividades de cultura precisam 
acontecer, onde a pracinha e a área de esporte e lazer 
precisam ser criadas. Precisamos ter os municípios 
integrados nesse Plano Estadual da Juventude que 
vislumbramos criar, porque ainda é muito difícil criar 
e pensar um sistema de juventude no qual a maioria 
dos estados e municípios não possuem órgãos 
institucionais da juventude. É difícil pensar num 
sistema com esse quadro. Mas no Estado do Espirito 
Santo estamos começando a engatinhar nesse debate, 
e o órgão institucional cumprirá um papel importante 
nesse processo. 

No que depender do Observatório Capixaba 
de Juventude, colocamo-nos, desde já, à disposição 
para construir um processo de diálogo com os 
municípios e ver, de fato, aonde se precisa chegar, 
para termos uma política da juventude sólida, 

concreta e que de fato atenda os interesses da 
juventude. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) - Obrigado, Diego Arthur, por sua 
exposição sobre a necessidade de implementação de 
políticas públicas de juventude que cheguem até os 
municípios, na base, onde as pessoas vivem. 
Realmente esse é um desafio concreto. Todas as 
políticas no Brasil têm necessidade dessa relação 
entre União, Estado e Município, formando 
verdadeiros sistemas. Assim começou com o SUS e, 
depois, outras áreas de políticas públicas estão, aos 
poucos, implementando sistemas nacionais que 
perpassam os três entes da federação. (Pausa) 
 Registramos as presenças da Senhora 
Neiriele Marques do Coletivo de Mulheres Negras 
Aqualtune Fejunes; do Senhor Gilmar Ferreira de 
Oliveira, representante do Conselho Estadual de 
Direitos Humanos; da jovem Aline Passos Oliveira, 
representante do Observatório Capixaba de Juventude 
e da Campanha Contra Violência e Extermínio de 
Jovens; do Senhor Luiz Carlos Oliveira, 
representante do Centro de Estudos da Cultura Negra, 
entre outros presentes que anunciaremos no decorrer 
desta sessão.  
 Concedo a palavra à Senhora Kênia Lyra, 
Coordenadora da Rede Cultura Jovem.  
 
 A SR.ª KÊNIA LYRA - (Sem revisão da 
oradora) - Boa tarde a todos, boa tarde aos membros 
que compõem a Mesa. Agradeço este espaço, a 
oportunidade de estar nesta Casa dialogando com 
vocês. É fundamental para nosso programa estar 
presente a esta sessão especial. Estou representando o 
Programa Rede Cultura Jovem, que vem trazer 
algumas ansiedades da juventude porque o nosso 
programa trabalha com o recorte de quinze a vinte e 
nove anos.  

É a primeira rede institucionalizada que 
trabalha com as lógicas de colaborativismo, cultura 
de convivência e que consegue transpor a lógica de 
redes do virtual para a prática. E como uma rede 
percussora no Brasil, estamos trabalhando junto com 
os movimentos sociais de cultura para 
institucionalizar e fazer com que o governo atente 
ainda mais para essas lógicas, que têm muito a 
colaborar para a cultura e para as políticas de 
juventude voltadas propriamente para a cultura 
porque, hoje, pensa no jovem e na sua diversidade 
como ser, e em suas especificidades também, pois 
temos perfis de juventude muito complexos, o que 
dificulta, e muito, pensar numa política pública 
voltada para esse público.  

É nesse sentido que o programa Rede Cultura 
Jovem vem institucionalizando políticas públicas 
dentro da área de cultura. Compartilho dos 
depoimentos do Senhor Diego Arthur e da Senhora 
Ana Paula Araújo, de que ainda são políticas 
insuficientes e que devem ser pensadas em conjunto 
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com outras secretarias, trabalhando fortemente para 
que a rede alcance a popularização de estruturas 
como a cultura, os serviços sociais, a saúde e que 
outros bens cheguem às pontas, cheguem a quem 
esteja realmente necessitando, pois são esses jovens 
que estão sendo vítimas da criminalidade e da 
violência.  

Cada vez mais, trago e reforço que a 
iniciativa pública também depende de um momento 
para que essas reflexões sejam executadas, e o 
Conselho de Juventude vem se somar a nisso. Quais 
políticas poderão ser criadas? Como serão criadas e 
para quem? Assim, começaremos a pensar no marco 
legal desse futuro estatuto. 

Enquanto rede, com três anos de existência, o 
programa foi lançado em 2009, trago alguns 
resultados. Temos quinze mil jovens atendidos 
diretamente e duzentos e cinquenta e oito mil jovens, 
indiretamente; cinquenta por cento da juventude está 
na Grande Vitória e os outros cinquenta por cento, no 
interior do Estado do Espírito Santo. Temos uma 
política pública que reserva um quantitativo de 
benefícios para a juventude do interior, que também 
percorre por esse outro perfil muito diferente da 
juventude que está na Grande Vitória.  

Na verdade, temos quatro perfis brutos de 
juventude: o jovem da área da Grande Vitória, que 
está nos centros urbanos, bem no centro; o jovem das 
periferias; o jovem rural que está no campo e o que 
está nas cidades rurais. São quatro perfis diferentes 
com vontades e ansiedades completamente distintas, 
mas precisam ser atendidos com total grau de 
importância, sem um sobressair o outro porque a 
criminalidade e a violência estão em todos os quatro 
eixos de juventude. 

Existe certa urgência para se pensar no jovem 
da periferia, que está ameaçado, porém os jovens que 
estão na zona rural, que são mais deficientes, também 
estão sofrendo tanto quanto os jovens da periferia dos 
centros urbanos. Temos facilidade de alcançar e 
chegar mais rápido nos centros urbanos, mas nas 
periferias urbanas rurais não temos essa facilidade, é 
um local em que os jovens estão mais distantes de 
nós, mais distantes de conseguirem aparelhos 
culturais e aparelhos do sistema social, com sistema 
de educação ainda deficiente e o sistema de saúde 
chegando com uma deficiência muito grande. Temos 
que nos atentar para esses perfis de juventude. 

Uma única e exclusiva política pública não 
dá conta de estar dentro desses quatro eixos de forma 
igualitária. Temos que pensar como acessar esses 
jovens e como fazer para estar próximos a eles. 

A Rede Cultura Jovem é uma política que já 
vem pensando e atuando dessa forma há três anos; 
temos muito a construir e a colaborar uns com os 
outros. Acho que somente conseguiremos 
transformar e moldar essa realidade no momento em 
que sentarmos juntos para discutirmos e colocarmos 
em prática; somarmos realmente os esforços. Temos 
braços e precisamos seguir. 

 O Senhor Diego Arthur lembrou bem que 
temos setenta e oito municípios, mas com realidades 
para políticas juvenis completamente distintas, além 
das categorias que trago sobre a juventude.  
 Mais uma vez registro a minha fala enquanto 
programa que está sendo precursor no Governo 
Estadual, que já trabalha e está pesquisando para 
chegar mais perto desse perfil de juventude. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) - Obrigado, Senhora Kênia Lyra, 
Coordenadora da Rede Cultura Jovem, que expôs 
essa experiência de três anos no nosso Estado. 
Parabéns pelo trabalho. 
 Concedo a palavra ao Senhor Gustavo 
Badaró, Gerente de Políticas Públicas de Juventude 
do Governo do Estado. 
 

O SR. GUSTAVO BADARÓ - (Sem 
revisão do orador) - Boa tarde a todos os presentes. 
Saúdo os membros da Mesa na pessoa do Senhor 
Deputado Claudio Vereza, uma figura importante 
nesse marco das políticas públicas de todos os setores 
do Estado e, em particular, da juventude. 

Cumprimento a Senhora Leonor Araújo, 
Subsecretária Estadual de Movimentos Sociais da 
Casa Civil; o Senhor Diego Arthur; a Senhora Kênia 
Lyra; a Senhora Ana Paula Araújo; a Senhora Lorena 
Borlini da Silva e todos os presentes nesta sessão 
especial. 

Agradeço ao Governo do Estado, que teve a 
ousadia e a coragem de constituir um órgão de 
juventude e, além disso, um órgão que estabelece um 
diálogo com os movimentos sociais podendo, dessa 
maneira, iniciar um novo momento no Estado; no 
Estado Nação e no Estado do Espírito Santo, no 
Governo do Estado do Espírito Santo. 

Assumimos há dois meses essa tarefa que não 
é nada fácil e que gera uma angústia na medida do 
tamanho da honra de ocupar esse lugar. É um lugar 
de juventudes aguerridas num Estado que tem a 
tradição de luta muito forte. 

Lembro-me de uma companheira que 
trabalhou comigo e estava revoltada com 
determinada situação do Estado, achando um 
absurdo, pois o Estado estava sendo denunciado na 
Corte. Não é o Estado que é muito ruim, mas nossos 
militantes é que são muito bons. Pelo Brasil e pelo 
mundo as injustiças ainda existem, mas a militância 
espírito-santense é aguerrida, contundente e 
tecnicamente colocada.  E foi aí que tivemos a honra 
de nos forjar. Não caímos de paraquedas como 
extraterrestres. É uma imensa satisfação estar diante 
de companheiras e companheiros. 
 Falaremos um pouco de como temos 
enxergado essa gerência. No primeiro momento, 
chegamos com uma tarefa já dada, que era a presente 
semana, que agora se realiza. Tínhamos a tarefa de 
construir de maneira coletiva - tínhamos porque 
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agora já não temos; estamos já realizando - esta 
semana de debate contra a violência e extermínio de 
jovens. E fomos construindo os movimentos, fomos 
fazendo bons encontros, encontros com movimentos 
organizados e etc. Mas, todo esse movimento vem de 
um movimento anterior. 

Desde que o Senhor Governador Renato 
Casagrande assumiu o Governo do Estado, vimos 
fazendo debates sobre políticas públicas da 
juventude, sobre um olhar que temos de como elas 
podem ser implantadas. Mais tarde construímos, de 
maneira conjunta, a Segunda Conferência Estadual de 
Juventude, que teve resultados interessantes onde 
pudemos articular em todo o estado de maneira 
coletiva, de maneira bem colaborativa, várias 
juventudes. Tivemos alguns resultados e fomos 
avançando nos debates, culminado no início de 
agosto com a construção da gerência, que o Diego 
Arthur situou muito bem, as suas limitações, suas 
tarefas. Faço minhas as palavras dele, pois já fazemos 
esse debate de maneira conjunta há muito tempo. 
 E nesse momento, estamos nos deparando 
com a tarefa de consolidar o Conselho Estadual de 
Juventude. Pensar nessa gerência da juventude, não 
poderia pensar de maneira diferente, é bem na lógica 
do hiperlink. Estamos com um determinado 
pensamento e conectando vários deles. Dizer o que é 
primeiro e dizer o que vem depois é muito 
complicado, é tudo em uma conjuntura que se 
interliga nessa dinâmica da rede. 
 O Estado vem fazendo investimentos, 
bastante significativos em várias áreas. Por incrível 
que pareça, foi citada a questão do interior. E a Seag - 
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca, tem dado uma lição bem bonita 
de como se trabalhar com a juventude. E vem 
fortalecendo as juventudes. Em todo debate de 
políticas públicas são reunidas as lideranças juvenis 
dos movimentos, MPA- Movimento dos Pequenos 
Agricultores; MST - Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra; enfim, todos esses setores são 
reunidos para saber, justamente, como se faz política 
no campo para as juventudes e com a juventude. 
Estão no rumo correto e temos que aprender com 
essas tecnologias que eles produziram. 
 Temos a Rede Cultura Jovem, que no que diz 
respeito à politica cultural de juventude no país é 
referência, pois ainda não temos no país um órgão, 
uma política institucionalizada, que considere as 
redes, trazendo toda essa lógica já presente nas redes 
virtuais para a realidade, começando a transformar e 
criar verdadeiras tecnologias sociais. E já estamos 
bebendo bastante dessa fonte, com muita satisfação. 
 Temos uma série de investimentos na área de 
esportes, de educação. A própria Sedu, tem se 
mostrado ávida e bastante preocupada, porque os 
investimentos são feitos, mas ao mesmo tempo não 
temos cativado, pois se tivéssemos cativado os 
resultados seriam outros. 

Andamos pelo Estado e pelos bairros e 

encontramos juventudes organizadas, meio 
organizadas; encontramos clamores. E a nossa tarefa 
temos bem claro: organizar. Organizar no sentido de 
órganon, de transformar isso num corpo vivo. 
Costumo dizer que para combater a violência, a 
morte, promovemos a vida. Vida não é algo para se 
guardar e proteger, é o contrário disso. Chega de 
cercar a vida, temos que promovê-la. Vida se 
promove. Se eu chegar para você e pedir para que 
fique quietinho para conservar a sua saúde... Saúde 
não se conserva, produz-se. Quanto mais nos 
movimentamos mais vida temos. 
 Mas, de uma maneira bem técnica e prática, 
temos alguns passos a serem dados. Um é constituir o 
Conselho. Já está na Assembleia, porque o Estado 
também deu um salto significativo. Parabéns aos 
jovens que participaram do GT - Grupo de Trabalho. 
A boa vontade em deixar de maneira clara que tem 
uma grande representação, um terço do Governo e 
dois terços da sociedade civil, marcando bem 
claramente qual o papel desse conselho: de 
fiscalizador, de condutor de maneira participativa 
colaborativa. Esse conselho, sendo constituído, tarefa 
número um dele, que já chega com uma pauta 
atrasada, é o Plano Estadual de Juventude. Temos 
esboços bem colocados, ninguém vai inventar a roda.  

O nosso sonho, agora falando da Gerência, 
do Governo, é realmente, a partir desse plano, não 
estamos falando a partir desse plano, porque já 
estamos pensando nisso, construir um programa de 
ações, Programa Estadual de Juventudes; constituir 
uma série de ações com um escopo bem claro dentro 
daquilo que se debate como Política de Juventude. E 
como bem colocado, já que a ação é no município, e 
sendo um pouco mais audacioso, a ação é no bairro; 
e, mais audacioso ainda, a ação é na rua, onde se 
mora, onde se vive, onde se ama, se sorri e se chora e 
onde alguns, infelizmente, tombam, queremos atuar 
na formação de coletivos de juventude. E formação 
não apenas assim: vamos lá, jovens, formem coletivos 
de juventude. Mas buscar construir uma infraestrutura 
para que esses jovens, esses coletivos que já estão por 
aí organizados possam por sua vez se espalhar. Que 
possamos criar uma rede onde a juventude 
verdadeiramente atue, onde possa de maneira eficaz, 
clara, direta, executar essas políticas. Estamos 
falando de governança. A correia de transmissão das 
políticas, como bem citou o Senhor Diego Arthur, 
não passa apenas pela dificuldade entre Governo 
Federal e Governo Estadual, Governo Estadual e 
Município ou Governo Federal e Município. Não, 
passa também entre estruturas de poder, mesmo 
movimentos e as pessoas que vivem o seu dia a dia. 

 Em quantas reuniões íamos, onde se juntava 
e tinham quinze pessoas. Poxa, tem pouca gente, 
seria bom que tivesse muita gente. Pessoal, calma, 
têm as pessoas que se reúnem e têm as pessoas que 
estão aguardando nos reunirmos, tomarmos decisões 
e chamá-las para o combate. Elas estão prontas. 
Perguntamos para cada um sempre: quem conversa 
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com as pessoas na rua e não vê todo mundo dizendo: 
seria tão bom se todo mundo se unisse. As pessoas 
estão querendo se unir, participar. Mas a pergunta é: 
participar do quê? Nós, que temos a honra de sermos 
vanguarda, de estarmos à frente, de gostarmos disso, 
de sermos condutores, protagonistas primeiros, não 
protagonistas únicos, mas protagonistas primeiros, 
devemos assumir essa tarefa e construir realmente o 
escopo. Um programa, no qual diversos partícipes 
possam se engajar a sua maneira e temos que criar 
espaços. 

O Senhor Paulo Freire dizia que educar é 
criar espaços. Acreditamos que temos essa tarefa de 
criar espaços com novas linguagens, que dialoguem, 
verdadeiros de ação, que consigam. Porque não são 
todos, você pega determinadas pessoas que têm a 
capacidade de com uma faca entrar em mata, se 
alimentar e sair de lá, se bobear, até mais 
rechonchudo do que entrou, e outras pessoas você dá 
uma bagagem de vinte quilos de alimentos, água e 
elas sairão de lá definhadas. Temos que constituir 
espaços onde todos possam participar. As pessoas, 
em particular a juventude está ávida para construir 
um mundo novo, de paz, de dignidade, onde se 
diverte. Temos convicção de que quando falamos de 
Políticas de Juventudes, falamos de políticas da 
felicidade, que nos deem ânimo de viver, políticas da 
vida.  

Nesse sentido, entramos em um momento de 
mudança, em que estão acontecendo eleições 
municipais. E neste momento dialogar com os 
municípios se coloca praticamente impossível. Mas 
olha que beleza, semana que vem esse cenário já se 
desenhou e podemos pegar o embrião de novas 
gestões municipais. Sim pessoal, podemos e devemos 
realmente fazer isso. Ir para cima dos municípios e 
constituir esses órgãos que possam executar esse 
programa que vamos construir a muitas mãos: negras, 
brancas, indígenas, do campo, urbanas e mãos 
diversas da diversidade sexual, porque considerar a 
juventude é considerar as diversidades.  

Queremos agora voltar e agradecer todo o 
respeito que o Estado tem tido. Tem sido muito 
bacana pedir o acesso aos Secretários de Estado. E na 
solenidade de abertura da Primeira Semana Estadual 
da Juventude, o Governo deu uma demonstração, 
pois estavam sentados cerca de sete Secretários de 
Estado. Não foi apenas uma cena não, é assim que 
esta gerência tem encontrado eco no Estado. É só 
ligar para o Secretário de Estado e S. Ex.ª oferece a 
abertura. Bom, já testamos, a porta está aberta? Está 
aberta, agora, esperamos estar em união e com a 
força dessa união chegar lá, e falarmos: está aqui o 
Plano Estadual de Juventude, o nosso Programa por 
que o que é preciso é fazer um recorte para o 
segmento. Temos convicção disso, temos convicção 
de que dinheiro tem e precisamos qualificar esse 
investimento. É óbvio que a partir dessa qualificação, 
devemos ver que tipo de estrutura vai conseguir 
suportar, dar suporte às políticas de juventude.  

Precisamos agora, aproveitando este espaço, 
fazer um chamamento aos movimentos de jovens, 
para que venhamos a ocupar esse espaço. Essa pessoa 
que hoje ocupa a Gerência de Juventude que está 
diante dos senhores, não tem a mínima pretensão de 
ser o grande resolutor das políticas de juventude. 
Temos convicção da honra que nos foi conferida, e 
cremos que a tarefa é simplesmente oferecer esse 
espaço, é ter a convicção de que esse espaço será da 
juventude Espírito-Santense em que poderemos 
capitalizar e reunir todas as ideias, todas as nossas 
ações e colocá-las de maneira prática. Ou seja, de 
oferecer condições para que a juventude trabalhe. 
Sair da lógica do voluntarismo, realmente, subsidiar 
as práticas dos jovens que estão hoje nas periferias. 
Como é que se chega às periferias? Os jovens estão lá 
se organizando. Só que estão muitas vezes sem 
condições.  
 Enfim, viemos, hoje, a esta Casa dizer que 
demos um passo na política de juventude, porque no 
que diz respeito à juventude, que é sempre a geração 
do hoje, é sempre um passo ainda tardio. Mas um 
passo de hoje, é um passo que hoje está acontecendo. 
Nossos passos já poderiam ter sido dados, estamos 
clamando por isso há muito tempo, mas temos 
convicção de que temos capacidade de fazer isso.  
 Finalizamos nossa fala com a seguinte 
questão: apostando na construção de um Plano 
Estadual de Juventude e num Programa de Juventude, 
vamos ter claro que hoje, ainda, esse clamor não é 
ouvido. Muitas vezes falamos em nome das maiorias 
silenciosas e nosso maior problema é realmente 
despertar a esperança.  
 Paulo Freire falava das condições do diálogo. 
Seis condições básicas do diálogo: o amor como ato 
de coragem em que um ser humano reconhece a 
situação dos homens e mulheres e seu tempo e atua 
na sua transformação. A humildade para saber que se 
esse amor for totalitário não tiver a convicção da sua 
parcialidade ele sufoca o outro. A confiança de que o 
outro é tão inteligente e tão amoroso quanto nós, e 
deseja o melhor para si. A esperança porque se eu 
não espero nada desse diálogo, já que faço o diálogo 
de forma desconfiada então não faz sentido dialogar 
também. O serviço que é se colocar a serviço mesmo, 
é trabalhar mesmo nesse sentido. E, acima de tudo, o 
testemunho, coisa que esta Casa está repleta, 
testemunho com as nossas vidas de que lutar é 
possível, lutar é eficaz, lutar é efetivo e lutar é mais 
do que nunca preciso. Estamos diante de lutadoras e 
lutadores convictos que é o povo capixaba. Com 
satisfação estamos na luta. Até mais ver. (Muito 
bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) - Obrigado, Senhor Gustavo Badaró, 
Gerente de Políticas Públicas de Juventude do 
Governo do Estado, recentemente criada. Está bem 
jovem esta gerência, bem nascente. Mas gostei de ver 
sua animação e empolgação com essa tarefa de fazer 
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nascer uma política pública intersetorial, transversal 
no Governo do Estado. E realmente o fato das 
gerências terem sido criadas na Casa Civil, deu a elas 
essa força de dialogar diretamente com as outras 
Secretarias com as outras Secretarias, porque não há 
políticas sociais sem que isso atravesse desde a 
Secretaria de Saneamento e Transporte até a de 
Educação, passando pela de Saúde, de Assistência, de 
Direitos Humanos etc. É muito importante que os 
senhores tenham essa voz direta, esse canal direto, 
esse telefone vermelho- como falávamos 
antigamente, no tempo da guerra fria- que dialoga 
diretamente com os Secretários e Secretárias das 
diversas áreas.  

