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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 1521 
 

Autoriza a formação da Frente Parlamentar em 
defesa das pessoas portadoras de deficiência 

intelectual e múltipla. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, 
especialmente as contidas no art. 17, XXXIV do 
Regimento Interno e, tendo em vista a solicitação 
contida no Requerimento nº 332/2013 da 
Deputada Solange Lube e outros, deferido na 
Sessão Ordinária realizada em 01 de outubro de 
2013, resolve: 
 

Art. 1º Autorizar a formação da Frente 
Parlamentar em defesa das pessoas portadoras de 
deficiência intelectual e múltipla, conforme previsto 
na Constituição Federal, integrada pelos Deputados 
Solange Lube, José Esmeraldo, Jamir Malini, Marcos 
Mansur, Roberto Carlos, Glauber Coelho, Atayde 
Armani, Dary Pagung, Euclério Sampaio, Paulo 
Roberto, José Carlos Elias, e outros que a ela, 
posteriormente, aderirem com os objetivos de:  
 

I - Estudar, programar, discutir, articular, 
propor projetos, indicações e apoiar medidas de 
interesse e de incentivo à essas pessoas, constituindo-
se em canal permanente de comunicação com o 
Poder Público, garantindo sempre a participação 
popular a ser exercida por representantes das 
Entidades Civis, dando ampla divulgação do seu 
trabalho, através dos órgãos de comunicação e, em 
especial da TV Assembleia. 
 

Art. 2º Após sua instalação, a Frente 
Parlamentar, elegerá dentre seus integrantes, o seu 
Presidente, e o Secretário Executivo. 
 

Parágrafo único. Cabe à Frente 
Parlamentar em defesa das pessoas portadoras de 
deficiência intelectual e múltipla, conforme 
previsto na Constituição Federal, discutir e 
aprovar, entre seus integrantes, seu Regimento 
Interno e seus programas de ação e estratégias de 
atuação, que se submeterão às normas legais que 
regem a Administração Pública e regimentais que 
disciplinam a atividade legislativa. 
 

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1525 
 

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

DESIGNAR, a servidora efetiva ANA 
CLAUDIA FERNANDES PIM, matrícula nº 
203273, para o exercício da seguinte Função 
Gratificada: Coordenador do Setor de Finanças - 
FG3, área de atuação - Setor de Finanças, no âmbito 
da Diretoria de Finanças - DF, nos termos da 
Resolução nº 2.890, de 14/01/2011, alterada pela 
Resolução nº 3.421, publicada em 08.08.2013 e 
reproduzida em 22.08.2013, sem prejuízo das 
atribuições inerentes ao cargo. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1526 

 
 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, ALESSANDRA FERREIRA 
PONTINE, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Euclério Sampaio, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 133129/2013, a partir de 30/09/2013. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1527 

 
 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, EILDA CHRISTIANE 
PATROCINIO CYPRESTE, do cargo em comissão 
de Assessor Sênior da Secretaria, código ASS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1528 

 
 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, RUTINEIA SUTIL DE 
ARRUDA, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado Jamir Malini, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 133128/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

ATO Nº 1529 
 

 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, PAULO VIANA RANDOW, do 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete da Deputada Luzia Toledo, por solicitação 
da própria Deputada, contida no processo nº 
133089/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1530 

 
 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, JOICE AVELINO BRAGA, do 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete da Deputada Luzia Toledo, por solicitação 
da própria Deputada, contida no processo nº 
133094/2013, a partir de 30/09/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1531 

 
 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, ADEMIR FERREIRA PONTINE, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 



Vitória-ES, quinta-feira, 03 de outubro de 2013 Diário do Poder Legislativo - 3 

de Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Euclério Sampaio, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 133129/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1532 

 
 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, AIDA BUENO BASTOS EVANGELISTA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1533 

 
 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, LUISA BUSTAMENTE DE OLIVEIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

ATO Nº 1534 
 

 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, EILDA CHRISTIANE PATROCINIO 
CYPRESTE, para exercer o cargo em comissão de 
Adjunto de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, no gabinete da Deputada Luzia 
Toledo, por solicitação da própria Deputada, contida 
no processo nº 133088/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1535 

 
 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, MARIA PAZ GATICA, para exercer o cargo 
em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Claudio Vereza, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 133142/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1536 

 
 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, CAMILA MARQUES DORING, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 
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de Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete da Deputada Janete de Sá, por solicitação da 
própria Deputada, contida no processo nº 
133137/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1537 

 
 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, ANTONIO MARIA LOCATELI, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete da Deputada Janete de Sá, por 
solicitação da própria Deputada, contida no processo 
nº 133138/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1538 