Gostei de sua abordagem, Senhor Gustavo 
Badaró. (Pausa)  
 

O SR. LUIZ CARLOS - É abafar jovem. É 
abafar negro.  

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) - Chegaremos lá, Senhor Luiz Carlos. 
Com certeza chegaremos lá, como já chegamos em 
nível nacional. Mas passos têm que ser dados. É com 
o primeiro passo que se faz uma caminhada. Não é 
isso? É com a primeira rodada na roda que a cadeira 
anda, no meu caso aqui. 

Bom, finalizando os pronunciamentos da 
Mesa, concedo a palavra à Senhora Leonor Araújo, 
Subsecretária Estadual de Políticas Públicas.  

 
A SR.ª LEONOR ARAÚJO - (Sem revisão 

da oradora) - Boa tarde a todos. Realmente o clamor 
de todas as temáticas é por uma Secretaria no interior 
do Governo do Estado, tanto para jovens quanto para 
mulheres, quanto para a promoção da igualdade 
racial. O pessoal dos sindicatos também quer uma 
Secretaria Estadual do Trabalho. O pessoal da 
diversidade e dos movimentos LGBT também 
querem uma Secretaria. Todos querem uma 
Secretaria. Acho que os passos que demos até 
agora são importantes para a visibilidade da 
temática no interior do Governo do Estado.  

 Por que eu digo isso? Reforçando a 
palavra que o Senhor Deputado Claudio Vereza 
usou agora, que é onde está localizada a 
Subsecretaria - S. Ex.ª já me colocou como 
Subsecretária Estadual de Políticas Públicas, mas 
na verdade sou Subsecretária Estadual de 
Movimentos Sociais da Casa Civil -. Mas é 
exatamente esse o trabalho que vimos fazendo 
no Governo e no interior do Estado. O que nos 
interessa é a criação de políticas públicas. Não 
nos interessa a política de Governo e a política 
de balcão. Não nos interessa. Para que fiquemos 
dando a alguns, e não a todos, atendendo 
demanda picada, atendendo no varejo, isso não 
faremos. Temos trabalhado para isso.  

O Governador já mandou para a 
Assembleia Legislativa a Mensagem 
Governamental tanto da criação do Conselho 
Estadual de Juventude, quanto da criação do 
Conselho Estadual de Promoção da Igualdade 
Racial. Para nós são esses Conselhos, numa 
construção coletiva: Governo e sociedade civil, 
que irão nos demandar os Planos Estaduais.  

O Movimento Negro já tem documentos 
importantes dessa construção, advindos das 
Conferências Estaduais e de toda a articulação. 
Os Movimentos de Juventude também já tem 
uma construção importante, advindas da 
Conferência Estadual de Juventude. Já tem um 
documento que agora tomamos como nossa 
ação: finalizar esse documento, balizar esse 
documento para dar um retorno à sociedade 
sobre ele. E a nossa primeira movimentação, 
Senhor Diego Arthur, com os Municípios será 
exatamente esta: retomar o diálogo com os 
Municípios, aqueles que estiveram presentes à 
Conferência Estadual da Juventude, mas aqueles 
também que não estiveram presentes; socializar 
essas demandas que foram retiradas na 
Conferência Estadual da Juventude, para que 
possamos encaminhar isso ao Conselho Estadual 
na hora de sua formatação, e que o Conselho 
possa ter esse documento como balizador do 
Plano Estadual de Políticas Públicas para a 
Juventude.  

 
Não vamos falar pelas juventudes. Esse é 

o nosso acordo tácito e pacífico dentro da 
Subsecretaria, junto com a Gerência de 
Juventude. Quem falará pela juventude são as 
juventudes. Treinar nossa escuta qualificada e, 
principalmente, ter como diretriz básica a 
humildade. Vamos ouvir, vamos ter escuta 
qualificada, vamos errar, vamos acertar e 
continuar no caminho no sentido de buscar 
ações, de concretizá-las, para que a pauta seja 
cada vez mais forte no interior do Estado do 
Espírito Santo e possamos cada vez mais querer 
dos órgãos institucionais dos quais prevemos o 
crescimento dentro da estrutura de Governo.  

Para se ter uma ideia, as temáticas que 
estão hoje na Subsecretaria de Movimentos 
Sociais, tanto mulher, juventude e promoção da 
igualdade racial, não têm recortes específicos no 
PPA do Estado. Isso não aconteceu! O PPA do 
Estado vem dentro da perspectiva das políticas, 
que são aquelas generalizantes. Sabemos o 
quanto isso é prejudicial para nossas temáticas. 
Antes falávamos em recortes, agora falamos em 
incidência, porque recortar acaba caindo no 
gueto também, e não é isso que queremos. Mas 
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se não tivermos incidência nessas políticas 
temática e de qualidade, a coisa não se efetiva.  

Aprendemos que o Estado Brasileiro 
tanto em nível municipal, estadual ou federal não 
foi construído para atender nossas temáticas. 
Quando se fala de edital, licitação pública, quais 
são nossos problemas maiores? Que nossas 
organizações do movimento social ou da sociedade 
civil, não estão preparadas para o nível de exigência 
burocrática trazida por esses editais. Vimos então, se 
perpetuar tanto em nível federal, estadual e 
municipal, as mesmas instituições sempre vencendo 
os editais e levando o dinheiro para casa. Em nível 
federal, vimos isso acontecer de maneira exemplar. A 
discussão que tivemos durante todo o tempo que 
estivemos em Brasília foi exatamente essa: de como 
avançaríamos dentro da política pública federal se o 
impedimento da burocracia não nos deixava chegar 
ao chão, que era o município?  

Citarei apenas um exemplo: o Governo 
Federal e o Estadual, não podem chegar ao município 
e construir uma escola. Isso é da governabilidade 
municipal. Levamos a Brasília por diversas vezes, 
diversos municípios que saiam de Brasília com 
projetos da escola, pronto. Era para ser levado para o 
prefeito assinar e enviar de volta para o Fundo 
Nacional para Desenvolvimento da Educação- 
FNDE, para que fosse concretizado, com verba 
específica para essas escolas, principalmente na área 
Quilombola. Oitenta por cento desses projetos nunca 
retornaram para Brasília. Então tivemos que fazer 
outra construção, que consideramos extremamente 
importante, que é o fortalecimento institucional de 
todas as instituições da sociedade civil que têm que 
estar junto com o Governo do Estado em uma gestão 
democrática transparente e de qualidade.  

É fundamental que conversemos com os 
representantes dos municípios. Mas como mãe 
aprendi, às vezes vemos propagandas, os psicólogos 
falam conosco e também os pediatras que o exemplo 
é tudo, que damos o exemplo e o filho vai atrás. Isso 
não é verdade. Quem é mãe ou pai, sabe que isso não 
é verdade mesmo. Damos o exemplo e esperamos 
que o outro esteja junto conosco nessa perspectiva. 
Mas isso não é verdade.  

A indução do Governo do Estado aos 
municípios, daremos o exemplo, teremos que estar 
juntos e monitorando. O Conselho Estadual na hora 
da sua criação tem que estar empenhado junto com o 
Estado e vai estar na criação dos Conselhos 
Municipais e no fortalecimento dessas instituições, 
dessas associações e de todas essas lideranças 
juvenis.  

Tive uma escola fantástica na minha vida, 
que foi o programa Conexão e Saberes, que me 
ensinou que não adianta apenas dar acesso. Se não 
monitorar, não mantiver a política, não 
conseguiremos que seja executada ação com 
qualidade. O que aprendemos com isso? Aprendemos 
que as lideranças juvenis precisam ser fortalecidas. 

Precisamos criar novas lideranças, precisamos 
aprender a fazer seguidores. Por quê? Porque 
desaprendemos isso. Os anos de ditadura mataram as 
nossas lideranças. 
 Lembramo-nos de quando estávamos no auge 
do programa Conexões, com cento e quarenta e seis 
bolsistas e mais cinquenta bolsistas voluntários, não 
tínhamos mais lugar dentro do salão do programa 
Conexões na Ufes para tanta gente, onde um 
levantava da cadeira para uso do computador 
enquanto o outro se sentava. Era uma loucura! Os 
guardas da Ufes nos falavam que éramos os únicos 
que continuávamos dentro da Universidade aos 
domingos. E quando vemos o que aconteceu agora, 
percebemos como perdemos qualidade no trato com a 
juventude no interior da Universidade. 
 Senhoras e Senhores, uma vez fizemos uma 
provocação aos nossos bolsistas e eles foram 
magníficos. Havia uma reclamação constante em 
relação ao Restaurante Universitário e falamos com 
eles: Bem, então vamos fazer uma pesquisa. Vamos 
para a fila do RU, todos com os questionários na 
mão para saber o que está acontecendo de verdade. 
E constatamos que aquela fila enorme no RU não era 
de alunos da Universidade e sim de alunos do 
Darwin, que atravessavam a rua para comer no 
Restaurante Universitário. Que miséria é essa gente? 
É verba pública, é verba pública, é subsídio público! 
Falávamos para os nossos bolsistas o seguinte: A 
universidade é pública, ela tem que ser gratuita, ela 
tem que ser de qualidade e sabemos quem tem que 
estar nesta Universidade. Não temos moradia dentro 
da Ufes porque moradia não foi pauta do Movimento 
Estudantil da Ufes. Subsídio para o RU não foi pauta; 
biblioteca aberta nos finais de semana não era pauta e 
falávamos isso dentro do programa Conexões. Qual a 
pauta que está colocada? Por que essa pauta não está 
colocada? Porque oitenta e sete por cento dos alunos 
da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo 
possuem renda per capta acima de nove salários 
mínimos. Então, não é brinquedo. A brincadeira mais 
perversa que fazíamos era dizer que o problema dos 
alunos da Universidade era arranjar mais 
estacionamento para os carros deles porque eles não 
tinham mais lugar para colocá-los no interior da 
Universidade.  
 
 O que estamos tentando dizer para os 
senhores é que são muitos jovens mesmo, são 
diversos jovens. Mas sabemos para qual juventude 
estamos fazendo a política pública, para onde ela tem 
que ir e onde ela tem que estar, porque ela tem que 
atender aos que mais precisam dela, aos que morrem 
na periferia, aos que não têm acesso à Educação, à 
Saúde, aos que hoje estão no sistema prisional, nos 
chamados sistema socioeducativo porque não tiveram 
a oportunidade de estar em outro espaço. Temos de 
entender que não é o tráfico que leva as pessoas para 
o sistema socioeducativo; mas é a falta de 
oportunidade que leva as pessoas para o tráfico. É 
esse entendimento que temos de ter para entendermos 



18 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 09 de outubro de 2012 

também que precisamos de políticas de Segurança 
Púbica, mas também precisamos de políticas de 
inclusão social e para nós esse é o maior desafio. 
 Senhoras e senhores, estamos há pouco 
tempo no interior do Governo do Estado do Espírito 
Santo, mas corroboramos com as palavras do Senhor 
Gustavo Badaró dizendo-lhes que os secretários 
estaduais têm sido parceiros em todas as 
reivindicações que temos feito, em todas as incisões 
como, por exemplo, na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) porque não estamos no PPA, estamos atuando 
agora na LOA das secretarias. Então, chegamos para 
o secretário e falamos o seguinte: Secretário de 
Educação, tem dinheiro para fazer qualificação de 
professores, não tem? Bem, então parte desse 
dinheiro vai ter que ser para qualificar isso, aquilo e 
aquilo outro. Porque isso podemos fazer e é isso que 
temos de fazer. 
 Temos dialogado muito sobre esse tema - 
porque precisamos ter e é o que o Senhor Gustavo 
Badaró chama dos coletivos - porque não temos um 
projeto que faça a diferença na comunidade. É 
superbacana ter centro de referência da juventude, ter 
esses lugares mais espaçosos. Mas entendemos que a 
maioria dos jovens não chega aos grandes centros de 
referência. Não conseguimos nem fazer com que os 
meninos e as meninas do bairro Itararé estudem num 
bairro vizinho, como no bairro da Penha ou em 
outros locais, porque os territórios estão demarcados. 
O menino que desce do bairro da Penha para estudar 
no bairro Itararé toma cacete, é morto.  
 Senhoras e senhores, a compreensão é de que 
teremos de fazer a política chegar à comunidade. Não 
tem como tirar esses meninos de lá para fazer política 
com eles em outro lugar. É lá que teremos de fazer a 
política e teremos de fortalecer os coletivos e 
precisaremos ter o amparo das associações de 
moradores, dos movimentos sociais porque é para lá 
que teremos de ir para fazer a diferença e criar novas 
lideranças. 
 Estamos ouvindo muitos jovens dizendo que 
não gostam e nem querem saber de política. É um 
discurso que mantém a maior parte desses jovens fora 
da boa política pública. É um trabalho enorme que 
teremos de encarar. Faremos junto com os jovens o 
caminhar dessa política, uma boa estruturação da 
política pública; monitoraremos junto com o Senhor 
Deputado Claudio Vereza e com a liderança do 
governo que também já está avisada, para que o 
Conselho Estadual da Juventude seja implantado o 
mais rápido possível.  
 Tivemos que solicitar a alteração da lei 
porque a lei falava de um Conselho paritário e o 
governo atendendo à solicitação - como o Senhor 
Gustavo Badaró falou -, fez um Conselho não 
paritário onde dois por cento da sociedade civil e um 
terço é governo. Tivemos de solicitar a alteração da 
lei para o Conselho ser implantado.  

Inicialmente o Conselho Estadual da 
Juventude era composto de dezoito conselheiros da 

sociedade civil a nove de governo; fomos para vinte a 
dez porque sentimos a necessidade de ampliar a 
participação da juventude rural no Conselho. 
Sentimos também a necessidade da participação da 
Seag, uma parceira que executa uma política 
belíssima, estivesse junto conosco.  Há vinte dias 
entregamos quatorze títulos de propriedades para 
jovens rurais; meninos de dezoito anos que estão 
tendo acesso à terra, que são proprietários, estão 
começando a sua vida no campo e não precisarão vir 
para a cidade.  
 Além de tratar dessas temáticas, a 
Subsecretaria Estadual de Movimentos Sociais da 
Casa Civil trata também de outras temáticas. Estamos 
em contato direto com os movimentos populares, 
com os movimentos sindicais e com os movimentos 
do campo. Agora estamos iniciando um trabalho que 
vamos precisar da juventude, pois começaremos a 
realizar audiências públicas sobre o agrotóxico. É 
uma pauta que os movimentos do campo trouxeram e 
os movimentos da juventude também trazem. É 
supernecessário começarmos essa discussão com 
urgência porque existem pessoas do Interior do 
Estado hospitalizadas pelo uso indiscriminado de 
agrotóxico, principalmente da pulverização aérea; e 
ninguém assume, ninguém sabe, ninguém quer falar 
sobre o assunto. É igual à história dos três 
macaquinhos, pois ninguém viu, ninguém ouviu e 
ninguém falou. Mas tem muita gente hospitalizada 
por causa do uso indiscriminado de agrotóxico. 
Enfim, existem muitas demandas. 

Esperamos que esta seja uma semana que dê 
visibilidade às PPJs, que avancemos no seminário 
que será realizado na sexta-feira sobre juventude e 
mídia e desejamos fazer uma bela discussão dentro 
dessa perspectiva da comunicação porque a Rede 
Cultura Jovem e todos os nossos instrumentos de 
comunicação terão de funcionar. Temos um grande 
problema em comunicar, isto é, em fazer chegar ao 
outro a informação, em socializar a informação com 
o outro, em fazer o outro entender como acessa à 
política pública, ou seja, como chega à política 
pública. 

Ontem, participando de uma reunião com o 
Iema e com o MPA. O tempo todo ouvimos do Iema 
que os projetos não chegam qualificados. Então, 
vamos qualifica-los. Começaremos a investir e 
elaborar projetos de fortalecimento institucional. 
Sentaremos à Mesa com as associações, com as 
instituições e procuraremos saber como se monta um 
projeto. Como participa de um edital? Qual é o 
documento necessário? O que é necessário estar no 
projeto para que o Governo diga que o projeto está 
qualificado? Aonde iremos para ter acesso? O que 
será cobrado?  
 Observando a questão da saúde, vemos que 
estamos com uma pauta forte nessa questão também, 
e, conversando com os prefeitos dos municípios 
sobre verbas que são diferenciadas para as áreas 
quilombolas, para as áreas indígenas, tanto para a 
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equipe de Saúde da Família quanto para a equipe de 
saúde bucal e as prefeituras não acessam à verba que 
é diferenciada em cem por cento, ou seja, se o valor 
da verba é de quinze mil o cara receberá trinta. E, a 
prefeitura não acessa à verba, porque desconhece que 
a verba existe. E é esse trabalho que teremos de 
realizar o mais urgente possível, o de informar, 
comunicar à sociedade civil, fortalecer essas 
instituições, porque só assim fortaleceremos também 
a gestão democrática. Só assim conseguiremos fazer 
interferência qualificada nos municípios. Do 
contrário, faremos uma construção com o prefeito, e, 
quando S. Ex.ª sair, a política acaba e vai embora! O 
que precisamos é que a sociedade civil esteja 
qualificada para monitorar essa política e dizer: Não, 
você não irá acabar com essa política; ela terá de 
continuar. Portanto, essa é a perspectiva que temos, 
porém, não é fácil de ser realizada. 
 A Senhora Ana Paula Araújo, já mencionou 
que o assunto para o governo é novo, mas para quem 
está na estrada é antigo. Sabemos quantos anos 
temos. Mas aprendemos também a ser resilientes - 
sempre digo - não somos resistentes, somos 
resilientes. Porque além de resistirmos, sobrevivemos 
e ainda propomos. Portanto, isso é o mais importante 
em nossos movimentos. Continuamos, não 
desistimos apesar de, muitas vezes, darmos cinco 
passos e retrocedermos vinte, continuamos 
caminhando.  
 A juventude de maneira geral tem um 
grande desafio e uma grande discussão para a 
qual gostaria de chamar todos para fazer: O 
programa ProJovem. 
 A Secretária Nacional de Juventude 
perdeu o ProJovem: digo que perdeu, porque 
perdeu mesmo! Era o grande dinheiro dessa 
secretaria e esse programa foi para o interior do 
Ministério da Educação. E Deus sabe o que está 
sendo realizado lá.  
 Acredito que devamos ter essa pauta em 
nível nacional. A juventude tem de retomar essa 
pauta, porque era muito dinheiro; e esse 
programa nunca teve recorte racial, nunca teve 
recorte territorial, mas, era um programa 
fundamental para qualificarmos a nossa 
juventude. Acreditamos que o ProJovem é uma 
pauta bacana a fim de iniciarmos as discussões 
setoriais. 

 Convidaremos vocês sempre para 
dialogar, estaremos sempre nos lugares presentes 
para também dialogar. 
 Teremos o seminário na sexta-feira, no 
auditório do Palácio da Fonte Grande, com a 
campanha Gestão do Seminário, dentro da 
semana e no sábado às 13h, teremos uma mesa 
redonda na Escola Estadual Maria Ortiz. 
Convidamos os estudantes dessa escola e da 
Escola Estadual Gomes Cardim. Já fizemos uma 

chamada para a rede estadual. A partir das 17h 
estaremos na Estação Porto, nos celebrando, 
porque merecemos! E fazendo um coisa que 
agora queremos que se torne sempre assim: 
pagando a quem é do Estado, para se apresentar. 
Não mais levaremos alguém de graça nem por 
favor, pois, os nossos artistas merecem ser 
remunerados como qualquer um que venha de 
fora. É uma parceria fantástica! 
 Deixo o meu agradecimento público ao 
Secretário de Estado da Cultura, Senhor 
Maurício Silva, nosso parceiro há muitos anos e 
fundamental para que essa semana acontecesse, 
bem como a Secretaria de Governo, o Gabinete 
do Senhor Governador e a Casa Civil que foram 
sempre presentes na construção dessa semana. 
Digo ao Senhor Luiz Carlos Ciciliotti, meu 
Secretário, que não temos dinheiro, mas fazemos 
coisas a beça com o dinheiro dos outros. Essa é a 
nossa obrigação enquanto articuladores políticos 
no interior da Casa Civil.  
 Senhor Deputado, agradeço a essa Casa 
de Leis e a parceria, pois precisamos de S. Ex.as 
nessa perspectiva e nessa colaboração. Peço a 
esta Casa de Leis - como uma pauta que é 
importante porque é para a juventude negra do 
Estado do Espírito Santo - que possamos 
regulamentar, em nível estadual, a Lei n.º 
10.639. Precisamos fazer a regulamentação dessa 
lei para que possamos ter no Estado do Espirito 
Santo um monitoramento exemplar da sua 
implementação da lei porque em nível federal a 
lei deixou muito a desejar, pelas próprias 
condições, nas quais ela foi dada na época de 
2003. 

Carecemos de sistema de monitoramento 
e de sistemas de cobrança da rede estadual, 
municipal e dos conselhos para que a lei possa 
acontecer. É fundamental que isso aconteça 
porque, nossos filhos estão ficando cada vez 
mais tempo nas escolas. Precisamos fazer com 
que as escolas sejam republicana, democráticas e 
que além do respeito, também favoreçam as 
diferenças e as diversidades.  

Obrigada a todos e espero que estejam 
conosco no restante da Semana Estadual. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) - Obrigada, Senhora Leonor Araújo. 
Senhor Luiz Carlos Oliveira, abriremos a sessão, 
nesse momento, para a intervenção e peço que S. S.ª 
se inscreva com as duas companheiras que estão, 
neste plenário, fazendo as inscrições. Não sei se o 
Senhor Gilmar Ferreira gostaria de falar também, em 
nome do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, 
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mas antes quero reforçar o convite que a Senhora 
Leonor Araújo, nossa Subsecretária, fez.  

A Semana Estadual segue depois de amanhã, 
na sexta-feira, com um seminário, no Palácio da 
Fonte Grande, a partir das 8h; no sábado, com 
atividade de debate, a partir das 13h, na Escola Maria 
Ortiz e com a finalização, às 17h, na Estação Porto, 
onde haverá uma confraternização musical com 
shows culturais.  

Terá feijoada às 17h? Calma, Senhor Luiz 
Carlos Oliveira! Feijoada é boa na hora do almoço. 

 Fiz uma retrospectiva da história da 
implementação de politicas da juventude. Vejam: o 
Brasil sempre foi chamado do país da juventude, e 
era, mas não está sendo mais. A pirâmide da 
população brasileira, que era basicamente de crianças 
e jovens, está se tornando hoje um trapézio; 
alargando-se em cima, com a população se tornando 
cada vez mais idosa, e como o número de filhos se 
reduziu a base também está se reduzindo. 
Antigamente eram dez a doze filhos, minha mãe teve 
seis e tive cinco, mas agora são três, dois, quando não 
é apenas um. A base está se encurtando e, com o 
número de idosos, o topo da pirâmide está se 
alargando. Daí a necessidade de implantação de 
políticas para idosos.  

Ontem, esteve nesta Casa de Leis, o Senhor 
Secretário de Saúde, e disse que cada vez mais leitos 
de longa permanência - como se fala na técnica de 
saúde - são demandados por causa da população 
idosa, naturalmente eles precisam de mais tempo para 
se recuperar. Vejam como surge a partir do dado da 
população a necessidade de políticas públicas, porque 
ninguém falava de idoso. Para o idoso era, no 
máximo, um asilo, jogado em um asilo. Agora, 
precisa-se de políticas públicas para a juventude. 

No Brasil existia um paradoxo: era o País da 
juventude e, no entanto, não havia políticas para a 
juventude de forma focada. Havia políticas para a 
juventude na educação, na saúde, mas não de forma 
específica, não de forma focada. Somente em 2004, 
pelo que foi relatado nesta tarde e fui captando as 
datas, que veio a primeira conferência, a criação da 
secretaria nacional e do conselho nacional.  

Os indígenas com certeza devem ter sua 
política de juventude. Com certeza têm. Seus rituais, 
a preparação dos jovens para chegarem à idade 
adulta. Eles têm sua política pública comunitária para 
a juventude. 

 
Em 2007, essa lei estadual que dormiu na 

gaveta do Estado, creio por não ter sido sancionada 
pela Sua Excelência, então, como vingança é 
malígrina, não aplica a lei, somente em 2011, quando 
acontece a segunda conferência, vem a marcha e o 
grito por necessidade de políticas, especialmente na 
questão da violência e do extermínio, a lei da semana 
e agora a criação da gerência junto à subsecretaria, 
que é quase uma secretaria. Será um dia uma 
secretaria. Senhor Secretário Luiz Ciciliotti, desculpe 
esse comentário.  

Estamos fazendo nascer algo que é muito 
novo na história brasileira e na história do Estado do 
Espírito Santo, embora sejamos o País da juventude 
desde sempre. Desde que nos entendemos por gente o 
Brasil é o País da juventude, é o País do futuro, a 
juventude será o futuro. Era esse papo que rolava e 
nunca o futuro chegava. Felizmente o futuro está 
chegando e há que se compreender que isso é um 
processo de construção.  

Até os municípios terem consciência dessa 
necessidade e, também, criarem e se integrarem a 
essa rede da Federação brasileira haverá um tempo; 
haverá, não vamos dizer uma geração, porque neste 
caso é ter paciência demais, mas um terço de uma 
geração para que os municípios implementem as suas 
políticas na base. (Pausa) 

A Senhora Kênia Lira, da Rede Cultura 
Jovem, está nos informando que precisa se ausentar 
desta sessão. Agradecemos a presença. (Pausa) 

Abriremos para a participação do Plenário e 
depois finalizaremos.  

Concedo a palavra ao Senhor José Roberto de 
Andrade, Presidente da Comissão de Igualdade 
Racial da OAB.  

 
O SR. JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE - 

(Sem revisão do orador) - Cumprimento a Mesa e 
todos os presentes e agradeço o convite feito. Venho 
representando a Comissão de Igualdade Racial 
recém-criada na Ordem dos Advogados. Felizmente 
criada, pois havia a necessidade desse debate.  

Gostaria de colocar alguns pontos rápidos 
com base na abordagem feita nesta Casa. É 
consensual que há uma defasagem, há uma grande 
necessidade, há uma demanda pela necessidade de 
políticas públicas para a juventude na sociedade. Se 
fizermos um recorte nessa juventude, veremos 
necessidades realmente de políticas públicas 
específicas, como na questão de LGBT, na questão 
de adversidades e na questão do negro. 
 Gostaria de falar, especificamente, como diz 
respeito à Comissão que recentemente foi criada e 
que estou presidindo, sobre o recorte da juventude 
negra. Por que motivo? Porque quando falamos, 
principalmente, nas políticas públicas de acesso, na 
exclusão da juventude, principalmente com recorte 
racial, grande parte da população da juventude 
excluída é negra, que é a grande massa de 
desempregados, a grande massa que tem dificuldade 
de acesso ao primeiro emprego. 
 

 Para isso há necessidade de política pública 
específica, mas também há necessidade de uma 
política pública propositiva que enfrente um debate 
intercalando com outras questões. Como colocado 
nesta sessão, essas políticas têm que dialogar com 
demandas de outras Secretarias que produzem outras 
políticas. 
 Hoje, o debate da exclusão, do acesso de 
oportunidade vai de encontro a outros temas que a 
sociedade brasileira tem que enfrentar, como o 
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racismo, que tem causado uma exclusão de uma 
parcela muito significativa da população brasileira 
afligindo, em especial, a juventude. 
 Senhora Leonor Araújo, S. S.ª colocou a 
questão da Ufes, do recorte econômico. Sou ex-aluno 
da Ufes e sei bem o que falou. Fiz um curso 
considerado elitizado, o curso de Direito. 
 
 A Sr.ª Leonor Araújo - Nunca tivemos um 
bolsista de Direito no Conexões de Saberes. 
 
 O SR. JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE - 
Na Engenharia e Medicina. Vemos o que é a 
dificuldade do acesso do jovem pobre e do jovem 
pobre e negro numa universidade federal, que é 
gratuita. 
 Temos que perguntar qual é a dificuldade do 
acesso. Eles não gostam de ir para uma universidade 
pública, para uma universidade federal? Esse debate, 
felizmente, está começando a ser travado com 
alguma qualidade hoje. Está começando a se discutir 
que o acesso igualitário para essa juventude tem que 
ser de forma diferenciada. Precisamos reconhecer que 
há uma defasagem histórica por parte da questão da 
juventude negra que somente pode ser corrigida por 
ações afirmativas, propositivas. O Estado tem a 
responsabilidade de propor essas políticas. Também a 
sociedade civil, mas o Estado tem um papel 
privilegiado nisso.  
 Recentemente, vi a discussão das cotas nas 
universidades pelo Supremo Tribunal. Vejo que 
alguns sinais positivos e significativos têm sido 
dados na sociedade quando se diz que essa política, 
por exemplo, é constitucional. Havia até um debate 
para ver se era constitucional e se não criava um 
privilégio para esse setor, esquecendo que tratar o 
princípio da igualdade significa tratar os desiguais 
desigualmente porque, caso contrário, não igualamos. 
É exatamente o cerne da discussão dessa política 
propositiva. 
 Quando discutirmos políticas para a 
juventude, temos que discutir políticas propositivas, 
políticas das ações afirmativas. Hoje, não há como o 
Estado brasileiro, nos três níveis da Federação, não 
discutir essa questão com qualidade. 
 Recentemente, tivemos uma lei, de 
iniciativa do Vereador Eliézer Tavares, criando 
cotas nos concursos públicos da Prefeitura de 
Vitória. Essa lei foi objeto de arguição de 
inconstitucionalidade, infelizmente, pelo nosso 
Ministério Público. Foi debatida a 
constitucionalidade ou não dessa lei, houve um 
debate no Tribunal de Justiça, foi realizada uma 
belíssima audiência pública e o auditório ficou 
lotado com a presença de várias entidades. Não 
sabemos se alguém que está presente nesta 
sessão participou desse evento, oportunidade em 
que se debateu com muita propriedade essa 
questão. Infelizmente, por maioria de votos, o 

Tribunal local considerou a lei inconstitucional, 
em conflito com a decisão do Supremo Tribunal 
Federal. Esse processo poderia subir para o 
Supremo, onde teria um cenário para a decisão 
ser revertida, mas não houve recurso pelo órgão 
competente, que era um poder público. É outra 
questão, mas essa necessidade realmente se 
impõe. 

Inclusive, gostaria de deixar a proposta, 
Senhor Deputado Claudio Vereza, para 
debaterem essa questão nesta Casa de Leis. Acho 
que é o momento de se propor normas nesse 
sentido. Tivemos uma reunião, depois do 
julgamento desse processo com o Senhor 
Prefeito João Coser, e S. Ex.ª se comprometeu a 
apresentar um novo projeto de lei, mantendo essa 
política e suas afirmativas. Seria muito 
interessante que esta Casa fizesse um debate 
nesse sentido. 
 Tem outro parâmetro da juventude, que 
também quero discutir e me sinto à vontade para 
fazê-lo. Trata-se da questão da mortalidade, da 
letalidade da juventude, e dessa vez com seu 
recorte racial. A grande maioria dos jovens 
encarcerados, e a grande maioria de jovens que 
morrem neste país e no Estado do Espírito Santo 
são jovens negros. Se visitarmos as 
penitenciárias, veremos que a população de 
encarcerados é uma população jovem; e a 
população que mais morre é formada por jovens 
negros. Esse é outro debate que precisamos fazer 
com o poder público, porque temos um aparelho 
repressor da sociedade, que na verdade, 
infelizmente, é seletivo. Se um jovem branco - 
isso é pesquisa sociológica e estatística - é pego 
com uma pequena quantidade de maconha, ele é 
um pequeno consumidor, ou se ele for pego com 
uma grande quantidade de maconha, ele é um 
grande consumidor, mas ele nunca é um pequeno 
traficante. Mas o jovem negro é um pequeno 
traficante. As penitenciárias estão lotadas de 
pequenos traficantes, que foram encarcerados e 
condenados com pequenas quantidades de 
drogas. Essa seletividade no sistema repressor, 
não é só no Judiciário, não é só da Policia, mas é, 
também, no momento da abordagem policial. 
Tanto é que existem alguns estados da federação 
que hoje estão discutindo, especificamente, com 
as secretarias de segurança e nas academias de 
policia esse tema, para discutir essa questão do 
ponto de vista construtivo. Por que é que existem 
algumas figuras eleitas, seletivas? Qual é a figura 
do bandido? Como ele é? Ele tem uma cara, uma 
cor, uma idade? Tem um locus onde mora, é na 
periferia? Essas questões são relevantes para 
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serem debatidas dentro da política da juventude. 
As abordagens que vocês fizeram, foram 

feitas com muita propriedade. Vejo que o 
Governo do Estado caminha nesse sentido.  

Gostaria de deixar essas sugestões para 
esta Casa, já deixando todos cientes da criação 
da Comissão de Igualdade Racial, na 
OAB/Espírito Santo. E colocar a Comissão à 
disposição de vocês, dizendo que queremos fazer 
um debate, uma parceria com o poder público 
para discutirmos essas políticas públicas. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) - Muito Obrigado, Doutor José 
Roberto Andrade, representante da Comissão da 
Igualdade Racial da OAB.  

 
A SR.ª LEONOR ARAÚJO - Doutor 

José Roberto, só estamos esperando o Senhor 
esquentar um pouquinho a cadeira, para o Senhor 
não ficar muito assustado, mas já iremos falar 
com o Senhor.  

Queremos provocar um encontro da 
recém-criada Comissão, com a Comissão da 
OAB seccional Uberlândia, que tem um trabalho 
exemplar com a Lei 10.639. Dentro das OAB’s 
do Brasil é a que mais se dispõe nos processos e 
tem trabalhado muito nessas questões. Seria 
muito legal mantermos esse diálogo e 
trabalharmos em conjunto com vocês na 
implementação da lei. É uma discussão que 
ainda não conseguimos institucionalizar no 
Estado e acho que o Senhor poderia ser o capitão 
desta temática conosco, sobre a questão do 
racismo institucional. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) - Concedo a palavra ao Senhor 
Gilmar Ferreira, do Conselho Estadual de 
Direitos Humanos. 

 
O SR. GILMAR FERREIRA - (Sem 

revisão do orador) - Cumprimentamos a Mesa 
na pessoa do Senhor Deputado Claudio Vereza. 

Na verdade, gostaria de falar na presença 
da Lorena Borlini da Silva, porque o que teve de 
mais simbólico nesta tarde, foi sua presença 
compondo esta Mesa. Essa jovem, adolescente, 
grávida, que vem do nosso dramático sistema 
socioeducativo. Dizer que a presença da Lorena 
significa para nós que é possível transformar esta 
dura realidade do sistema prisional e do sistema 
sócio educativo numa outra realidade, 
transformando vidas, transformando aquela 

realidade e nos trazendo, de volta, à utopia. Faço 
essa fala exatamente porque, para mim, é uma 
tarde marcada pela emoção, porque sou amigo, 
tenho muito carinho pelo Senhor Gustavo 
Badaró, conheço sua vida pessoal, já 
conversamos sobre isso, e torço pelo seu 
sucesso. Essa presença da Lorena Borlini da 
Silva não pode deixar de ser uma presença que 
vai marcar profundamente nossas vidas, a vida 
de quem veio a esta Casa, nessa tarde, 
especialmente por tudo que estamos vivendo no 
Sistema Prisional e que vivemos nos últimos 
dias.  

Acho que a Operação Pixote chama a 
atenção do Brasil para uma realidade dramática, 
mas o que está chamando atenção do Brasil, 
lamentavelmente, não é a situação 
socioeducativa, mas as revelações novas que 
essa operação trouxe.  
 Quero refletir sobre duas coisas, feito 
esse recorte. Acho que a primeira coisa é falar 
sobre o episódio da Ufes. Porque recebi os 
meninos, estive com eles em São Mateus um dia 
antes do ocorrido lá, os recebi no Conselho 
Nacional de Direitos Humanos, acompanhados 
do advogado, Senhor André Moreira. Fizeram 
um depoimento que encaminhamos a todo 
mundo. Tive a oportunidade de conversar sobre 
esse fato com a Ministra Maria do Rosário 
Nunes, em Brasília, no final de semana.  

O que me chama atenção, e os números 
que a professora Leonor Araújo traz refletem 
isso. E eu dizia à imprensa naqueles dias, que a 
Universidade Federal tem o papel de provocar, 
se ainda não fez nem faz, a discussão sobre as 
condições de habitação da população jovem, 
pobre, para quem essa universidade foi criada.  

Estou falando esse assunto nesta Casa, 
porque quero realmente registrar esse tema que 
diz respeito diretamente aos direitos humanos, 
porque a violência ocorrida lá, sem entrar em um 
debate mais profundo, mas a violência física e a 
agressão cometida contra aqueles jovens é um 
tema que tem a ver com a pauta dos direitos 
humanos e por isso fizemos essa ação. 
 A segunda coisa que queria refletir, trazer 
para os senhores, tem uma conjugação entre o 
encarceramento em massa e a criminalização da 
pobreza da nossa população jovem. Por que digo 
isso? Tive a oportunidade também de refletir 
com a Ministra Maria do Rosário Nunes duas 
realidades que discutimos pouco. Uma diz 
respeito à Saúde Mental. Relatei nesta Casa o 
que vi, por exemplo, na Casa de Repouso Santa 
Isabel, no Município de Cachoeiro de 
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Itapemirim. Só para ter uma ideia, lá a 
superlotação é um instrumento para ganhar 
dinheiro. Para dar um exemplo, podemos dizer 
vários, vi uma parede separando de um lado os 
pacientes dos SUS, comendo sopa de macarrão 
com feijão, e do outro lado os pacientes dos 
planos de saúde com frigobar, geladeira, tudo 
bonitinho, televisão. Essa é a primeira realidade 
e daí vem a internação compulsória, vem um 
monte de outras coisas.  
 Nessa mesma esfera podemos falar da 
população em situação de rua, que não há nada 
que justifique, por exemplo, as pessoas serem 
queimadas vivas porque são pobres. Eu 
comentava, não sei se foi com a Senhora Neiriele 
Marques, que recentemente recebemos a segunda 
denúncia de ocorrência de limpeza, de 
recolhimento dessas pessoas feita por uma 
prefeitura. Fizemos a notificação aos órgãos e a 
prefeitura nos respondeu: Fazemos essa ação 
junto com a polícia - e aqui já tinha sido feita na 
Praça Costa Pereira - porque eles cometem 
crimes, pequenos crimes, e incomodam as 
pessoas na praça de uma cidade muito badalada 
no país inteiro por conta do balneário que tem 
lá. 
 Juntamos toda essa coisa da 
criminalidade, sem falar do povo quilombola e 
do povo cigano, para falar de outra coisa: o 
Brasil é o quarto país que mais prende; são mais 
de quinhentos mil presos e nem por isso 
diminuíram os chamados índices de violência. 
Digo isso porque precisamos ter a coragem de 
discutir o desencarceramento no Brasil. O 
encarceramento além de ser uma medida que não 
é capaz de resolver nenhum problema, atinge 
diretamente à população negra e à população 
jovem de imediato. Tenho conversado pouco 
sobre essa temática, mas disse recentemente que 
temos que ter coragem de dizer que precisamos 
de um país sem criminalização da pobreza, sem 
encarceramento em massa, sem extermínio e sem 
criminalização dos movimentos sociais.  

Essa deve ser uma fala que deve nortear o 
conjunto das políticas que queremos fazer. E 
estou fazendo isso com muita responsabilidade, 
com carinho e com respeito que tenho para com 
cada um dos senhores que estão nesta Mesa. 
Então, coloco-me, se for possível, se puder 
contribuir nessa discussão, à disposição; e nosso 
Conselho tem uma disposição imensa de fazer 
isso, numa relação de quem é mesmo parceiro, 
de quem acredita em vocês, de quem quer que as 
coisas deem certo. Um grande abraço. (Muito 
bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) - Obrigado, Senhor Gilmar Ferreira.  
Concedo a palavra ao Senhor Luiz Carlos 

Oliveira, do Centro de Estudos da Cultura Negra.  
 
O SR. LUIZ CARLOS OLIVEIRA - 

(Sem revisão do orador) - Inicio minha fala 
fazendo um relato do que aconteceu sexta-feira, 
à noite, quando fui ao Centro e por felicidade 
encontrei uma militante decana, assim como eu, 
que mora em Salvador, mas é mineira. 
Abraçamo-nos bastante e lhe falei: Nossa, que 
prazer, estamos dando uns avanços na luta 
negra e tal... Criamos na OAB uma comissão; 
estamos vindo da Ufes, onde participamos da 
questão das cotas. Desde a década de 80 
estamos lutando pelas cotas raciais nas 
universidades e agora estamos conquistando... 
Chegamos à Suprema Corte para isso, 
deveríamos ter conquistado isso há muito mais 
tempo, mas chegou à Suprema Corte... E uma 
outra amiga, que também estava na mesa, 
militante do Espírito Santo, falou: Exatamente, 
estamos avançando e tal. E essa amiga minha 
falou: estamos avançando nada, Luiz. E falei: 
como não? E ela falou: Não estamos avançando 
nada no país na questão racial. Aí a amiga 
disse: Não, estamos sim. Então, falei: calma, 
calma, estou entendendo ela. Realmente não 
estamos avançando não. E aí entramos na nossa, 
de militante decano. 

De todas as proposições que fizemos, há 
quase quarenta anos, fazendo, avançando e 
lutando, se formos mensurar, hoje, realmente 
estamos ainda parados. Dentro da nossa visão de 
militância antiga, estamos parados. Por quê? 
Quando dei o exemplo para ela e falei para a 
outra que é verdade, estamos lidando com a 
estrutura pública, já estamos em outro patamar, 
já estamos em outra geração de luta, não estamos 
mais naquela fase em que estávamos 
denunciando na década de 70; na década de 80 
começamos a apresentar alguma coisa; de 1990 a 
2000 elaborando, propondo. Agora não. Agora já 
estamos até gestando em governos. Então, falei: 
realmente não avançamos. É uma questão 
política. Estamos mal, estamos em briga ainda. O 
negro está indo, mas não está indo para o 
governo empurrado pelo movimento; está indo 
pela estimação ali, pelo partido, aquela coisa 
toda. Isso aí, lá em cima ele não está fazendo link 
com o movimento negro da sociedade civil. E ela 
concordou. Afinal, não estamos avançando; 
estamos parados, porque dentro da estrutura está 



24 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 09 de outubro de 2012 

perdido.  
No Estado do Espírito Santo apoiamos 

um governo popular e estávamos esperando 
mais. Só que os negros que estavam lá dentro 
eram fracos politicamente, dentro do partido, e 
não conseguiram avançar. Criaram uma 
Subsecretaria que não atende a demanda. O 
próprio Governo já entende que é frágil para 
atender a demanda de políticas raciais. E a 
juventude está no mesmo caminho. Isso aí para 
nós é um retrocesso, ou seja, não estamos 
avançando, não estamos saindo do lugar.  

Agora, Senhor Deputado Claudio Vereza, 
quando a nossa brilhante Senhora Leonor Araújo 
falou da questão da Lei n.º 10.639, não é 
regulamentar a lei, mas podemos regulamentar o 
Plano das Diretrizes no Estado. E também não é 
isso o que vai fazer o Governo implementar. O 
que vai fazer é a força do movimento cobrando 
políticas públicas para o povo negro. Acho que o 
que vai dar mais certo é isso; não é nem lei, mas 
a estrutura e a força do movimento. Obrigado. 
(Palmas)  

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) - Obrigado, Senhor Luiz Carlos 
Oliveira.  

Concedo a palavra à Senhora Neiriele 
Marques, do Fórum Estadual de Juventude 
Negra do Espírito Santo - Fejunes.  

 
A SR.ª NEIRIELE MARQUES - (Sem 

revisão da oradora) - Boa tarde a todos. Para 
quem não me conhece ainda, sou Neiriele e faço 
parte do Fejunes e do Coletivo de Mulheres 
Negras da Aqualtune. Como moradora de Viana 
também faço parte do Coletivo Jovem da Região 
Formate/Viana.  