 
 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 09/09/2013, de acordo com o art. 106 da 
Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ANA 
PAULA FASSARELLA NETTO, matrícula nº 
201355, Técnico Legislativo Sênior, ETLS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1539 

 
 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 27/09/2012, de acordo com o art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus MARIA DA 
GLÓRIA UGATTI, matrícula nº 203183, Técnico 
Legislativo Sênior, ETLS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1540 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 ELEVAR para 49,5 % (quarenta e nove 
vírgula cinco por cento), a partir de 10/09/2013, de 
acordo com o art. 106 da Lei Complementar nº 46/94, 
o ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que 
faz jus MARIA BERNADETE BAIOCO, matrícula 
nº 028091, Técnico Legislativo Sênior, ETLS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1541 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 DESIGNAR a servidora efetiva 
FERNANDA ZAMBORLINI SAITER GOBBI, 
matrícula nº 207017, para exercer a Função 
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Gratificada: Coordenação do Setor de Orçamento - 
FG3, código FGSO, nos termos da Resolução nº 
2.890, de 14/01/2011, sem prejuízo das atribuições 
inerentes ao cargo, no período de 26/09 a 15/12/2013, 
em substituição a servidora KERSBYENNE 
MARQUES MAGNAGO IZOTON, por motivo de 
licença maternidade, até o retorno da titular. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1542 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CESSAR OS EFEITOS, do Ato nº 1485, 
publicado em 18/09/2013, que concedeu a 
Gratificação de Penosidade ao servidor IVAN JOSE 
MEIRELLES COLLI, matrícula nº 208316, do 
gabinete do Deputado Marcelo Santos. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1543 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 Art. 1º Fica concedida a gratificação de 
penosidade de 40% (quarenta por cento) sobre os 
vencimentos, a partir de 01.10.2013, na forma do 
artigo 3º, Parágrafo Único do Ato nº 1442, publicado 
em 29.10.2010, ao servidor YANN PIOVANELI 
MACHADO, matrícula 207720, ocupante do cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, que se 
encontra no efetivo exercício das funções de direção 
de veículos indicado pelo Deputado Marcelo Santos. 
 
 Art. 2º O servidor referenciado no Art. 1º 
será o responsável exclusivo por informar a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

imediatamente, qualquer ocorrência que afete a 
regularidade de sua habilitação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1544 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 
1490, de 18/09/2013, publicado em 19/09/2013, em 
nome de JOICE AVELINO BRAGA. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
PORTARIA Nº 756 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

SUSPENDER, a partir de 01/10/2013, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2013, 
transferidas anteriormente conforme Portaria nº 
582/2013, do servidor CARLOS AUGUSTO 
SCHWAMBACH, matrícula nº 203554, ocupante do 
cargo em comissão de Supervisor de Patrimônio, 
código SPATRI, reservando-lhe o direito de gozar os 
15 (quinze) dias restantes em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 
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PORTARIA Nº 757 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

SUSPENDER, a partir de 01/10/2013, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2012, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
567/2013, da servidora MICHELLY ALVES DE 
SOUZA SAID, matrícula nº 201244, titular do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, 
do Quadro Permanente, reservando-lhe o direito de 
gozar os 9 (nove) dias restantes em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 
PORTARIA Nº 758 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 
 TRANSFERIR os 15 (quinze) dias restantes 
das férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2013, marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
8/2013, da servidora MARIENILDA 
CAMPOLINA COHEN, matrícula nº 203218, 
titular do cargo efetivo de Taquígrafo Parlamentar 
Apanhador, código ETPA, do Quadro Permanente, 
para o período de 11 a 25/10/2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 
PORTARIA Nº 759 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

MARCAR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2011, transferidas 
anteriormente conforme Portaria nº 115/2011, do 
servidor JÚLIO CESAR MORAES, matrícula nº 
201082, titular do cargo efetivo de Técnico 

Legislativo Júnior, código ETLJ, do Quadro 
Permanente, para o período de 18/11 a 17/12/2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 
PORTARIA Nº 760 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 
 MARCAR os 15 (quinze) dias restantes 
das férias regulamentares, referentes ao exercício 
de 2012, transferidas anteriormente conforme 
Portaria nº 811/2011, da servidora ROSALINA 
GUEDES DE MORAES MATEUS, matrícula 
nº 16701, titular do cargo efetivo de Taquígrafo 
Parlamentar Revisor, código ETPR, do Quadro 
Permanente, para o período de 25/11 a 09/12/2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 01 de outubro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 
PORTARIA Nº 761 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR os 12 (doze) dias restantes 
das férias regulamentares, referentes ao exercício 
de 2011, da servidora PATRICIA LIMA 
PIMENTEL CRISTO, matrícula nº 200734, 
titular do cargo efetivo de Técnico Legislativo 
Sênior, código ETLS, do Quadro Permanente, 
para o período de 20 a 31/12/2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 01 de outubro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 
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ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA 002/2013 
 

Processo Nº 131622/2013 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo – ALES, através de sua Comissão Permanente 
de Licitação, torna público aos interessados que fará 
licitação, sob a modalidade concorrência, do tipo 
menor preço, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, objetivando a realização de obra de 
reforma da fachada da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo e conforme especificações 
contidas no Anexo I do edital. 
 