Viana, para quem não conhece, 
completou recentemente mais de um século de 
existência e de emancipação. Possui pouco mais 
de sessenta e cinco mil habitantes e um. 
Felizardo desse um. Desses sessenta e cinco mil 
habitantes, não temos nenhuma política pública 
voltada para a juventude. É vergonhoso isso.  

Por conta do programa Estado Presente, 
o que ganhamos? O Primeiro Batalhão 
Independente da Polícia Militar no nosso 
Município. E dizer que não queremos mais isso. 
Dizer, na verdade, que não fomos consultados 
sobre isso. Na verdade não temos sido 
consultados para nada. Assim como a Senhora 
Ana Paula Araújo disse, estamos em um 
momento de fazer políticas públicas de, com e 
para a juventude.  

O Senhor Gustavo Badaró falou de 
mudanças. Estamos em um momento eleitoral. 
Mas, mudança como, se temos dois candidatos à 
Prefeitura municipal e os dois acreditam que por 
meio de monitoramento e de policiamento darão 
conta de fazer todas essas demandas que a 
juventude vem colocando.  

E depois, sairá no jornal que a juventude 
está envolvida com o tráfico; que é por conta do 
tráfico que a juventude vem se perdendo... Está 
na hora de parar de ficar fazendo esse discurso e 
reconhecer: O tráfico está aí, e o que faremos 
com isso? E dizer que o Estado tem culpa sim. 
Colocar o dedo na cara dele e falar: Olha, a 
culpa é sua, porque tem nos roubado na 
educação, na saúde.  

Vemos placas dentro do Município de 
Viana com valores exorbitantes para construir 
momentos de lazer para a comunidade. Porém, 
quando são inaugurados vemos o roubo na nossa 
cara. São coisas assim, realmente inaceitáveis. 
Não dá, porque é uma coisa quase de dois metros 
quadrados com um de half pipe que não dá para 
fazer nada, realmente. As coisas começam a 
desmoronar, todos os brinquedos para as 
crianças quebram... E quando vemos o tráfico, 
realmente, como saída, o Estado não consegue 
nos mostrar nenhuma outra saída além da 
polícia. E chega: a gente não quer mais polícia.  

Chegou a hora de o Estado tomar conta 
do papel dele, criando o Conselho Estadual, 
mostrando para os municípios, como o Senhor 
Diego Arthur bem trouxe: olha, o caminho é por 
aqui; vamos fortalecer, vamos criar todos esses 
momentos, dar conta dessas demandas... Ah, 
fiquei nervosa, porque é muita coisa. Fico 
entusiasmada.  

Acho que é isto, temos que colocar o 
dedo na ferida, o dedo na cara do Estado e falar: 
Olha, você é o culpado. Aceite essa culpa e nada 
de ficar parado, inerte diante essa situação. 
Vamos fazer alguma coisa, e não ficar só 
dizendo que vai criar, vai fazer. De leis já 
estamos cheios. A nossa Constituição Federal 
está aí, desde 1988, é linda e maravilhosa, mas o 
que é que é cumprido dela? Temos que efetivá-
la, porque os nossos jovens estão morrendo. 

A Senhora Ana Paula Araújo disse que os 
jovens negros têm oitenta por cento a mais de 
chance do que um jovem branco de ser morto. 
Chega disso! Não queremos mais isso! 
Queremos fazer coisas, queremos viver, 
queremos ter direito à moradia. Parem de ficar 
pensando que a juventude só quer festas, só quer 
coisas bonitas! Queremos trabalhar, construir 
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juntos, dando uma resposta ao Estado. 
Estou no meu segundo projeto de Rede 

de Cultura Jovem. Ano passado, participei pelo 
Coletivo de Mulheres Negras, mostrando 
mulheres negras na história: Do Silenciamento 
ao Brado. Este ano, por meio do Coletivo de 
Mulheres Negras do Município de Viana, 
conseguimos trabalhar pela segunda vez, com o 
cine clubismo, que realmente abre portas. Temos 
recebido convites e não temos dado conta, 
porque somos poucos e somos chamados pelas 
escolas, comunidades e associações de 
moradores e como isso vai realmente abrindo 
caminhos. Mas, infelizmente, não conseguimos 
dar conta de tudo isso.  

Para terminar, gostaríamos de falar da 
Companhia Independente, como é também 
fragilizada, porque infelizmente o Município de 
Viana carrega fortemente os ranços do 
coronelismo. Recentemente, construindo debate 
com o coletivo puxamos o debate, porque somos 
totalmente políticos e apartidários, e tentamos 
fazer o debate o mais neutro possível. Sofremos 
ameaças e não imaginamos quem poderia tê-las 
feito. Mas estamos lá, e pode vir ameaça que for 
que não sairemos da luta. (Muito bem!) 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Obrigado 

Senhora Meiriele Marques. O Município de 
Viana tem estado presente em nossas sessões, 
com registros importantes e com profundidade. 

Concedo a palavra ao Senhor Alessandro 
Montenegro Bayer, da Frente Parlamentar 
Ambientalista da Assembleia Legislativa. 

O SR. ALESSANDRO 
MONTENEGRO BAYER - (Sem revisão do 
orador) - Boa Tarde a todos. Cumprimento a 
todos da Mesa, desculpe-me o pessoal mais 
importante. Mas cumprimento o Senhor Gustavo 
Badaró, meu amigo quase de infância, nasceu 
quase junto no movimento estudantil e a Senhora 
Kênia Lyra, que esteve presente nesta sessão. 

 Desejo toda a sorte do mundo e 
oferecemos nossa força, no que puder. Sou 
formado em Geografia pela Universidade 
Federal. Faço uma ressalva, consertar um pouco, 
Senhora Leonor Araújo, Subsecretária Estadual de 
Políticas Públicas, algo que me cutucou um 
pouquinho, foi a questão da moradia estudantil. 
Colocamos isso em pauta na universidade muitas 
vezes. Inclusive, é uma das pautas mais antigas que 
existe no movimento estudantil da Ufes. 
Infelizmente, às vezes morre, às vezes ressurge um 
pouquinho voltado para algo específico. Pelo menos, 
nossa impressão desde que saímos da Universidade, 
na nossa época em 1999, em 2005, foi sempre a 

pauta. Estávamos no DCE colocando em pauta para a 
Reitoria e o Conselho Universitário, a malucada 
acampando dentro da Ufes mesmo, ocupando espaços 
que foram destruídos. Teve o nosso cineminha pelo 
qual lutamos tanto. A Psicologia lutou tanto e 
tudo ficou muito mal explicado. Acabou que 
ficou parecendo que o pessoal da Psicologia 
tinha destruído o antigo Cine Metrópolis, que era 
o pequenininho. Mas não foi nada disso, 
tentamos salvar o Cine Metrópolis de uma 
confusão administrativa que estava acontecendo 
e que a Reitoria acabou destruindo-o, e 
transformando-o em sala de algo. 

Mas, a questão é a seguinte: a moradia 
estudantil não acontece por falta de verba, 
porque existem mil alternativas, mil projetos 
onde poderia ser viabilizado um grande prédio, 
talvez não fosse suficiente para todos, mas para 
quem realmente precisa, dentro da Ufes.  

O indicativo é aquele prédio faraônico, 
monstruoso, aberrante, símbolo de corrupção, 
que é o prédio da Petrobras, construído no 
Município de Vitória, onde já temos um trânsito 
caótico, que acrescentará aproximadamente 
cinco mil carros entrando e saindo nos horários 
de pico. Não sei como a Prefeitura, ou o Estado 
autorizou. Não sei como o urbanista teve a 
coragem de assinar um absurdo daquele, porque 
não entra na cabeça de ninguém que lida com 
urbanismo, minha formação é Geografia 
Urbana... A intenção inicial era ter sido 
construído dentro do Campus de Goiabeiras, na 
Universidade Federal do Espírito Santo. Um 
prédio daquele tamanho... Não seria a Petrobras 
da Ufes, mas a Ufes da Petrobras. Um absurdo 
sem tamanho. Ela já direciona de uma forma 
inaceitável as pesquisas dentro da universidade, 
financiando somente o que ela quer, 
direcionando por onde ela quer. Ou seja, 
perdemos o caráter da liberdade científica. 
 Acreditamos que a Universidade Federal 
tem, sim, que captar dinheiro privado para ajudar 
a desenvolver suas coisas, mas ela, e somente 
ela, tem que dizer onde o dinheiro será aplicado. 
Por que não criar um fundo geral de economia 
privada dentro da universidade? Se as empresas 
Vale e Petrobras, por exemplo, querem dar cem 
mil reais para um projeto específico do curso de 
Engenharia, que deem dez milhões de reais, para 
chegar cem mil reais, para que seja 
democraticamente dividido lá dentro. Esse é o 
tipo de proposta que já apresentamos para vários 
reitores, desde o Senhor Weber Macedo até o 
Senhor Rubens Rasseli, Rubinho, e o antigo 
vice-reitor.  

Vemos que realmente é uma falta de 
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vontade política, porque uma coisa que sempre 
tentamos fazer é desenvolver a politização das 
pessoas, principalmente dos jovens, para que 
passem a entender e a encampar melhor a 
cidadania plena de exercer a modificação da 
sociedade. 
 A Universidade Federal do Estado do 
Espírito Santo é um celeiro de vanguardistas, de 
todas as lutas sociais. Apesar de muita gente de 
senso comum meter o pau nas brigas estudantis, 
porque elas acabam bagunçando um pouco a 
cidade, elas sempre foram uma vanguarda muito 
importante desde a época da ditadura, e talvez 
até de antes dela.  
 Sabemos que um prédio de moradia 
estudantis dentro da Ufes, onde as pessoas 
morariam, tornaria o senso crítico ou mesmo o 
desenvolvimento científico e profissional dos 
estudantes muito maior, ou seja, seria muito mais 
dor de cabeça para o reitor ou para qualquer 
administrador que não goste muito da tal da 
democracia participativa, o que cremos que 
poderia ser um problema. Acontece que é um 
problema muito melhor, porque o problema 
mudaria, em vez de violência e drogas, haveria 
questionamentos e boas ideias sendo 
apresentados nos conselhos universitários e em 
toda mobilização. 
 Temos que lembrar também que hoje em 
dia o Governo do Estado, infelizmente, troca os 
pés pelas mãos e manda o BME - Batalhão de 
Missões Especiais, e o Choque da Polícia Militar 
descer o cacete nos estudantes, que são cidadãos 
do País, fazendo protesto pacífico na rua, 
garantido pela Constituição. O único refúgio que 
os estudantes têm é a Universidade Federal do 
Espírito Santo e isso está começando a cair. 
Então o que acontece? Acontece alguma 
violência, um caso ou outro de estupro, que 
sempre aconteceu e é muito triste, claro, mas 
parece até que as pessoas se esqueceram de toda 
uma história. Um pai de família vê isso 
acontecer e sai bradando que a Polícia Militar 
deveria ser mandada para dentro da 
universidade. Achamos isso muito triste. 
 A liberdade foi conquistada a duras 
penas, com muito trabalho, suor e sangue dos 
estudantes e professores. Durante a ditadura 
tínhamos polícia à paisana dentro das aulas para 
saberem o que estava sendo dito aos estudantes, 
ou seja, não existia liberdade para nada. Isso 
tudo começa a voltar e é sempre bem devagar. 
Sempre achamos um absurdo o que se fala, ou 
que se está exagerando ou sendo catastrófico, 
mas cremos que é assim que as coisas começam. 

 Amo a Universidade Federal do Estado 
do Espírito Santo. E um amigo diz que a Ufes é o 
nosso Central Park. É um lugar lindo, um lugar 
de natureza encrustado dentro da cidade e onde 
poderíamos ter a possibilidade de desenvolver 
tanta coisa bonita, numa perspectiva de 
democracia participativa, ainda mais com a 
ciência ali no meio. Nós, com todo o arsenal 
moderno que temos, de atuar e melhorar nossa 
cidade, nosso Estado e nosso País, às vezes, 
somos colocados debaixo do cassetete da polícia. 
Só queríamos fazer essa ressalva de coração, 
desejar boa sorte, oferecer nossa ajuda da Frente 
Parlamentar Ambientalista, presidida pelo 
Senhor Deputado Claudio Vereza e da Comissão 
de Cultura, onde estou lotado. Muito obrigado. 
(Palmas!) 
 
 O SR. PRESIDENTE- (CLAUDIO 
VEREZA) - Agradeço ao Senhor Alessandro 
Montenegro Bayer, pelas palavras. 
 Concedo a palavra ao Senhor Antonio 
Lopes Souza Neto, funcionário da Universidade 
Federal do Espírito Santo. 
 
 O SR. ANTONIO LOPES SOUZA 
NETO - (Sem revisão do orador) - Boa tarde a 
todos e todas. Esses assuntos discutidos nesta 
sessão especial são tão apaixonantes, que já 
construí e reconstruí a minha fala inúmeras vezes 
porque uma coisa vai puxando outra. 
 Inicialmente, felicitamos a Assembleia 
Legislativa por abrir esta Casa para esta 
temática; a Senhora Leonor Araújo, 
Subsecretária Estadual de Movimentos Sociais 
da Casa Civil, desejar toda sorte, todo sucesso 
porque sei que tem garra e disposição para o 
trabalho. Felicitando também o Senhor Gustavo 
Badaró, que compõe a sua equipe, que é um dos 
meus mestres. A Professora Leonor Araújo tem 
na sua equipe dois professores que participaram 
da minha formação política, um é o Senhor 
Gustavo Badaró, liderança do movimento 
estudantil, em 2008 estivemos juntos lutando 
pela educação em direitos humanos. V.S.ª 
lembra esse momento, Senhor Gustavo Badaró? 
Até hoje aquele projeto gestado pela Ufes não foi 
implementado. Aquele projeto que brigávamos 
por uma gestão democrática, para criação do 
Comitê Estadual de Educação em Direitos 
Humanos. Um projeto que o governo federal 
entendeu, privilegiou a universidade como 
espaço gestor, motor, incentivador; que está 
desde 2008 com idas e vindas de recursos com 
problemas burocráticos junto ao governo federal, 
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sobretudo pelo não olhar institucional para os direitos 
humanos. 

A universidade tem assento ao Conselho 
Estadual. Essa questão já passou da hora e dos 
limites, tem que ser colocada no Conselho Estadual, 
haja vista que brevemente estaremos organizando a 
Primeira Semana Estadual da Juventude, temos que 
parar de engodos e de faz de contas. Esse projeto 
gestado pela Ufes, Senhor Gustavo Badaró, está 
desde 2008 e ainda não foi colocado. Dessa vez não é 
pela questão do governo federal, ele fez a sua parte, 
Professora Leonor Araújo, depositando cem mil 
reais- redepositando porque a universidade não deu 
conta- redepositando de novo. Esse Comitê Estadual 
de Educação e Direitos Humanos da qual sou 
Subcoordenador, junto com o Professor Antonio 
Dagiós, até hoje não saiu. 

A Professora Leonor Araújo tem também na 
sua equipe a jovem Pandora da Luz, Gerente de 
Políticas para a Igualdade Racial. Quando iniciava a 
minha atuação no movimento estudantil secundarista 
na então Escola Técnica Federal do Espírito Santo, 
hoje, Ifes. Ontem, participamos de uma sessão solene 
neste Plenário, em homenagem os cento e três anos 
dessa Instituição.  

A minha primeira colocação é a seguinte: a 
Professora Leonor Araújo apontou que os nossos 
jovens não querem saber de política. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) - Toninho, a Laudicéa também é mais ou 
menos jovem, não é? 

 
O SR. ANTONIO LOPES SOUZA NETO 

- Desculpe-me, bem lembrado. Mas esses dois 
componentes da equipe que citei são referenciais, 
porque tive contato na época juvenil. Mas a Laudicéa 
é mais ou menos jovem. 

Voltando ao assunto da sessão solene 
realizada ontem, neste Plenário, foi um evento 
emocionante. Vi os meus ex-professores sendo 
homenageados. O Ifes marcou profundamente a 
minha formação política, contribuindo fortemente por 
conta de ter na Instituição uma coisa chamada 
Grêmio Estudantil. Lá, temos o Grêmio Rui Barbosa, 
um dos mais antigos. Isso marcou a minha formação 
e de muitos que passaram pela Escola Técnica 
Federal do Espírito Santo, hoje, Ifes. 

Ontem, na sessão solene, relembrava disso. 
Se você quer avaliar uma gestão seja, estadual, 
municipal ou federal, sobretudo as municipais, olhe 
para o sistema de ensino e contabilize quantos 
grêmios têm. Infelizmente no Município de Vitória, 
onde atuo, temos quatro ou cinco, não passa de dez. 
Acho isso lamentável, é um exemplo porque a 
militância, a Organização do Movimento Estudantil, 
a organização dos grêmios é algo que forja as pessoas 
compromissadas com a política, dá vivência. 

Hoje, tive a satisfação de ir para a eleição do 
grêmio, onde a nossa colega Cleide Lacerda é 

diretora. Esse é um elemento.  
 Senhor Gustavo Badaró, os desafios são 
muitos e esse desafio tem que mostrar. Não é o 
Estado ir fazer, mas não podemos assumir a postura 
de que o movimento se auto-organiza. Tem de 
fomentar, colocar a cartilha, mostrar os instrumentos, 
trazer os bons exemplos: isso o Estado tem de fazer. 
Não dá para fazer como na Prefeitura Municipal de 
Vitória, que tem uma gerência de gestão democrática 
e vai com esse discurso: não, os alunos, o movimento 
estudantil... Sabemos que quando o aluno quer fazer 
uma reunião a diretora breca. Não, o estado, os 
municípios e as gestões têm que fomentar a criação 
dos grêmios, para que amanhã ou depois tenhamos 
cidadãos mais politizados. 
 Chamo atenção, Senhor Badaró, Professora 
Leonor Araújo, Senhor Deputado Claudio Vereza e 
demais presentes, tenho uma atuação no Movimento 
LGBT, e vocês sabem que com o advento do 
HIV/Aids o segmento LGBT foi colocado como 
peste gay. Tanto é que a Aids foi batizada como peste 
gay. Há trinta anos era uma doença, 
prioritariamente masculina; hoje, a relação de casos 
novos é de 1,7% a relação entre homens e mulheres 
contaminados com HIV/Aids. 
 Tenho em mãos dados para lembrá-lo, 
Badaró, sei que isso não será negligenciado pela 
juventude. Entretanto, são dados de comportamento 
sexual, de pesquisa realizada com jovens de 
dezessete a vinte e dois anos, apontando que em 
2002, 19% desses jovens já haviam tido mais que dez 
parceiros sexuais; em 2007, esse índice aumentou 
para 26,2% de jovens na faixa de dezessete a vinte e 
dois anos com mais de dez parceiros sexuais. Em 
2004, 58,4% desses jovens tinham o uso regular do 
preservativo, da camisinha; em 2008 esse índice caiu 
para 49,6%. 
 O que quero dizer com isso? Os índices de 
contaminação de HIV/Aids estão alarmantes, 
crescentes no público juvenil. Isso tem de ser 
pautado. Não podemos aceitar a hipocrisia da nossa 
sociedade, que perpassa pela questão da defesa da 
laicidade, de que a sexualidade não possa ser tema 
debatido, assim como o incentivo do uso do 
preservativo - pois os nossos jovens estão sim, 
transando, fazendo sexo nos índices que menciono -. 
Temos de colocar em pauta esse assunto, e defende-
lo. Temos certeza de que a Gerencia de Juventude 
não se furtará a esse debate. Temos a Doutora Sandra 
Fagundes Moreira-Silva, da Coordenação Estadual 
DST/Aids, que acreditamos, será grande parceira! 
Temos feito o que é possível, junto ao Movimento 
LGBT, visto que esses jovens gays têm um elevado 
índice de crescimento do HIV/Aids.  
 Estamos prestes a ter um Conselho Estadual 
de juventude. Professora Leonor Araújo, 
subsecretária dos Movimentos Sociais, a Gestão 
Democrática perpassa, ou a Construção de Políticas 
Públicas, - como S. S.ª se pronunciou -, pelos 
conselhos e temos alguns. Um exemplo do Conselho 
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de Juventude não ser paritário, ter mais pessoas da 
sociedade civil é fantástico, é um caminho.  
 Quando o Estado acena nessa direção é acertado, 
porque divide responsabilidades. Entretanto, temos 
de ter um programa de formação de conselheiros e de 
conselheiras. Temos de pensar sobre isso. Já foi 
tentado fazer, não vingou por outro viés: outra 
secretaria. Rogo que a Secretaria de Movimentos 
Sociais, diante da quantidade de desafios que têm, 
abrace para si a formação dos nossos conselheiros e 
movimentos sociais, diante do monte de desafio que 
tem, abrace para si a formação dos nossos 
conselheiros e conselheiras porque não adianta 
termos espaço se não tivermos pessoas capacitadas e 
qualificadas ao cumprimento do seu papel.  
 Senhor Deputado Claudio Vereza, falaram 
tanto da Universidade, do seu papel e de sua 
importância. Eu amo a Universidade também, assim 
como falou o companheiro que me antecedeu. Dos 
meus trinta e oito anos de vida, dezenove são 
dedicados à Universidade, pois eu tinha exatamente 
dezenove anos de idade quando terminei o curso na 
escola técnica e passei em concurso público e estou 
nessa instituição desde então. Foi uma trajetória na 
qual passei pelo departamento de Física, entendendo 
o que é ciência e tecnologia, defendendo a 
popularização da ciência e tecnologia e levando gente 
para dentro da Universidade. Incomodava-me ver 
aqueles laboratórios fechados, tanto é que tem lá até 
os dias de hoje as mostras de física porque foi um 
projeto que enquanto militante do centro acadêmico 
de Física reativamos juntos e demos vida àquele 
departamento. 
 Senhor Deputado Claudio Vereza, 
posteriormente tivemos a oportunidade de estar 
no Projeto Cine Clube Metrópolis, não o que foi 
derrubado, mas aquele que está localizado 
atualmente no cinema em um prédio bacana 
trazendo vida à Universidade, levando 
moradores de rua, pessoas com deficiência e 
escolas das mais diversas, públicas e privadas, a 
esse projeto Cine Escola Metrópolis. Tivemos a 
oportunidade de estar recentemente na rede de 
Educação para a diversidade que é um projeto 
que soma recursos da ordem de dois milhões de 
reais que ofertou duas mil quinhentas e oitenta 
vagas em seis cursos, dentre eles um em 
Especialização de gestão de políticas públicas 
em gênero e raça, atualmente coordenada pela 
Senhora Professora Beatriz Nader. É uma 
especialização que vai orientar nossos gestores 
para a construção e execução de políticas 
públicas nas áreas de gênero e raça. Foi falado 
neste Plenário que o público jovem e negro é o 
que mais é morto e no Estado do Espírito Santo 
ocorrem inúmeros casos de violência contra as 
mulheres. A Universidade Federal do Espírito 
Santo está dando a sua contribuição nesses 

quesitos nesse curso que é o GPPGER. 
Para exemplificar, citamos um dos nossos 

alunos, o João José Barbosa Sana, que é bastante 
dedicado e é o Secretário Municipal de 
Cidadania e Direitos Humanos de Vitória; é um 
aluno regular e entusiasmado. É difícil vermos 
um gestor que ocupa um cargo desses, fazendo o 
seu curso. 

Senhor Deputado Claudio Vereza, esse 
curso é ofertado em dezessete polos, abrangendo 
toda a territorialidade do Estado do Espírito 
Santo. Temos também outros cinco cursos de 
aperfeiçoamento. Não os nomearemos para não 
tomar tempo, mas são atuantes nas áreas das 
diversidades. Tudo o que o Estado do Espírito 
Santo está no topo do ranking de violação, a 
Universidade Federal do Espírito Santo oferta 
curso: gênero, diversidade, relações ético-raciais. 
A querida Senhora Neiriele Marques inclusive 
prestou serviço em um desses cursos que é o 
gênero e diversidade na escola. No entanto, é 
doloroso ver que a Universidade Federal do 
Espírito Santo tem desde março um milhão e 
setecentos mil reais nas contas da universidade 
para reoferta desses cursos.  

Senhor Deputado Claudio Vereza e 
Senhora Professora Leonor Araújo, que está há 
um tempo afastada da Universidade mas conhece 
muito bem a realidade, isso me dói porque essa é 
uma política mesquinha, pequena e barata 
porque não é um projeto institucional. Na visão 
dessas pessoas pequenas e mesquinhas, esse é 
um projeto do Toninho que é um técnico, não é 
um doutor, nem mestre e nem é professor.  

Na Universidade sou mais discriminado 
não por ser homossexual, mas por ser um reles 
técnico, na visão desses mesquinhos e pequenos; 
e a universidade é construída por estudantes, 
professores e técnicos.  

Senhor Deputado Claudio Vereza, temos 
um milhão e setecentos mil reais desde março 
para reoferta desses cursos e está tudo parado. Já 
fizemos reuniões e mais reuniões com a reitoria e 
não é feito absolutamente nada. Daqui a pouco 
chegaremos ao final do ano - V. Ex.ª sabe bem 
somos profissionais do setor público - e esse 
recurso voltará ao caixa da União. Já estamos 
quase convencido disso. 

Temos dito que o nosso problema não é 
recurso financeiro, pois temos muitos recursos e 
a Universidade poderia oferecer muito mais.  

Fazemos um apelo público porque não dá 
mais. Esse não é um projeto do Toninho, mas é 
coletivo, é de pessoas que se doaram, como os 
professores Júlio Pompeu, Beatriz Nader, 
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Adriana Pereira Campos, Vanda Valadão que se 
dedicaram e atenderam ao chamamento do MEC. 
Fizemos e ofertamos os projetos, mas não 
podemos mais reofertar e perderemos. Senhor 
Gilmar Ferreira, isso tem de ser colocado em 
pauta na próxima reunião ou em outra 
oportunidade porque não dá mais para 
aceitarmos uma situação como essa. 

Senhor Deputado Claudio Vereza, 
fizemos esse desabafo porque dói mesmo. Mas 
encerramos nossa fala lembrando que 
poderíamos estar em outro patamar no 
enfrentamento dessas violações aos direitos 
humanos e estar com nosso comitê estadual 
funcionando.  

Relembramos os cento e três anos do Ifes 
e apostamos que no Estado do Espírito Santo 
daqui a um tempo as coisas se modificarão, pois 
na Ufes sinceramente não acreditamos mais 
porque só vemos retrocesso, retrocesso, 
retrocesso. A nossa aposta se dá no Ifes porque 
temos quase trinta unidades por todo o Estado. 
Quando o Ifes, que é um gigante, acordar para a 
pesquisa, para a extensão e para o ensino 
poderemos mudar essa realidade.  

Senhor Gustavo Badaró, fica a dica para 
que não se esqueça do Ifes. Vá bater à porta 
daquela Instituição e falar com o Reitor Denio 
Rebello Arantes, pois temos certeza que S.S.ª 
será muito bem atendido. O Ifes é uma 
Instituição séria que completou cento e três anos 
de existência, ou seja, é uma Instituição que traz 
uma formação integral ao cidadão, mesmo com 
todas as dificuldades, pois lá há esporte, cultura e 
bons profissionais.  

Professora Leonor Araújo, quando o Ifes 
tiver um quadro de professores e técnicos se 
dedicando realmente às pesquisas, porque o Ifes 
também não tem o nome de universidade, mas é 
uma Instituição de ensino superior, lembre-se 
desta instituição na concepção de suas políticas 
públicas dos diversos movimentos porque o Ifes 
certamente estará de portas abertas e trará uma 
grande contribuição para o Estado do Espírito 
Santo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) - Obrigado, Senhor Antonio Lopes 
de Souza Neto. Na próxima oportunidade o 
convidaremos para ser membro desta Mesa para 
fazer uma palestra completa.  

Finalizamos esta Sessão Especial com a 
participação das pessoas presentes no Plenário e 
poderemos fazer um rebatimento da Mesa sobre 
as intervenções feitas no Plenário. 

Concedo a palavra ao Senhor Diego 
Arthur. 

 
O SR. DIEGO ARTHUR - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Deputado Claudio 
Vereza, agradecemos a V. Ex.ª o convite e pelos 
diversos aprofundamentos sobre os temas da 
juventude negra e da importância da 
Universidade nesse debate. Inclusive precisamos 
voltar a fazer esse debate sobre qual 
Universidade queremos para poder atender à 
demanda dessa juventude e sobre a questão da 
diversidade que também foi dita. 

Ouvi muito falar sobre a democracia 
participativa e faço um apelo ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza e ao Governo do 
Estado do Espírito Santo: eleição direta para 
diretor de escola na rede estadual, pois é uma 
vergonha o Estado do Espírito Santo ainda não 
ter eleição direta para diretor de escola.  

No ensino fundamental, na maioria dos 
municípios existe a eleição direta. Na 
universidade, embora todo o debate que tenha 
sobre a questão, o aluno pode votar no Reitor e 
assim também é no Ifes. Mas no nosso ensino 
médio o aluno ainda não pode votar no seu 
diretor. 

Senhor Antonio Lopes de Souza Neto, 
também sou gremista, fui gremista. Sei da 
importância da fundação de um grêmio 
estudantil. Mas quando almejamos debater sobre 
eleição direta para diretor de escola, procuraram, 
na primeira hora, acabar com esse grêmio, com 
essa forma de organização, que penso ser a 
primeira forma de organização da juventude no 
espaço público. 
 Muito do que foi falado nesta sessão 
especial ainda reforça a posição do próprio 
observatório sobre a necessidade de diálogo com 
os municípios. 
 A Senhora Leonor Araújo deu um 
exemplo muito claro e importante. Dentro do 
Pacto Federativo, a União tem o papel dela, o 
Estado tem o papel dele, como também o 
município. Se o Estado e o município não podem 
construir uma escola em um município e se o 
Estado e a União não podem construir uma 
escola porque é papel do município, precisamos 
discutir com o município a necessidade de 
execução das políticas públicas.  
 Não é possível para o programa Rede 
Cultura Jovem, pela Secretaria Estadual, que é 
muito mais difícil para ela, fazer ação nos setenta 
e oito municípios em um debate sobre a 
concepção da cultura na juventude. 
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 É o que a Senhora Meiriele Marques fala, 
do Município de Viana, pois não adianta 
participar do programa Rede Cultura Jovem, 
ganhar o edital, várias pessoas chamarem e a 
Secretaria de Cultura do município dela nem 
saber que o grupo existe. Precisamos voltar a 
dialogar com os municípios, reforçar a 
necessidade e a importância da execução da 
política. 
 Isso é muito claro nos movimentos 
sociais, principalmente quando organizado na 
Grande Vitória. Uma entidade organizada na 
Grande Vitória, às vezes, por ser estadual, faz 
cumprir as demandas dos municípios. 
 O Estado passa a entender e a Senhora 
Leonor Araújo fala com muita propriedade a 
questão da territorialidade do Município de 
Vitória. É importante colocar o dedo na ferida do 
Estado, mas quando vamos colocar o dedo na 
ferida do Município que também é 
responsabilidade dele, investir na cultura, no 
esporte e no lazer.  
 Posso dizer que assumimos a 
responsabilidade da falta da política e 
precisamos discutir porque ainda falta muita 
coisa, mas o município também está pecando. O 
que faremos para contribuir nesse processo? 
 Encerro e agradeço mais uma vez o 
convite. Espero que esta primeira semana seja 
vitoriosa, e já está sendo. Que venha a segunda 
Semana Estadual da Juventude no ano que vem, 
assim como a terceira Semana Estadual da 
Juventude. Vida longa à Semana Estadual da 
Juventude! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) - Obrigado, Senhor Diego Arthur. 
 Concedo a palavra à Senhora Leonor 
Araújo para as considerações finais. 
 
 A SR.ª LEONOR ARAÚJO - Senhor 
Antonio Lopes de Souza Neto, preciso falar que 
continuo acreditando na Ufes, local em que estou 
há trinta e três anos. Três anos como estudante e 
trinta como funcionária. Ingressei muito jovem 
na Ufes. 
 Gostaria de dizer ao Senhor Alessandro 
Montenegro Bayer que construí a minha vida nos 
movimentos sociais, na militância estudantil. 
Para terem uma ideia, fui chefe de cozinha na 
invasão do restaurante universitário. Assim, 
tenho muito mais anos de estrada e sabemos 
como sobrevivemos à Ditadura e como 
conseguimos construir muitas coisas no interior 
da universidade por meio do movimento 

estudantil. 
 Sabemos que essa militância no 
movimento trouxe diversas lideranças que hoje, 
inclusive, estão neste Plenário gestando política 
pública. 
 Quando falei da pauta do movimento 
estudantil do DCE da Ufes, e continuo 
reafirmando isso, nunca deu prioridade aos 
alunos de origem popular e nem poderia porque 
os alunos de origem popular não estavam na 
universidade. Para se terem uma ideia, em 2006, 
quando assumi o programa Conexões de 
Saberes, fizemos um levantamento dos alunos no 
interior da universidade e um dos recortes que 
tínhamos para o programa era o econômico. O 
aluno poderia participar do programa desde que 
tivesse no interior da família dele três salários 
mínimos. Tivemos que elevar o valor para seis 
salários mínimos porque com três não 
conseguiríamos bolsista. 
 Um dia, o Senhor Rubens Rasseli, que 
era o reitor da Ufes, perguntou-me. Leonor o que 
você quer? Respondi que queria os trezentos e 
sessenta e oito alunos, isso em 2006, 
que se encaixe no perfil do meu programa, como 
meus bolsistas. Porque só tínhamos trezentos e 
sessenta e oito. Seis salários mínimos, que 
morassem em comunidade popular, com recorte 
racial, com recorte geracional, bá, bá, bá.  

E aí cara, você vê que se está dentro de 
um espaço público, gratuito, que é mantido pelo 
imposto da população, por esse imposto 
exorbitante que pagamos a este país e as pessoas 
que realmente precisam, não estão lá. A 
perversidade que fazemos neste país de ter um 
ensino básico, fundamental e médio. Aonde? A 
maior parte das pessoas, que são das 
comunidades populares e com renda menor, 
estão no ensino público e quando chegam ao 
ensino superior, não conseguem estar no ensino 
público, porque quem estava no ensino particular 
é que consegue chegar ao ensino público. 
 E quanto à questão do acesso? Um 
Programa como o Prouni, não foi criado à toa. 
Discutimos isso com o pessoal da Uni, com os 
Movimentos Estudantis, que o povo ia lá e 
tacava o pau na gente. Nessa época eu estava no 
Ministério da Educação e a fala com a gente era 
o seguinte: O dinheiro que estão colocando no 
Prouni, vocês têm que colocar nas universidades 
federais. E nós falávamos: Não adianta! Se 
colocarmos dinheiro nas universidades federais, 
iremos aumentar o número de vagas para os 
alunos que não são o nosso público prioritário.  

Por que a questão na universidade é uma 
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questão de espaço de poder, é briga de poder. É 
alí que são formadas a maior parte dos gestores 
que estão na política pública no país. E aí o que 
aconteceu? Tivemos que colocar o nosso público 
nas universidades particulares, através do Prouni, 
porque foi onde conseguimos acolhimento. E 
não é o que queremos? Queremos as 
universidades federais públicas gratuitas e de 
qualidade para os alunos das comunidades 
populares. Porque aí temos programa, política de 
extensão e política de graça. 

Agora, também, não adianta só colocar os 
caras na universidade, não adianta só dar acesso 
pela cota. A política de ação afirmativa, não é 
cota. Cota é um dos aspectos da política de ação 
afirmativa. Temos que ter programas de 
acompanhamento, de monitoramento e de 
fortalecimento desses alunos, que entram pelas 
políticas de ação afirmativa, sejam ela cotas ou 
não. Por que estou dizendo isso? Porque eu tinha 
alunos do Curso de Física. Um dia o menino 
estava lá sentado no salão de conexões e cheguei 
perto dele - hoje ele é professor na universidade, 
colhemos frutos maravilhosos do Conexões - e 
perguntei: Felipe, o que está acontecendo? Por 
que você está assim? Ele respondeu: Porque 
tenho que fazer uma prova no Setor de Física e 
preciso de uma máquina científica. E ele não 
tinha dinheiro para comprar essa máquina. E aí o 
que tínhamos dentro do Programa? Uma 
biblioteca, que atendia e um material que 
emprestávamos para os meninos.  

Agora, tenho uma ideia muito ampliada 
da Universidade Federal. Não entendo alunos de 
uma Universidade Federal, que não dê retorno à 
sociedade. Todo aluno da Ufes, tinha que por 
obrigação ter uma ação extensionista, ter uma 
ação na comunidade, porque ele está na 
universidade às custas do imposto público. Ele 
tem que ter uma ação! E nisso, acabamos nessa 
de mais para os mesmos e sempre o mais do 
mesmo. É nisso que precisamos avançar com 
relação à questão da juventude. É 
superimportante todos os movimentos que são da 
juventude e digo a vocês o seguinte: A última 
manifestação que tivemos do MCA - Movimento 
Contra o Aumento, você relatou um episódio que 
aconteceu no ano passado. A última 
manifestação do MCA, que aconteceu em junho, 
quando eles pararam o trânsito na cidade, 
durante muito tempo, quando inclusive houve 
um reclame muito grande da população, o 
Batalhão da Polícia Militar não interferiu. O 
Bope não foi e quem estava na escadaria para 
recebê-los e levá-los para a audiência dentro do 

Palácio Anchieta era eu, para mostrar que o 
Governo do Estado hoje faz uma política 
diferenciada com relação aos movimentos 
sociais.  
 Temos estado junto, dialogado, trazido os 
movimentos sociais para o interior do Governo 
do Estado, para o diálogo e para a agilização 
dessas pautas. É nisso que acreditamos e é assim 
que queremos fazer a diferença. Queremos 
avançar dentro das políticas públicas e no 
diálogo com os movimentos sociais. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) - Fui informado que tem outra sessão 
às 19h e tem convidados chegando. Temos que 
encerrar de maneira mais rápida.  

Concedo a palavra ao Senhor Gustavo 
Badaró. 

 
O SR. GUSTAVO BADARÓ - Serei 

bastante célere. Simplesmente agradecer a 
oportunidade de estar presente. Na verdade, 
assumir a Gerência de Juventude tem sido uma 
oportunidade de encontro em vários momentos 
interessantíssimos. Ontem, na unidade do Centro 
Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente 
em Conflito com a Lei fiquei pensando: que 
bom, hoje o meu trabalho é esse.  

Apostamos sim na formação. Ficamos 
martelando na cabeça de todo mundo, da 
Senhora Leonor Araújo, sobre os coletivos de 
juventude. Falamos coletivos para ser genérico, 
porque é coletivo nas escolas, nas ruas, nos 
bairros, no âmbito estadual, o que segue no rumo 
daquilo que o Senhor Antônio Lopes de Souza 
Neto falou. Não, vamos subsidiar, dar formação, 
qualificar, sem, contudo, abrir mão da devida 
autonomia, que é o sentido de todo coletivo.  

Estamos convictos que o nosso rumo é 
esse mesmo. Não fugimos das palavras-chaves 
de políticas públicas de juventude que é 
participação, autonomia. Pretendemos construir 
políticas públicas de juventude em uma ação 
intersetorial, com programas exequíveis e sem 
abrir mão do protagonismo juvenil. 
Protagonismo sincero, real, de ação. Não só fazer 
uma ceninha nesta Casa e ir embora. 
Protagonismo no sentido de geração de 
condições de moradia, de renda e, acima de tudo, 
de renda feliz, moradia feliz, porque as pessoas 
devem ter coragem e entender que a juventude é 
complicada no sentido do complexo, ela é ampla, 
diversa e ela ousa. Então, colocar as cartas na 
mesa. É necessário dialogar com a juventude e 
possibilitar que ela tenha voz e substrato para 
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isso. Até para a voz é necessário que a pessoa 
esteja alimentada, descansada, tenha substrato 
material. Boa noite e saudação a todos os 
senhores. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) - Concedo a palavra à Senhora Ana 
Paula Araújo. 

 
A SR. ª ANA PAULA ARAÚJO - Esta 

semana para nós, da Campanha Estadual contra a 
Violência e o Extermínio de Jovens, é um grande 
marco. É um fruto da nossa luta, do nosso 
trabalho juntamente com todas as juventudes.  

 

Não posso deixar de pontuar sobre o que 
a Senhora Neiriele Marques falou há pouco, que 
Viana ganhou mais policiais. São Pedro, Estado 
Presente, ganhou só mais policiais, mas eu, 
enquanto jovem, moradora do bairro, não me foi 
questionado se era isso que eu queria.  

Falo também da importância de chegar 
essas políticas nos municípios. Vitória tem um 
Centro de Referência da Juventude, tem uma 
Casa da Juventude, mas a juventude do meu 
bairro não consegue, muitas vezes, chegar a essa 
casa porque não tem passagem. Não é porque a 
política não acontece, mas a forma como ela é 
feita é que não contempla. Realmente é 
importante essa questão que o Senhor Gustavo 
Badaró abordou: de ter esses coletivos 
acontecendo.  

 
Outro assunto. Não consegui entrar na 

Ufes e tive de ir para uma faculdade particular. 
Com muito suor e muito esforço consegui me 
formar graças ao trabalho dos meus pais. Mas 
desejo sinceramente que os meus conterrâneos 
de São Pedro e outros jovens moradores de 
periferia não tenham de ir para a faculdade 
particular a fim de se formar e ter, mais do que 
uma profissão, senso crítico.  

 
Meu senso não veio de grêmio. Estudei 

em uma escola de ensino fundamental da 
Prefeitura de Vitória que não tinha grêmio. 
Então, minha formação política não vem de 
grêmio. É outro espaço que, infelizmente, 
deixamos de ganhar com a formação do jovem. 

 
Registramos que o jovem quer sim direito 

à participação. Na conferência do ano passado 
tiramos o exemplo de que o eixo de direito de 
participação era disputadíssimo. Todo mundo 
queria participar, todo mundo queria propor, 
todo mundo queria debater. Depois do grupo de 
educação, o grupo de direito à participação era o 

mais disputado, com maior representatividade 
das diversas juventudes. Então, a juventude quer 
sim participar e precisa de formação. Porque 
muitas vezes não sabemos como fazer acontecer.  

 

Depois dessa Primeira Semana Estadual 
Contra a Violência e o Extermínio de Jovens, 
que venham muitas outras. Estamos à disposição. 
Sabemos que depois dessa semana a Senhora 
Leonor Araújo vai bater na porta de muitas 
pessoas. Que nossa seja uma delas, pois estamos 
abertos para poder construir.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) - Quero dizer que também não sou 
gremista, sou botafoguense e minha formação foi 
inicialmente na luta popular, depois na igreja e 
depois no partido. Necessariamente não há que 
se passar por um grêmio. Mas que qualquer luta, 
qualquer organização seja uma escola, uma 
escola de cidadania. Temos que estimular todas.  
 Fico feliz porque a Lei n.º 9.646, de 13 de 
abril de 2011, está sendo implementada. Uma lei 
boba, que nesta Casa é chamada de cobra 
d’água. A lei que instituiu a Semana Estadual de 
Debate contra o Extermínio de Jovens é cobra 
d’água, é boba, mas se for implementada deixará 
de ser boba e cobra d’água. Às vezes até 
morderá; às vezes dará até umas dentadinhas. 
Acho que demos algumas dentadinhas neste 
debate.  
 

Como foi dito, basta abrir o espaço que o 
debate acontece. E o Plenário nem estava lotado, 
alguns até foram embora provavelmente em 
virtude disso. Vieram, deram uma olhadinha, 
cochicharam e sumiram. Observamos isso. E 
estamos nesta sessão há três horas debatendo, 
conversando.  

 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 

a presente sessão. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, solene, 
hoje, às 19h, conforme requerimento do Senhor 
Deputado Sérgio Borges, aprovado em Plenário, 
em comemoração aos quarenta e cinco anos da 
Cesan, para a qual designo Expediente: o que 
ocorrer, e comunico que haverá sessão ordinária 
dia 1.° de outubro de 2012, cuja Ordem do Dia 
foi anunciada na octogésima oitava sessão 
ordinária, realizada dia 26 de setembro de 2012.  

 
Está encerrada a sessão. 

 
*Encerra-se a sessão às dezoito horas e 

vinte e cinco minutos. 
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SESSÕES SOLENES 
 

VIGÉSIMA NONA SESSÃO SOLENE 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 26 DE 
SETEMBRO DE 2012. 
 

ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA E 
SETE MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO 
SÉRGIO BORGES OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Senhoras e Senhores, Deputados 
presentes, boa-noite!  

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 
para a sessão solene em homenagem aos quarenta e 
cinco anos da fundação da Companhia Espírito-
Santense de Saneamento, Cesan. 

Neste instante, são convidados à Mesa os 
proponentes desta sessão solene, os Senhores 
Deputados Sérgio Borges e Esmael de Almeida, que 
farão a abertura dos trabalhos, conforme é 
regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) - Boa noite a todos. Invocando a proteção 
de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao Senhor 
Deputado Esmael de Almeida que proceda à leitura 
de um versículo da Bíblia. 

 
(O Senhor Deputado Esmael de 
Almeida lê Êxodos 23: 20) 

  
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) - Dispenso a leitura da ata da sessão 
anterior. 

Informo aos presentes que esta sessão é 
solene em comemoração aos quarenta e cinco anos da 
fundação da Companhia Espírito-Santense de 
Saneamento, Cesan, conforme requerimento de 
minha autoria e do Senhor Deputado Esmael de 
Almeida, aprovado em Plenário. 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convidamos para compor a 
Mesa o Senhor Neivaldo Bragato, Diretor- Presidente 
da Cesan; o Senhor Anselmo Tozi, Diretor de Meio 
Ambiente; a Senhora Sandra Sily, Diretora de 
Operação Metropolitana; o Senhor Carlos Fernando 
Martinelli, Diretor de Operações do Interior; e o 
Senhor Deuslirio Neri Silva, Presidente da Fundação 
Assistencial dos Empregados da Cesan - Faeces. 
(Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido todos para, de pé, 
ouvirmos a execução do Hino Nacional e o do 
Espírito Santo. (Pausa)  

 
(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 
 

  O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste momento fará uso da 
palavra o Senhor Deputado Sérgio Borges, 
proponente desta sessão solene, juntamente com o 
Senhor Deputado Esmael de Almeida. 
  

O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 
BORGES) - Convidamos para compor a Mesa o 
Senhor Dalton Luís da Cunha Ramaldes, empregado 
da Cesan e Subsecretário de Estado de Programas 
Urbanos - Sedurb. (Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) - Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Esmael de Almeida, enquanto 
falarei por quarenta e cinco minutos, como o Senhor 
Neivaldo Bragato pediu. (Pausa)  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ESMAEL DE 
ALMEIDA) - Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento e concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Sérgio Borges. 
   
 O SR. SÉRGIO BORGES - (Sem revisão 
do orador) - Senhor Deputado Esmael de Almeida; 
Senhor Neivaldo Bragato, Presidente da Cesan e meu 
amigo; Doutora Sandra Sily, Diretora de Operação 
Metropolitana, que é uma referência da engenharia da 
Cesan; Senhor Deuslirio Neri Silva, Presidente da 
Fundação Assistencial dos Empregados da Cesan - 
Faeces, e demais presentes nesta sessão 
representando a história de quarenta e cinco anos de 
uma empresa referência no saneamento brasileiro, 
Cesan.  

Pensei em escrever alguma coisa para falar 
neste momento, mas se eu fizer isso não acreditarão 
em mim, porque nunca escrevi nada na Cesan. 
Sempre falei com o meu coração. Olhando para os 
senhores, é lógico que fiquei muito emocionado 
vendo ex-presidentes, ex-diretores, o atual presidente, 
a atual diretoria e o Presidente da Faeces. 

Abriremos um parêntese - quando falamos da 
Faeces - para fazer uma homenagem a um ex-
presidente que, para nós, empregados, foi o melhor 
presidente dessa empresa, referimo-nos ao Senhor 
Aramiz Bussolar da Silva, a quem pedimos o favor 
de se levantar. O Senhor Aramiz Bussolar criou a 
Faeces. Tentamos antes e não conseguimos, mas ele 
conseguiu e a Faeces é o nosso presente e o nosso 
futuro. Muito obrigado, Senhor Aramiz, em nome de 
todos os empregados da Cesan que têm a Faeces 
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como um porto seguro. 
Senhoras e senhores, o que poderia falar 

sobre os quarenta e cinco anos da Cesan? Entrei em 
1977 na Cesan; desses quarenta e cinco anos, tenho 
trinta e cinco. O diretor de produção era o Doutor 
Helder Faria Varejão, presente nesta sessão. O 
Senhor Paulo Miranda era o presidente e o Senhor 
Vicente José Tedesco era o diretor-financeiro e 
administrativo. Essas três pessoas me deram a 
oportunidade de trabalhar nessa empresa que se 
misturou com a minha vida. E os empregados da 
Cesan, entre os quais me honro e me orgulho de 
pertencer, elegeram-me presidente do sindicato duas 
vezes. No Governo Gérson Camata, o Senhor 
Nardoto era secretário do sindicato. Aliás, existem 
dois Nardotos; mas era o Senhor João Ismael 
Ortulane Nardoto; e o Senhor Samuel Ortulane 
Nardoto veio depois. O Senhor Nardoto era diretor de 
produção e eu presidente do sindicato.  

Falávamos ao Presidente Neivaldo Bragato 
que chamamos a diretoria do sindicato e falamos 
assim: agora vão trabalhar para a Cesan porque para 
o sindicato nós mesmos trabalhamos. Isso é verdade, 
por incrível que pareça. 

Senhoras e senhores, na verdade não faremos 
um discurso nesta sessão, mas relembraremos 
algumas coisas olhando para cada pessoa que nos 
lembramos da Cesan.  

Falávamos para a Senhora Maria Alice 
Mochel Piccolo, que foi a primeira engenheira da 
Cesan. O Nardoto falou que demorou a aparecer 
outra porque ela não deixava. Naquela época da 
história dos fiscais do Sarney e o preço da gasolina 
subiu, fazíamos o transporte solidário. Inventamos 
essa história. Cada semana era no carro de um. 
Trabalhávamos no bairro Cobilândia e íamos com a 
Senhora Maria Alice Mochel Piccolo, o Senhor 
Nardoto e o Senhor Aristides Coelho Rezende, que 
era estagiário da Cesan, e hoje o vemos com os filhos 
e já tem filho até casado. É um grande amigo que 
conhecemos por meio do trabalho, na estrada do 
trabalho, na manutenção eletromecânica da Cesan. 
Talvez, sem medo de errar, dizemos aos senhores que 
é muito difícil encontrar um engenheiro eletricista 
com a competência do Senhor Aristides Coelho 
Rezende.  

Olhamos o Pedro Emanuel Kill Botti, que é 
um gênio. O Senhor Nardoto falou que precisávamos 
fazer um programa de economia de perdas que, na 
época, chamava-se Pecop. O Senhor Pedro Botti era 
o cérebro deste programa e fizemos uma grande obra 
naquela época. Como o Senhor Nilton José Andrade, 
que está neste Plenário, sabe perfeitamente que 
aquela estação de tratamento de esgoto e as redes do 
bairro Jardim da Penha, as primeiras que fizemos 
foram debaixo de uma pancadaria da imprensa 
danada dizendo que íamos tirar umas manilhas que 
vieram da França, mas não tinham finalidade 
nenhuma. Havia alguns vereadores batendo na 
Cesan; lutamos, trabalhamos e fizemos. Hoje a Cesan 

cobre cem por cento da Região Metropolitana com 
tratamento de esgoto e essa é uma coisa que nos 
orgulha muito. 

Hoje sou aposentado da Cesan, mas é como 
se não fosse. Doutor Helder Faria Varejão, aquela 
chance que o senhor me deu, eu a agarrei e aprendi 
com os empregados da Cesan, dos mais humildes aos 
mais graduados.  

Encontra-se neste Plenário o Senhor Antônio 
Theodoro Bessa, o Toninho Bessa, que foi o primeiro 
operador de estação de tratamento em Duas Bocas. 
Está sentado na frente com seu filho, ao lado do 
Senhor Nilton José Andrade. Levante-se, por favor, 
Toninho. (Palmas) 
 O Doutor Antônio Brasil Maia, com seus 
cento e setenta e oito anos. André Rosetti Bresciane 
nos contava que ele fala assim: morreu fulano, vai 
passando, vai passando. Nada do Senhor Brasil, 
Brasil não. E fazemos uma brincadeira com ele que 
até hoje quem encontra com ele, do nosso período - 
não é Senhor Sérgio e Senhor Helvécio Nascimento? 
-, ou seja, onde víamos o Senhor Antônio Brasil 
Maia, o Senhor Marco Antônio Vasconcelos falava: 
Brasil! E ele respondia de lá. O Senhor Brasil era 
referência na área de obras da empresa, na 
fiscalização, no carinho que tinha com todo mundo. 
Cada um - hoje se fala expertise, - dentro do seu 
conhecimento, trazia a contribuição que fez dessa 
empresa tão forte essa referência nacional que ela é. 

Da Cesan nasceu a criação da Aesb, 
Associação das Empresas de Saneamento do Brasil, 
que tive a honra de ser o primeiro vice-presidente e o 
segundo presidente. Naquela época, a Aesb 
representava o saneamento e resolvemos criar essa 
associação para fortalecer o saneamento brasileiro. 
Infelizmente, houve um período enfraquecido quando 
extinguiram o BNH e o Planasa, que era referência de 
recurso para o saneamento.  

Poderia citar cada pessoa que está nesta 
sessão para dizer: muito obrigado! João Virgílio 
Diniz Miguel, falei com ele que se algum dia eu fosse 
alguma coisa o contrataria, porque era uma referência 
na área jurídica, não só da Cesan, como do Brasil e é 
até hoje. Senhor João Virgílio, o saneamento 
brasileiro deve muito ao Senhor e aos Senhores 
Madson Barbosa Cunha, João Ismael Ortulane 
Nardoto, Fernandinho, Fernando João Mendonça 
Guzzo, Helvécio Nascimento, Celso Luiz Caus e Joel 
Henrique da Silva, pelo nosso trabalho, esse trabalho 
que vai ficar na história. Todo ano temos que 
comemorar o aniversário da Cesan porque é o 
aniversário do nosso trabalho, do Presidente Neivaldo 
Bragato, da Senhora Sandra Sily, Diretora de 
Operação Metropolitana, do Senhor Deuslirio Neri 
Silva, Diretor da Faeces, que sempre foi uma 
referência na área financeira na Cesan, sempre foi. 
Ele era a garantia do nosso pagamento em dia, da 
aplicação do dinheiro da empresa com 
responsabilidade, e na hora em que foi criada a 
Faeces, sabiamente o Aramiz Bussolar da Silva 
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colocou o Deuslirio lá. Ele está se despedindo, para 
nossa tristeza, mas ficará em seu lugar um presidente 
bom, o Senhor Luiz Carlos Cotta. A Senhora Martha 
Matias Miranda está lá também. 

A Cesan, de nós todos, tem muito do nosso 
esforço, do nosso sacrifício, da nossa inteligência. 
Mesmo quando discordávamos estávamos criando 
uma empresa mais forte. Estou vendo o Senhor 
Sandoval Salgado Sobrinho, com a mão no queixo, 
deve estar pensando: esse cara continua falando a 
mesma coisa, não é Sandoval? Estou vendo o Coral 
das Águas que cantará nesta sessão. Na época em que 
era presidente tentei criar o Coral das Águas e não 
consegui, mas fico feliz em vê-lo nas solenidades, 
cantando, indo para fora do Espírito Santo 
representar não só a Cesan, mas o nosso Estado. 

Então, a palavra que tenho é de 
agradecimento. Hoje fiquei o dia todo em silêncio, e 
a Senhora Mirian Scárdua, minha esposa, no meu pé: 
fica quieto para você poder falar à noite. Estou vendo 
o Madson Barbosa Cunha, temos histórias 
complicadas da época em que eu era presidente, mas 
firmes. Havia um Opala que nos atendia e o diabo do 
carro só vivia quebrando. Um dia estava no Opala e 
ele quebrou em frente à revendedora de carro Elias 
Miguel e falei: Raimundo, entre aqui. E havia um 
carro Belina na exposição. Liguei para Madson, não 
havia celular, pedi um telefone emprestado, e falei: 
Madson, estou comprando um carro. E ele disse: não, 
rapaz, tem que fazer licitação. Falei: depois você faz 
porque não posso andar a pé, vou ter que andar de 
ônibus ou a pé. O Senhor Governador vai me botar 
para fora. E ele resolveu, porque fez a coisa certa, me 
fez ir de ônibus à cidade e à tarde o carro estava 
comprado. 

Hoje a Cesan está em boas mãos. Os 
diretores, os empregados que estão na ativa, o nosso 
coral, a associação dos empregados, nosso sindicato, 
que com todo o respeito, agora vai minha veia 
sindical, precisa melhorar um pouco em defesa do 
empregado, mas é responsável. Precisamos de 
responsabilidade e de continuar fazendo o Espírito 
Santo avançar. 

É bom também citarmos os Governadores 
que passaram e os que nos antecederam também. 
Quando ingressei na Cesan o Governador era o 
Senhor Gérson Camata; o Senhor Elcio Alvares o 
antecedeu assim como os Senhores Eurico Vieira de 
Resende, Doutor Arthur Carlos Gerhardt Santos e 
Christiano Dias Lopes Filho, que criou a Cesan.  

Os presidentes e os diretores que passaram 
merecem reverência e referências especiais, porque é 
muito trabalho junto, para se ter cem por cento de 
abastecimento de água, cem por cento de tratamento 
de esgoto, para se ter uma empresa forte como a 
Cesan.  

Primeiramente, agradeço ao Senhor Esmael 
de Almeida porque fez toda a sessão e disse que fui 
eu. S. Ex.ª tem essa mania. Quando cheguei à Cesan, 
S. Ex.ª já estava lá e me acolheu muito bem. S. Ex.ª 

trabalhava na Santa Clara, era da elite, da turma do 
projeto. Nós éramos do meio do campo, da 
manutenção e operação de sistema, mas ingressei na 
Cesan em uma época boa.  

Quando ingressei na Cesan, Doutor Elder 
Varejão, vocês estavam colocando em operação o 
Vale Esperança e eu aprendi muito, ali. Eu era novo 
em engenharia; aprendi muito com os mecânicos que 
comandei, com os eletricistas, com os soldadores, 
com os motoristas da Cesan que nos transportavam, 
com a clareza cinco do Senhor Bira. O Senhor Bira 
tinha uma mania de passar rádio para nós e perguntar 
qual era a clareza. Falávamos que era cinco porque 
estava muito bom o som, mesmo com chiado. Esse 
tempo em nossa mente não vai passar. Não passará 
nunca, não é Dona Eva? Ela falou que não queria 
mais falar comigo, mas está presente. Dona Eva, 
quando ganhei para presidente do sindicato, ela me 
deu uma panelinha e uma colher e falou: Com isso 
aqui agora, você terá que encher a panela e a 
marmita do empregado.  

Olhávamos para o empregado da Cesan e 
virávamos de costas porque ele comia farinha com 
ovo e depois conversando com as diretorias, os 
diretores foram fazendo cada um a sua parte. O 
Senhor Paulo Miranda fez a sua. Nós, a nossa. O 
Senhor Aramiz Bussular da Silva, a dele. Os 
Senhores Fernando João Guzzo e Nilton José 
Andrade também fizeram as deles, e os outros que 
nos antecederam já entregaram a empresa sólida em 
nossas mãos, para que não a deixássemos cair. 

Então, devemos muito aos Senhores e aos 
que já faleceram, aqueles que nos ensinaram tanto. 
Disse que o Senhor Aristides Coelho era o melhor 
engenheiro eletricista e o Senhor Ataíde, que se 
encontra presente, que trabalhava na elétrica conosco 
e ele sabe do que estou falando. O Senhor Aristides 
Coelho tinha uma coisa diferente dos outros 
engenheiros. Ele pegava, ia lá e também fazia. Nós, 
engenheiros, mandávamos e o Senhor Aristides 
mandava e fazia. Ele queria que as coisas 
acontecessem com rapidez. Aprendi muito com ele, 
como aprendi com todos os Senhores que estão nesta 
sessão. Eu via o carinho, na área comercial, com que 
o Senhor André Rosetti Bresciani tratava a empresa. 

Já discutimos muito dentro dessa empresa, 
para o bem dela. Algo que não se esquece. Tem a 
história de Jaubert, o dia em que o guindaste virou e 
ele desapareceu. Estávamos fazendo a nova adutora 
da baixa carga, ligando o bairro Caçaroca à Estação 
de Bombeamento de Cobilândia, para a água chegar a 
Vale Esperança e à Estação de Tratamento de Água 
Cobi. Então, essas coisas jamais serão esquecidas. 
 Encerramos a nossa fala, porque os quarenta 
e cinco minutos já passaram, dizendo que hoje é um 
dia muito especial para nós. O Senhor Deputado 
Esmael de Almeida teve a ideia maravilhosa de fazer 
essa sessão e nos procurou: Sérgio, vamos fazer uma 
sessão para homenagear os nossos companheiros 
que fizeram dessa empresa o que ela é. Verdade tem 
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que ser dita. Fomos proponentes desta sessão solene 
junto com o Senhor Deputado Esmael de Almeida, 
mas a ideia foi de V. Ex.ª.  

Desejamos que Deus esteja sempre presente 
na vida de vocês. Quando estiverem alegres, 
agradeçam a Deus. Quando estiverem tristes, 
estendam a mão e segurem na mão de Deus, porque 
quando segurarmos nas mãos de Deus vencemos a 
tristeza, a privação, a provação. Assim continuaremos 
fazendo da nossa Cesan - que entra pelo nosso sangue 
e não sai - uma empresa cada vez mais respeitada, 
mais forte, cada vez respeitando vez mais aqueles que 
fizeram a sua história, que são vocês! (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ESMAEL DE 
ALMEIDA) - Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Sérgio Borges. (Pausa)  
 
 O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 
BORGES) - Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento e passo a palavra ao cerimonialista 
para dar continuidade ao rito da sessão. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste momento convido para 
fazer uso da palavra o Senhor Deputado Esmael de 
Almeida, também proponente desta sessão solene. 
 
 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (Sem 
revisão do orador) - Saúdo os componentes da 
Mesa, iniciando pelo Presidente desta sessão solene, 
Senhor Deputado Sérgio Borges, que sabe da 
consideração que tenho por V. Ex.ª.  Agradeço as 
palavras carinhosas a meu respeito.  

Agradeço ao Senhor Deputado Sérgio Borges 
por ter me ajudado em um momento difícil na minha 
vida pública, na minha vida política. Tive dificuldade 
para entrar em um partido, coisa de política, porque 
as pessoas estavam preocupadas que o Esmael teria 
muito voto, o que poderia prejudicar o partido. 
Procurei Sérgio Borges, que me deixou falar duas 
vezes, pegou a ficha, com aquela mãozinha esquerda, 
abonou e falou: Está aí! Está no PMDB. Muito 
obrigado. 
 Saudamos também o Senhor Neivaldo 
Bragato, Presidente da Cesan; o Senhor Carlos 
Fernando Martinelli e a Senhora Sandra Sily, 
Diretores da Cesan; o Senhor Deuslirio Neri Silva, 
Presidente da Faeces; nosso amigo Dalton Luis da 
Cunha Ramaldes, representando o Governador do 
Estado Renato Casagrande, e todos os nossos colegas 
da Companhia Espírito-Santense de Saneamento.  

Registro também a presença da minha 
esposa, Isabel Marize de Almeida, minha 
companheira, sempre junto comigo, sempre me 
acompanhando; o Coral das Águas que vai se 
apresentar daqui a pouco.  

Há pouco, olhando para cada um dos 
presentes, veio a minha cabeça muitas histórias, 
passou tanta coisa pela cabeça. É impressionante. 

Mas o Senhor Deputado Sérgio Borges deixou muito 
pouco para eu falar. Falou de quase tudo.  

Agradeço a Deus por esta oportunidade de 
estar junto a vocês, amigos e companheiros. 
Agradeço a Deus por esta oportunidade de, junto com 
o Senhor Deputado Sérgio Borges, estar participando 
desta sessão homenageando vocês. É uma honra 
muito grande estar homenageando pessoas tão 
queridas e tão amigas. Estou olhando para todos e é 
uma emoção muito grande. Vocês não sabem como 
está batendo o coração. Uma emoção muito forte.  
 Para mim foi Deus quem me colocou na 
Cesan, que foi a minha escola, onde eu trabalhei 
trinta e sete anos. Foram trinta e três anos de trabalho 
mais quatro anos como estagiário. Estagiei na Cesan.  
É uma vida.  

Agradeço a uma pessoa que é o responsável 
por ter entrado na Cesan, o meu amigo Jair 
Casagrande. Há mais de quarenta anos, quando 
estava fazendo engenharia ambiental, ele me chamou 
no canto e me perguntou se eu não queria ir para 
aquela empresa, onde iria aprender muito. Foi uma 
escola. Naquela ocasião já estava na Prefeitura 
Municipal de Vitória, com condições salariais até 
melhores, mas o Jair Casagrande me convenceu e 
realmente fui para Cesan. Se tivesse que começar, 
começaria tudo de novo dentro dessa grande 
empresa. Muito obrigado.  
 Lembro-me de quando entrei na Cesan, 
Senhor Helder Faria Varejão, estagiando. Fui 
colocado no terceiro andar do Edifício Bemge, em 
uma sala onde ficavam os projetistas e onde hoje é a 
diretoria. Era onde ficavam as pranchetas e onde 
comecei a trabalhar nessa grande empresa. 
 Lembro-me de que quando fui admitido 
como engenheiro. Uma emoção muito forte. Assim 
que nos formamos, eu, o Sérgio Meyrelles e outros, 
fomos admitidos como engenheiros da empresa. 
Portanto, a partir daquele momento, tinha a minha 
matrícula, que era de n.º 1177.  
 O meu primeiro trabalho, Senhor Deputado 
Sérgio Borges, foi na área de projeto, que foi o que 
sempre gostei, e foi em Ecoporanga. O Senhor Mário 
Luiz Petrochi me chamou e falou que eu iria para 
aquele Município para fazer o relatório técnico 
preliminar. Fui para a Praça Misael Pena pegar um 
ônibus, porque na época não tinha carro.  Não havia 
essa mordomia de hoje. 
 Mas, chegando a Ecoporanga, um pouco 
inexperiente, começamos a trabalhar. Ficamos um 
bom tempo naquele Município desenvolvendo o 
trabalho, pesquisando, sondando, fazendo o relatório 
para ser encaminhado, à época, para a Fundação 
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, a Feema. 
Esse foi o trabalho que realmente me marcou. Foi o 
primeiro trabalho que executei, sempre acompanhado 
de um grande topólogo, que não tem igual, o Senhor 
Delton Beltrame.  

Tive a oportunidade de ocupar vários cargos 
na empresa. Entrei como estagiário, depois fui chefe 
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de seção de projetos, chefe de divisão de projetos, 
gerente de projetos, superintendente de projeto e 
obras, depois o Senhor João Ismael Ortulane Nardoto 
me mandou para o interior. Não foi fácil, mas foi um 
grande aprendizado. Foi bom aquele período 
trabalhando em todo o interior visitando as estações 
de tratamento, dando atenção. Foram trinta e sete 
anos de vida dedicados a essa grande empresa, 
vivemos muitas coisas nessa trajetória, muitos 
problemas difíceis, porque naquela época era tudo 
muito difícil. Tivemos problemas diversos, Senhor 
Celso Luiz Caus, muitas greves, problemas de falta 
de água; tínhamos problemas sérios de abastecimento 
de água na Grande Vitória. 

Uma das grandes ameaças que tivemos 
naquele período foi quando da noite para o dia surgiu 
o processo de privatização da nossa empresa; 
privatização mesmo, e pra valer! Foi quando tivemos 
oportunidade de lutar muito contra aquela 
privatização que chegou de maneira extemporânea, 
de forma que ninguém entendia de onde vinha, pra 
onde ia. Então, nos reunimos em grupos, em vários 
lugares, final de semana, noite, tudo que podíamos 
fazer para evitar, naquela época, uma grande tragédia 
para o saneamento básico do Estado do Espírito 
Santo.  

Graças a Deus a coisa não aconteceu, mas 
graças, também, ao fruto de trabalho de muitos 
colegas que estão nesta sessão, pois sentamos, 
discutimos e traçamos ações, estratégias para que 
aquela privatização que estavam arrumando, e que 
nem ouvimos falar naquela na época, fosse adiante. 

Mas temos momentos assim, como o Senhor 
Deputado Sérgio Borges falou, momentos que 
marcaram muito a nossa vida, momentos muito bons. 
A Cesan sempre foi uma grande empresa, claro que 
hoje, com o avanço tecnológico e tantas outras 
coisas, a Cesan hoje pode ser acusada de ser uma das 
melhores empresas do País. Apesar das dificuldades 
daquela época, tivemos grandes conquistas. 

Lembro-me muito bem quantas empresas 
vinham ao nosso Estado, mais ou menos trinta anos 
atrás, para saber o que fazíamos, principalmente em 
relação ao tratamento de água. O Senhor João Ismael 
Nardoto lembra muito disso, tínhamos um grande 
mestre, o senhor Mário Luiz Petrochi.  As empresas 
mandavam seus representares aqui para saber como 
era o nosso procedimento de filtragem. À época eram 
usados seis filtros, cinco lavavam um; depois caíram 
para quatro; em seguida para três que lavavam um. 
Em seguida eram dois filtros e só um lavando o 
outro. Então, tivemos muitos avanços naquela época 
e as empresas vinham em Vitória e queriam saber o 
que estava acontecendo. 

Parabenizo aqueles operadores de ETA, 
técnicos da estação de tratamento. Temos aqui o 
Senhor Jorge Elias de Vasconcelos e outros que tanto 
lutaram naquela área. Realmente éramos referência. 
Também lembro-me quando avançamos e 
alcançamos quase cem por cento de abastecimento de 

água na Grande Vitória. Foi um avanço enorme, 
lembro-me que o Senhor Celso Luiz Caus 
acompanhava os projetos: Macro V, Micro II, Macro 
VI, Micro III, Macro VII, foi quando conseguimos 
avançar e alcançar um índice altíssimo no tratamento 
de água na Grande Vitória.  

Muitas conquistas aconteceram naquela 
época: a estação de Duas Bocas, ETA Vale 
Esperança, ETA Carapina, o abastecimento de água 
no Sul de Vila Velha e Terra Vermelha, região onde 
conseguimos resolver um problema sério.  

Lembro-me da Itanhenga, Nova Rosa da 
Penha que também tinham problemas seriíssimos, 
resolvemos os problemas. Muitas obras foram feitas 
naquela época. O tratamento de esgoto também teve 
avanço, muito avanço. É evidente que a nossa 
prioridade, naquela época, era a água, não era o 
esgoto. Não só na Grande Vitória, mas também no 
interior, zona rural, pró-rural. Foram muitos 
programas para levar água tratada para todo esse 
Estado. Então, avançamos, e muito! 

Não poderíamos deixar de falar do sistema de 
esgoto de Camburi, um sistema grande, forte. 
Lembro-me de tanta luta! Quanto trabalho tivemos 
para concluir, implantar o sistema de esgotamento 
sanitário e despoluir de vez a Praia de Camburi, que 
era notícia constante. Cobravam da Cesan.  
 Conseguimos, na época, com o esforço de 
toda equipe, de todos vocês da área técnica, da área 
administrativa e da área econômica, todos lutando 
para implantar aquele projeto que hoje é uma grande 
realidade. Foi uma grande luta, uma guerra, para 
conseguirmos a área da Infraero. Íamos ao Ministério 
da Aeronáutica, com o Senador João Calmon, a 
Brasília e para todo lado. Até que conseguimos 
aquela área, cento e cinquenta e três mil e duzentos 
metros quadrados. Hoje é um grande projeto 
implantado.  
 Lembro-me do Proseg, não é Senhor Jair 
Casagrande? Aquela luta para buscar esses recursos 
com o apoio de todos vocês, avançando na área de 
tratamento de esgoto. Houve avanços, apesar de que 
a prioridade, não era cem por cento de tratamento de 
esgoto. A prioridade era água tratada. 
 Por que não falar da ETE Mulembá, que 
naquela época não foi implantada e também do início 
do programa Águas Limpas? O Banco Mundial às 
vezes leva cinco, dez anos, para liberar recursos. 
Então, lá atrás, começamos a rascunhar esse projeto, 
que antes era Prodespol, Prodesan e depois passou 
para Águas Limpas. Tivemos a felicidade de indicar 
o nome e o Senhor Paulo Hartung, então governador 
do nosso Estado gostou e aprovou. Ficamos muito 
felizes por termos sugerido esse nome, por vários 
motivos. 
 Lembro-me do Procim - Programa de 
Combate a Mosquitos; programa com o qual a Cesan 
não tinha nada a ver. Lembra-se, Senhor Neivaldo 
Bragato? Trabalhamos e fizemos um serviço 
excelente.  
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Aproveito a oportunidade para falar que, à 
vezes, o governo tinha dificuldades técnicas para 
desenvolver certos projetos. Via na Cesan, Senhor 
Deuslírio Neri Silva, um grupo forte, que tinha 
condições de realizar grandes projetos.  
 Trabalhamos no Procim, no combate ao 
mosquito. Foram vários trabalhos. Até na canalização 
do Canal da Costa. Não tinha nada a ver com a 
Cesan, mas viram nela um grupo que tinha condições 
de canalizar o Canal da Costa. O trabalho foi feito 
por pessoas competentes da Cesan, como o Doutor 
Antônio Brasil mais; era só jogar a obra para ele, que 
ele resolvia. 
 Como o Senhor Deputado Sérgio Borges 
disse uma das nossas grandes conquistas não há 
dúvida, foi a Faeces. Realmente, foi uma grande 
conquista. Fico imaginando se não existisse a Faeces, 
onde estaríamos? Não sei, tenho minhas dúvidas de 
qual seria o futuro. Quero parabenizar todos que 
lutaram, brigaram para essa fundação. 
 Lembro-me sempre do Senhor Pedro Emauel 
Kill Botti rascunhando os papéis, sugerindo nomes. 
De uma maneira especial, temos que realmente 
parabenizar o Senhor Aramiz Bussolar da Silva, 
nosso ex-presidente, quem realmente trabalhou para 
isso e hoje, graças a Deus, temos uma fundação aos 
cuidados do Senhor Deuslírio Neri Silva, nosso 
grande economista. Bate uma preocupação na gente 
quando falam que ele vai sair. Espero que Deus 
continue abençoando essa fundação e seus diretores, 
para a sua continuidade, já que foi uma das maiores 
conquistas que conseguimos. 
 Vou encerrar a minha fala. Não falei tanto 
quanto o Senhor Deputado Sérgio Borges. Quero 
saudar todos vocês. Todos os aposentados que 
lutaram, deram suas vidas; os operadores de bomba, 
os bombeiros. Lembro-me das dificuldades iniciais e 
fico imaginando... 
 Dizem, não sei, que a primeira 
retroescavadeira que a Cesan teve foi na época do 
Gladston, e fico imaginando como era fazer uma 
escavação, para consertar um vazamento deveria ser 
um fardo; demorava dias, horas, muito tempo para 
restaurar o abastecimento de água. Foi um momento 
difícil. Muitos foram os pioneiros e quero saudar 
todos eles. Alguns estão presentes, como o Senhor 
Antônio Theodoro Bessa, que é um exemplo para 
nós, principalmente, pelo trabalho que desenvolveu 
na região de Duas Bocas. 

Saúdo todos os atuais funcionários da 
empresa que estão realizando um grande trabalho; 
esforçando-se para melhorar o desempenho da Cesan 
cada vez mais.  

Saúdo também a atual diretoria, os ex-
presidentes e os ex-diretores. Muito obrigado a todos, 
por tudo que fizeram pelo saneamento básico do 
nosso Estado do Espírito Santo. 

Mais uma vez saúdo o Senhor Deputado 
Sérgio Borges. S. Ex.ª foi um grande presidente da 
Cesan; grande gestor. Uma característica desse 

Deputado eu sempre gostei - falei isso para S. Ex.ª -, 
é o seu bom coração; é uma pessoa boa. Quando S. 
Ex.ª diz que vai fazer é porque fará. S. Ex.ª é uma 
pessoa tranquila, uma pessoa que realmente 
impressiona pelo cuidado que tinha com os 
funcionários, com o ser humano. Sempre falo isso em 
Plenário, não adianta ser um grande gestor, um 
grande empreendedor, apesar de isso ser muito bom, 
mas é preciso se preocupar mais com as vidas das 
pessoas. Cuidar de gente não é fácil. E o Senhor 
Deputado Sérgio Borges possui essas qualidades. 

Agradeço a todos os presentes tudo que 
representam para mim e para o Senhor Deputado 
Sérgio Borges.  

Faço agora um agradecimento especial ao 
Senhor Celso Luiz Caus. Que Deus continue o 
abençoando. S.S.ª lançou um livro sobre a Cesan. 
Comparecemos ao lançamento no Palácio Anchieta. 
O Senhor Celso Luiz Caus é uma referência para nós, 
parece elétrico; o trabalho que desenvolveu não foi 
fácil. Não tenho ideia de quantas horas e quantas 
noites S. S.ª lutou para escrevê-lo. Sei como 
funciona. À noite surge uma ideia e corre-se para 
escrever. Parabenizo o Senhor Celso Luiz Caus e a 
equipe que o ajudou, para resgatar um pouco a nossa 
história. Evidente que há muita coisa a contar, pois a 
história dessa empresa é grande.  

Que Deus, o único e verdadeiro, continue 
abençoando a vida de cada um dos senhores, suas 
famílias e essa família maravilhosa da Cesan. Muito 
obrigado, de coração, e um grande abraço a todos. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Chegou o momento da 
apresentação cultural desta noite e, para abrilhantar 
esta sessão solene, teremos a apresentação do 
conhecido Coral das Águas, sob a regência do 
Maestro Carlos Roberto Berto. O coral entoará o 
Hino da Cesan: Águas Capixabas, e cantará as 
músicas Não deixe o samba morrer e Amigos para 
sempre. (Pausa)  
 

(O coral se apresenta)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Nosso aplauso e nosso 
agradecimento ao Coral das Águas, que nos brindou 
com mais uma música. Nosso agradecimento ao 
maestro Carlos Roberto Berto, à pianista Sandra 
Barnabé e a todo o Coral das Águas que abrilhanta 
muitas festas pelo Espírito Santo, muitos eventos.  
 Ouviremos agora a saudação do Senhor 
Neivaldo Bragato, Diretor-Presidente da Cesan. 
 

O SR. NEIVALDO BRAGATO - (Sem 
revisão do orador) - Boa noite a todos. 
Agradecemos a presença de cada um de vocês nesta 
noite festiva. Parabenizamos o Coral das Águas, que 
se apresentou nesta sessão e que é sempre uma 
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animação muito grande em nossos eventos. O coral 
completa vinte anos e chegou agora da Paraíba, onde 
foi participar de um evento nacional. Além de 
produzirmos água no Espírito Santo, estamos 
exportando o coral pelo Brasil afora, pois o nosso 
coral tem muita qualidade.  

Saudamos o Senhor Deputado Sérgio Borges, 
nosso amigo, e o Senhor Deputado Esmael de 
Almeida, que juntos propuseram esta sessão e foram 
muito felizes por isso. Ficamos muito satisfeitos com 
esta sessão. São poucas as empresas que podem se 
dar ao luxo de ter tido dois funcionários que são 
deputados atuantes na Assembleia Legislativa, dentre 
os trinta deputados. A Cesan tem um orgulho muito 
grande de tê-los como ex-servidores, ex-diretores e 
Deputados Estaduais. Parabéns a V. Ex.as por 
requererem esta sessão e parabéns à Cesan por ter 
tido dois servidores do padrão de V. Ex.as, Deputados 
Estaduais, porque não é fácil chegar até aqui. 

Quando o Senhor Deputado Esmael de 
Almeida disse que ninguém o quer, é pelo lado bom, 
porque S. Ex.ª tem muitos votos. E para chegar a esta 
Casa de Leis precisa ter muitos votos. Acho que S. 
Ex.as além de terem votos, têm uma grande 
performance ao longo dessa história.  

Preparamos três folhas de discurso, mas não 
as leremos. Falaremos de improviso, é melhor. 
 Saudamos, também, o nosso amigo, o Senhor 
Dalton Luís da Cunha Ramaldes, Subsecretário de 
Estado de Programas Urbanos; o Senhor Carlos 
Fernando Martinelli, Diretor de Operações do 
Interior; a Senhora Sandra Sily, Diretora de Operação 
Metropolitana; o Senhor Deuslirio Neri Silva, 
Presidente da Fundação Assistencial dos Empregados 
da Cesan - Faeces; o Senhor Anselmo Tozi, Diretor 
de Meio Ambiente, que esteve presente no início 
desta reunião, mas teve que se retirar para outro 
evento; e a Senhora Antonina Sily Vargas Zardo, 
Diretora de Relação com o Cliente, que não veio a 
esta sessão por motivo de família. Ela está com a mãe 
internada no hospital e pediu que justificasse sua 
ausência, que está mais do que justificada. Saúdo 
cada um de vocês, ex-funcionários, ex-diretores, mas 
não nominarei ninguém para não ser injusto, pois 
conheço muitos dos que estão presentes.  

Os Senhores Deputados Esmael de Almeida e 
Sérgio Borges deram uma aula de Cesan. Então, irei 
me liberar desta parte e não ficarei citando cada um 
por nome. Sou um dos mais novos na Cesan, com 
apenas um ano e dez meses de serviço. Mais novo do 
que eu, acho que só Antonina Sily Vargas Zardo e o 
Doutor Anselmo Tozi. Mas, já estive, há tempos, 
com o Senhor Aramiz Bussolar da Silvano, no 
Conselho da Cesan, onde fiquei por quatro anos. É 
uma alegria enorme estar neste Plenário, hoje, com os 
senhores. É um orgulho estar dirigindo este corpo de 
tão alto gabarito. Se o Estado do Espírito Santo tem 
algo para se orgulhar, é da empresa de saneamento 
que tem. Não é à toa que estamos perfilando entre as 
melhores empresas de saneamento do Brasil. Temos 

ranqueado, acompanhado as publicações recentes e a 
Cesan está sempre como a terceira, a quinta ou a 
sétima colocada dentre todas as companhias de 
saneamento do Brasil, que são mais de trinta. Há as 
estaduais, as municipais que também são 
ranqueadas... Temos algumas empresas municipais 
grandes no Brasil. Então, a Cesan está sempre 
ranqueada, fruto do trabalho de cada um.  

Disse, em solenidade no Palácio Anchieta, 
quando o Senhor Celso Luiz Caus lançou o belíssimo 
livro... Aliás, continua lançando livro para tudo 
quanto é lado. Lançará no Município de Nova 
Venécia ou de São Gabriel, não é Celso? Lançará em 
Venda Nova e continua neste trabalho de lançamento. 
Mas, eu disse para duas pessoas que comemorar 
quarenta e cinco anos, e naquele dia havia muito mais 
experientes do que gente nova, havia pouquíssimas 
pessoas com menos de cinco anos de Cesan no 
Palácio Anchieta, como neste Plenário hoje, pois esta 
comemoração é de quem trouxe a Cesan até aqui... A 
turma que está chegando agora terá que ralar muito 
para passar o bastão daqui a trinta anos, Senhor Celso 
Luiz Caus. A turma que está chegando agora, que 
tem carro, telefone celular, internet e não sei mais o 
que, não tem mais que pegar ônibus para 
Ecoporanga. Mas, há outros desafios. Hoje, há 
agências nos regulando, há cobrança dos clientes, há 
Procon, há Arce. O mundo muda e que bom que 
mudamos com ele.  

A comemoração dos quarenta e cinco anos 
tem muito a ver com quem deu a vida à Cesan, como 
o Senhor Deputado Sérgio Borges disse que deu 
trinta e sete anos de vida à empresa. É a vida da 
gente. Temos que olhar e dizer: dei minha vida 
inteira por uma empresa, por uma causa que é nobre 
na sociedade. Entregar água com qualidade, coletar e 
tratar esgoto, como dizemos, é saúde na veia. O 
Senhor Celso Luiz Caus falou hoje que quando foi 
inaugurada a ETA Cobi, foi grande o nível de 
redução de doenças por coliformes fecais. E dizemos 
mais, hoje avançamos no tratamento de esgoto. Para 
cada um por cento de melhora na coleta e tratamento, 
é enorme a redução das doenças gastrointestinais. A 
economia do Governo é enorme. O índice de 
mortalidade diminuiu muito. Já foi feito muito nesses 
quarenta e cinco anos e há mais um bocado para 
fazer. Quando olhamos os números do que falta 
investir para cobrir o que está faltando em 
saneamento e manter a qualidade e o nível da água 
que entregamos à população... Os senhores sabem, 
estamos em cinquenta e dois municípios atendendo 
quase dois milhões e trezentos capixabas. Estamos 
beirando os dois milhões e trezentos. Dos três 
milhões e quinhentos, dois milhões e trezentos 
atendemos diariamente. Ninguém abre mão deste 
produto. É todo dia. Ninguém dorme sem água, 
ninguém acorda sem água. Passamos uns dois dias 
sem água em um município e vimos o sufoco, o valor 
que a água tem. Às vezes, quando ela sobra, as 
pessoas ficam, ainda, lavando calçada com 
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mangueira, achando que água é vassoura. Mas, isso 
muda. Com o tempo muda. Alguns países já 
avançaram com relação a isso. O Brasil também 
mudará.  

É uma alegria enorme estar com os senhores. 
Terminaremos nossa fala porque ainda temos 
homenagens a entregar a um bom número de pessoas 
e um coquetel no final desta sessão. 

É uma alegria estar com os senhores e dizer 
da alegria de dirigir uma companhia que, este ano, 
romperá a barreira dos quinhentos milhões de reais 
em faturamento. Não é pouca coisa. Romperemos, 
este ano, Senhor Deputado Esmael, com quinhentos 
milhões de reais em faturamento. Demorou um pouco 
para chegarmos até aqui, mas seguiremos firme, em 
frente. Cada ano temos um desafio novo. Passado o 
Programa Águas Limpas, fechamos um ciclo, temos 
um desafio registrado pelo Senhor Governador 
Renato Casagrande, que é o Plano Estadual de 
Saneamento até 2014, para investir mais de duzentos 
milhões de reais por ano. Não é fácil, mas Deuslirio 
Neri Silva e Sandra Sily estão vendo como é difícil 
fazer investimento, precisa ter projeto. Não é fácil 
fazer projeto, não é fácil licitar, contratar, fazer as 
obras. Então estamos com um desafio bom, positivo, 
de ter recurso e investir para termos um Espírito 
Santo no ranking entre os três ou quatro melhores 
Estados em saneamento do País. E nisso tenham 
certeza de que o nome da Cesan está sendo levado 
por cada um de vocês que contribuíram até agora, por 
cada um que está chegando, por cada diretor que 
contribui no dia a dia. Sinto a vontade, a dedicação e 
o esforço de cada um, dos que estão, dos que 
passaram. 

Alguém me falou que seria mordido pelo 
sangue azul. Muito embora a água não tenha cor, não 
é Celso Luiz Caus, a água tem que ser límpida, 
inodora, não tem cor. Mas tenho o sangue azul da 
Cesan. Vivemos isso no dia a dia e é uma alegria para 
nós, um orgulho enorme, estar conduzindo junto com 
a Senhora Sandra Sily e Antonina Sily Vargas Zardo 
e os Senhores Carlos Fernando Martinelli e Anselmo 
Tozi o destino da Cesan neste momento tão 
importante de sua história. (Muito bem!)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, por solicitação 
da Mesa, dos Senhores Deputados Sérgio Borges e 
Esmael de Almeida, ouviremos uma breve saudação 
do Senhor André Rosetti Bresciani. 

 
O SR. ANDRÉ ROSETTI BRESCIANI - 

(Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 
componentes da Mesa, colegas, agradeço a 
lembrança do meu nome. Não tenho procuração para 
falar por meus colegas, mas creio que eles também 
estão agradecendo esta lembrança.  

Quero fazer um registro muito importante. 
Lógico que temos a Faeces, que é nosso sustento, o 
que segura nossa vida, mas quero fazer uma justiça, 

apesar de todas as intrigas feitas a mim e ao Senhor 
Deputado Sérgio Borges. V. Ex.ª é que começou a 
dar os benefícios aos empregados da Cesan. Isso não 
poderia deixar de ser registrado hoje porque vemos 
todo mundo falar, mas nunca ninguém falou de 
público e quero fazer esta homenagem. 

Quero também, Senhor Presidente da Cesan, 
sugerir que se faça um encontro conosco, que fomos 
a base desta empresa, hoje os mais novos estão 
pegando uma empresa sólida e muito importante para 
o Estado, para conhecer os que foram o alicerce desta 
empresa. Quando pegamos o Departamento de Água 
e Esgoto da Prefeitura não tínhamos nada, nem carro, 
nem uma luva para poder fazer uma ligação de água. 
Estamos todos nós nesta Assembleia Legislativa. 

Quero lembrar também da área técnica, o 
meio da empresa, é a parte importante da empresa. 
Mas a área administrativa segurou, para que a área 
operacional pudesse construir. Controlávamos a 
arrecadação, que vinha de banco, manualmente. Era 
um transtorno para saber quem devia e quem não 
devia. Então gostaria de lembrar-me da área 
administrativa, financeira e comercial. Lógico que o 
importante dessa empresa é a área operacional. Muito 
obrigado e mais uma vez muito obrigado pela 
lembrança do meu nome. (Muito bem!)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento passaremos às 
homenagens. 

Convido os dois Deputados proponentes 
desta sessão, Senhores Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida, para fazerem a entrega das homenagens. 
(Pausa) 

Convido o Senhor Neivaldo Bragato, diretor-
presidente da Cesan, para receber uma placa alusiva 
aos 45 Anos da Companhia Espírito-Santense de 
Saneamento - Cesan, das mãos dos Senhores 
Deputados Sérgio Borges e Esmael de Almeida, e 
nesse interim procederei à leitura do currículo de S. 
S.ª. (Pausa)  

Neivaldo Bragato é Diretor-Presidente da 
Cesan. É economista formado pela Universidade 
Federal do Espírito Santo - Ufes, e Auditor Fiscal da 
Receita Federal do Ministério da Fazenda. Possui 
MBA em Administração de Empresas na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Já 
foi Secretário de Finanças da Serra; presidente do 
Departamento de Imprensa Oficial do Governo e 
Subsecretário de Planejamento do Estado. Em 
Vitória, atuou como Secretário da Fazenda; 
Secretário de Planejamento e Secretário de Serviços 
Urbanos. Foi também Secretário de Estado de 
Governo e Secretário de Estado de Transportes e 
Obras Públicas. 

 
(O homenageado recebe a placa) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Neivaldo 
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Bragato, Diretor-Presidente da Cesan, para receber, 
em nome do Senhor Anselmo Tozi, Diretor de Meio 
Ambiente, uma placa alusiva aos 45 Anos da 
Companhia Espírito-Santense de Saneamento - 
Cesan, das mãos dos Senhores Deputados Sérgio 
Borges e Esmael de Almeida, e nesse interim 
procederei à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa)  

Anselmo Tozi é médico formado pela 
Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes. Foi 
Secretário de Saúde de Vitória nas gestões de Paulo 
Hartung e Luiz Paulo Vellozo Lucas. Foi Deputado 
Estadual e Secretário de Estado da Saúde na gestão 
de Paulo Hartung. 

 
(O homenageado recebe a placa) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Carlos 
Fernando Martinelli, Diretor de Operações do 
Interior, para receber uma placa alusiva aos 45 Anos 
da Companhia Espírito-Santense de Saneamento - 
Cesan, das mãos dos Senhores Deputados Sérgio 
Borges e Esmael de Almeida, e nesse interim 
procederei à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa)  

Carlos Fernando Martinelli é graduado em 
Engenharia Civil pela Universidade Federal do 
Espírito Santo, com curso de pós-graduação em 
Segurança e Medicina do Trabalho. Atuou em 
empresas privadas na execução de obras e consultoria 
de projetos na área de saneamento ambiental. Foi 
estagiário da Cesan e admitido na empresa em 1983, 
tendo atuado em diversas unidades. É diretor da 
Cesan desde janeiro 2003. 

 
(O homenageado recebe a placa) 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Sandra Sily, 
Diretora de Operações Metropolitana, para receber 
uma placa alusiva aos 45 Anos da Companhia 
Espírito-Santense de Saneamento - Cesan, das mãos 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida, e nesse interim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª. (Pausa) 

É graduada em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do Espirito Santo - Ufes. Atuou 
por oito anos em empresas privadas nas áreas de 
projeto, orçamento, planejamento e obras. Foi 
admitida na Cesan em 1985, atuando nesses vinte e 
sete anos em diversas unidades da empresa. 
 

(A homenageada recebe a placa) 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Aramiz 
Bussular da Silva, ex-Presidente da Cesan, para 
receber uma placa alusiva aos 45 Anos da 
Companhia Espírito-Santense de Saneamento - 
Cesan, das mãos dos Senhores Deputados Sérgio 
Borges e Esmael de Almeida, e nesse interim 
procederei à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

É administrador de empresas e mestre em 
administração pela FGV. Ocupou diversos cargos 
gerenciais e executivos na Cesan, entre eles, Diretor 
Administrativo-financeiro e presidente. Foi 
presidente da Associação Brasileira das Empresas de 
Saneamento - Aesbe. Recebeu o título Administrador 
do ano de 1987 concedido pelo Conselho Regional 
de Administração- CRA-ES. Foi professor do curso 
de Administração de Empresas na Universidade de 
Vitória - Univix. Consultor com formação pela Adigo 
- SP; é biógrafo formado com base Metodológica na 
Ciência Antroposófica. Membro fundador do Solare 
Consultoria e coaching. Atua como conselheiro, 
consultor e coaching para empresas privadas e 
públicas. É membro da sociedade antroposófica, com 
sede em Dornach, Suiça e do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa-IBGC com sede em São 
Paulo. 
 

(O homenageado recebe a placa) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Fernando 
João Mendonça Guzzo, ex-Presidente da Cesan, para 
receber uma placa alusiva aos 45 Anos da 
Companhia Espírito-Santense de Saneamento - 
Cesan, das mãos dos Senhores Deputados Sérgio 
Borges e Esmael de Almeida, e nesse interim 
procederei à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa)  

Engenheiro civil e mestre em Engenharia 
Ambiental. Ingressou na Cesan, como estagiário, em 
janeiro de 1974; na empresa, exerceu atividades 
técnicas e de gestão de programas de saneamento 
básico; exerceu os cargos de Diretor de Produção e 
de Presidente da Cesan; atuou no Conselho de 
Administração da Cesan; atua como Conselheiro na 
Comissão de Saneamento Básico junto a Findes. Em 
sua trajetória dentro da empresa atuou na implantação 
dos sistemas de produção de água Jucu e Santa Maria 
- 1975 a 1983; na implantação do sistema de esgoto 
de Camburi - 1989; na viabilização do contrato de 
financiamento junto ao Banco Mundial - 1994; na 
implantação dos programas financiados pelo Banco 
Mundial - 1996 a 2002. Professor universitário - 
disciplinas: hidráulica e saneamento; professor 
universitário - professor orientador. 

 
(O homenageado recebe a placa) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Nilton José 
Andrade, ex-presidente da Cesan, para receber uma 
placa alusiva aos 45 Anos da Companhia Espírito-
Santense de Saneamento - Cesan, das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida, e nesse interim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª. (Pausa) 

Engenheiro químico, formado pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós- 
graduado em Engenharia Sanitária pela Escola 
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Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo 
Cruz - RJ, e tem especialização em gerenciamento 
para qualidade pela Faculdade de Direito de Vitória 
em 1983 ingressou na Companhia Espírito-Santense 
de Saneamento - Cesan como responsável pelo 
gerenciamento operacional dos sistemas de água e 
esgotamento sanitário, função exercida durante dez 
anos. No ano de 2000 tomou posse como Diretor-
Presidente da Cesan até 2002. Foi requisitado pelo 
Governo Federal para prestar serviços em Brasília, na 
área de análise de projetos de saneamento ambiental, 
da Secretaria Nacional de Saneamento, onde 
permaneceu por três anos.  Voltando para o Espírito 
Santo onde foi Diretor Financeiro do Instituto 
Estadual do Meio Ambiente - Iema, Assessor 
Técnico da Secretária de Transporte e Obras Públicas 
do Governo do Estado do Espírito Santo, da Sedit, 
onde foi nomeado secretário executivo do comitê 
diretivo do programa rodoviário BID-II, passou pela 
Sedurb, Prefeitura Municipal de Cachoeiro. 
 

(O homenageado recebe a placa) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Sérgio 
Manoel Nader Borges, ex-presidente da Cesan, para 
receber uma placa alusiva aos 45 Anos da 
Companhia Espírito-Santense de Saneamento - 
Cesan, das mãos dos Senhores Deputados Sérgio 
Borges e Esmael de Almeida, e nesse interim 
procederei à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

Engenheiro de formação acadêmica. Foi 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da 
Companhia Espírito-Santense de Saneamento - 
Cesan, no período de 1978 a 1983, e assumiu a 
presidência da empresa em março de 1983, onde 
ficou até maio de 1987. Durante a sua presidência na 
Cesan, foi eleito também presidente da Aesb, situada 
no Rio de Janeiro, no período de 1985 a1986. De 
1991 a 1995 foi Presidente da Telest, implantando a 
telefonia celular e o sistema interurbano por fibras 
ópticas no Estado. De março de 1996 a março de 
1998 presidiu o Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo - Bandes, onde promoveu a 
democratização do crédito ao criar o banco do povo. 
Implantou ainda o sistema de alienação nos contratos 
do banco e de cobrança de dívidas por meio de 
terceirização. Em seu quarto mandato consecutivo, 
elegeu-se, em 1998 pelo PMDB, pela primeira vez 
como Deputado Estadual. Sérgio Borges é Presidente 
da Comissão de Finanças desde o ano de 2006, e 
Líder do Governo na Assembleia Legislativa do ES. 
 

(O homenageado recebe a placa) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Mirian 
Scárdua, esposa do Senhor Sérgio Manoel Nader 
Borges, ex-presidente da Cesan, para receber uma 
placa alusiva aos 45 Anos da Companhia Espírito-

Santense de Saneamento - Cesan, das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  

 
(A homenageada recebe a placa) 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Antônio 
Theodoro Bessa, para receber uma placa alusiva aos 
45 Anos da Companhia Espírito-Santense de 
Saneamento - Cesan, das mãos de S. Ex.ª e do Senhor 
Deputado Esmael de Almeida. (Pausa)  

O Senhor Antônio Theodoro Bessa é 
trabalhador do antigo Departamento de Águas e 
Esgotos que deu lugar à Cesan em 1967, e 
permaneceu na Cesan até 1986 (matrícula n.o 096). S. 
S.ª é lembrado como um dos mais antigos 
trabalhadores vivos da Cesan. 
 

(O homenageado recebe a placa) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido as Senhoras Rita 
Aparecida Schimit e Tânia Mara de Jesus Velloso, 
representando o Coral das Águas, que completa 20 
Anos, uma placa alusiva aos 45 Anos da Companhia 
Espírito-Santense de Saneamento - Cesan, das mãos 
de S. Ex.ª e do Senhor Deputado Esmael de Almeida. 
(Pausa)  
 

(As homenageadas recebem a 
placa) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento os proponentes 
desta sessão solene, Senhores Deputados Sérgio 
Borges e Esmael de Almeida, darão início à entrega 
dos certificados aos homenageados.   

 
Convido o Senhor Claudio Sabino de 

Rezende, ex-diretor da Cesan, para receber o 
certificado das mãos dos Senhores Deputados Sérgio 
Borges e Esmael de Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Deuslirio 
Neri Silva, atual Presidente da Faeces, para receber o 
certificado das mãos dos Senhores Deputados Sérgio 
Borges e Esmael de Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Deputado 
Esmael Barbosa de Almeida para receber o 
certificado das mãos do Senhor Deputado Sérgio 
Borges. (Pausa)  
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(O homenageado recebe o 
certificado) 

  
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Helder Faria 
Varejão para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Helvécio 
Nascimento para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor João Ismael 
Ortulane Nardoto para receber o certificado das mãos 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Joel Henrique 
da Silva para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  

(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Luiz 
Henrique Dinelli do Amaral para receber o 
certificado das mãos dos Senhores Deputados Sérgio 
Borges e Esmael de Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Madson 
Barbosa Cunha para receber o certificado das mãos 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Roberto 
Antônio Bianchi para receber o certificado das mãos 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 

Almeida. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Samuel 
Ortulane Nardoto para receber o certificado das mãos 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Agora, receberão a homenagem 
aqueles que fizeram e fazem parte da história da 
Cesan. 
  Convido o Senhor Aloisio Pignaton para 
receber o certificado das mãos dos Senhores 
Deputados Sérgio Borges e Esmael de Almeida. 
(Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Ana Cristina 
Munhós de Souza para receber o certificado das mãos 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  

 
(A homenageada recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor André Rosetti 
Bresciani para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Antônio 
Brasil Maia para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Aristides 
Coelho Rezende para receber o certificado das mãos 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
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certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Celso Luiz 
Caus para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Celso Luiz 
Pavan para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Dalton Luís 
da Cunha Ramaldes para receber o certificado das 
mãos dos Senhores Deputados Sérgio Borges e 
Esmael de Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Delto José 
Beltrame para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Elias Antônio 
Coelho Marochio, ex-Diretor da Cesan, para receber 
o certificado das mãos dos Senhores Deputados 
Sérgio Borges e Esmael de Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Eliete Fanti 
Ferrari para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa) 

 
(A homenageada recebe o 
certificado) 

 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Fernando 
Antônio Benezath Furtado para receber o certificado 
das mãos dos Senhores Deputados Sérgio Borges e 
Esmael de Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Hélio de 
Souza para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Jair 
Casagrande para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor João Virgilio 
Diniz Miguel para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 

 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Jorge Elias de 
Vasconcelos para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Luiz 
Henrique do Amaral para receber em nome de seu 
pai, Senhor José Maria Thevernard do Amaral, o 
certificado das mãos dos Senhores Deputados Sérgio 
Borges e Esmael de Almeida. (Pausa) 

 
(O convidado recebe o certificado 
em nome do homenageado) 

 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Luciano 
Auriemma para receber o certificado das mãos 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael 
de Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 
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O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Luciano 
Santos Sobral para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Luís Claudio 
Victor Rodrigues para receber o certificado das mãos 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Luiz Carlos 
Cotta, ex-diretor da Cesan, para receber o certificado 
das mãos dos Senhores Deputados Sérgio Borges e 
Esmael de Almeida. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Marco 
Antônio Vasconcelos para receber o certificado das 
mãos dos Senhores Deputados Sérgio Borges e 
Esmael de Almeida. (Pausa) 
 

 (O homenageado recebe o 
certificado) 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Maria Alice 
Mochel Piccolo para receber o certificado das mãos 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa) 

  
(A homenageada recebe o 
certificado) 

  
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Maria José 
Paixão Fernandes para receber o certificado das mãos 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa) 

  
(A homenageada recebe o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Martha 
Matias Miranda para receber o certificado das mãos 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa) 

  
(A homenageada recebe o 

certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Milton Kleine 
para receber o certificado das mãos dos Senhores 
Deputados Sérgio Borges e Esmael de Almeida. 
(Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Míriam 
Scardua para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa) 

  
(A homenageada recebe o 
certificado) 

  
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Moacir José 
Uliana para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. Ele é aniversariante do dia. Parabéns! 
(Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Paulo da 
Silva Bacelar para receber o certificado das mãos dos 
Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa)  

(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Pedro 
Emanuel Kill Botti para receber o certificado das 
mãos dos Senhores Deputados Sérgio Borges e 
Esmael de Almeida. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Sandoval 
Salgado Sobrinho para receber o certificado das mãos 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Sebastião 
Fortes Coelho para receber o certificado das mãos 
dos Senhores Deputados Sérgio Borges e Esmael de 
Almeida. (Pausa) 
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(O homenageado recebe o 
certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Sérgio 
Fornazier Meyrelles para receber o certificado das 
mãos dos Senhores Deputados Sérgio Borges e 
Esmael de Almeida. (Pausa) 

  

(O homenageado recebe o 
certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Feitas as homenagens, fará uso 
da palavra, representando todos os homenageados 
desta noite, o Senhor Aramiz Bussolar da Silva, ex-
presidente da Cesan. 

 
O SR. ARAMIZ BUSSOLAR DA SILVA - 

(Sem revisão do orador) - Cumprimento os 
membros da Mesa, Senhor Deputado Sérgio Borges, 
presidindo esta sessão; o Senhor Deputado Esmael de 
Almeida; o Senhor Dalton Ramaldes, Subsecretário 
de Programa Urbano - Sedurb; o Senhor Neivaldo 
Bragato, Diretor-Presidente da Cesan; o Senhor 
Carlos Fernando Martinelli, Diretor de Operações do 
Interior; a Senhora Sandra Sily, Diretora de Operação 
Metropolitana, e o Senhor Deuslirio Neri Silva, 
Presidente da Fundação Assistencial dos Empregados 
da Cesan - Faeces. 

É realmente difícil assomar a esta tribuna e 
falar em nome de todos. O que posso falar? Doutor 
Helder Faria Varejão, é muito bom ver S. S.ª nesta 
sessão; olhar para cá e ver a atual diretoria: os 
Senhores Neivaldo Bragato, Carlos Fernando 
Martinelli e a Senhora Sandra Sily. É muito bom 
também saber que pertencemos a esse meio, um meio 
de excelência.  Hoje Já foi falado - não repetirei 
nomes de projetos - que a Cesan é uma instituição de 
excelência.  

Se puder roubar um pouco da física quântica, 
ousarei dizer que essa excelência está fragmentada de 
alguma forma neste meio. Acredito que tudo que está 
acontecendo agora, devemos a cada um dos senhores 
presentes, a cada um de nós que com a nossa 
inteligência ajudamos a construir a Cesan. Também 
em nome dos senhores, peço permissão para fazer 
justiça ao mérito que recebemos nesta noite, 
creditando a todos que nos ajudaram, a todos que 
ouviram o nosso chamado para construir essa 
instituição de excelência.  

Os Senhores Deputados Sérgio Borges e 
Esmael de Almeida fizeram alguns comentários e 
gostaria de ampliá-los um pouco mais. Essa 
instituição de excelência é uma escola que começou 
há muito tempo, desde a época do Doutor Helder 
Faria Varejão, membro da primeira diretoria, se não 
me engano. Mas nesse período vimos uma força 
muito grande responsável pela preparação das 
pessoas. Quem não se lembra - e vejo muitas pessoas 
que estavam comigo participando dos workshops 
com a Fela Moscovici -, certo, Senhor Nardoto? 

Muitas pessoas presentes nesta sessão estavam lá. 
Quem não se lembra da Senhora Ângela, da Sanepar, 
que o Senhor Sérgio Borges conseguiu trazê-la para 
ajudar a nos preparar, junto com o treinamento da 
Cesan? E das pessoas que estão presentes como a 
Senhora Eliete e tantas outras? 

Então, o que quero dizer em nosso nome é 
que as pessoas de qualidade que estão nesta sessão 
não surgiram por acaso. Foram forjadas nesse espírito 
que plasma essa entidade de excelência que é a 
Cesan.  
 Buscando ser breve, agradeço muito 
profundamente esse reconhecimento, essa 
homenagem. Creditar aos seus verdadeiros donos 
que, a meu ver, são as pessoas que nos ajudaram a 
chegar até aqui. Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste momento, o Senhor 
Deputado Sérgio Borges, proponente desta sessão, 
juntamente com o Senhor Deputado Esmael de 
Almeida, fará as considerações finais e o 
encerramento regimental desta sessão solene.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 
BORGES) - Informo a todos que a TV Assembleia 
gravou este evento e que requisitarei, juntamente com 
o Senhor Deputado Esmael de Almeida, uma cópia 
do DVD desta sessão para cada pessoa que foi 
homenageada, e uma para ser entregue à Diretoria da 
Cesan.  
 A Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, representada nesta sessão pelo Senhor 
Deputado Esmael de Almeida e por este Deputado, 
tem muita honra em recebê-los. Esta sessão foi 
aprovada pelos trinta Deputados. Elaboramos a 
proposição, mas foi aprovada pelo Plenário desta 
Casa. Esta simples homenagem à Cesan, a todos que 
a receberam, vem do reconhecimento do Poder 
Legislativo pelo que a Cesan representa no Estado do 
Espírito Santo e no Brasil para o saneamento básico.  
 Não tenho mais nada a falar. Para a 
tranquilidade de vocês a Mirian, minha esposa, falou 
em meu ouvido: Não vai falar mais, não.  
 Todos estão convidados para o coquetel que 
será realizado no Salão Nobre, ao lado deste Plenário. 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, dia 1.º de 
outubro de 2012, para a qual designo  
 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 
ORDEM DO DIA: anunciada na 

octogésima oitava sessão ordinária, realizada no 
dia 26 de setembro de 2012. 

 
*Encerra-se a sessão às vinte e uma horas 

e trinta e três minutos. 
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