Recebimento dos Envelopes: até o dia 05/11/2013, 
às 09 horas e 30 minutos. 
Abertura dos Envelopes: dia 05/11/2013, às 10 
horas. 
Informações/Esclarecimentos: de 09:00 as 18:00 
horas, de segunda à sexta-feira, através do Telefax 
(27) 3382-3874 ou do e-mail cpl@al.es.gov.br. 
 
A aquisição do edital e o recebimento dos 
envelopes serão efetuados junto à CPL, na 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, situada à Av. Américo Buaiz, nº 205, 
Torre Administrativa, 4º andar, Setor de 
Licitações e Pregão - Enseada do Suá, Vitória - 
ES, CEP: 29.050-950. Informamos que o edital 
também está disponível no site: 
www.al.es.gov.br, no link “transparência no 
legislativo”, na parte de “editais”. 
 
Quanto à Concorrência Pública nº 001/2013, 
cujo objeto é idêntico ao da Concorrência acima, 
foi considerada FRACASSADA. 
 

Vitória-ES, 02 de outubro de 2013. 
 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
Pregão Eletrônico nº 036/2013 

Processo nº 130576/2013 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 036/2013, 
referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA 
ALES, que teve como resultado: Lote Único - 

J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME, 
com valor total de R$ 29.892,98 (vinte e nove mil, 
oitocentos e noventa e dois reais e noventa e oito 
centavos). 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico nº 045/2013 
Processo nº 130451/2013 

 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público que fará realizar Licitação, sob a 
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, por meio de Sistema Eletrônico para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS 
PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS 
EQUIPAMENTOS CHILERS 1 E 2 E LIMPEZA 
DAS TORRES DE RESFRIAMENTO 1 E 2 DA 
CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 
LOCALIZADOS RESPECTIVAMENTE, NO 
SUBSOLO E TERRAÇO DO PRÉDIO-SEDE DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ALES, 
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA, FERRAMENTAS, 
EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS, 
MATERIAIS E INSUMOS, conforme 
especificação contida no Anexo I do Edital. 
 
 
Recebimento das Propostas até: 16/10/2013 às 
14:00h. 
Abertura das Propostas:  
 
16/10/2013 às 14:00h. 
 
Início da Sessão de Disputa: 16/10/2013 às 
16:00h. 
 
O Edital estará disponível no site: 
www.al.es.gov.br links: “Transparência no 
Legislativo”, “Licitações”, “Pregão Eletrônico” 
ou www.licitacoes-e.com.br. 
 
Maiores informações através do 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou pelo Tel/Fax.: 
(27) 3382-3874  
 
 Vitória-ES, 02 de outubro de 2013. 
 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

mailto:cpl@al.es.gov.br
http://www.al.es.gov.br/
http://www.al.es.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregao@al.es.gov.br
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

03 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA) 
 
9 horas - Visita técnica da Comissão de 
Infraestrutura: abrigos de ônibus 
Locais: Vila Velha - Serra - Cariacica  
 
14 horas - Reunião sobre o Planejamento 
Pedagógico para 2014 
Local: Escola do Legislativo. Sala 904. 
 
14 horas - Sessão Especial para discutir o 
importante papel do vereador como representante 
do povo, fiscalizador e mediador junto ao Poder 
Executivo 

Proponente: Deputada Luzia Toledo (PMDB) 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
 
17 às 19 horas - Cessão de Espaço: Palestra de 
divulgação da Lei n.° 9.307/96 
Local: Auditório Hermógenes Lima da Fonseca 
 
 
Secretaria de Comunicação Social 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) 
www.al.es.gov.br 
www.facebook.com/parlamentocapixaba 
www.twitter.com/assembleia_es 
(27) 3382-3507 / 3382-3550 

 

 

PROGRAMAÇÃO - QUINTA-FEIRA - 03.10.2013 
 
HORA OBS. PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 
07H00 
 

 ESPAÇO PARCERIA 
STJ: STJ CIDADÃO 

DIVERSOS  

07H30 
 ESPAÇO PARCERIA 

MPF: INTERESSE 
PÚBLICO 

DIVERSOS  

08H00 REPRISE PANORAMA  TELEJORNAL 
QUARTA-FEIRA 

 

08H15 
 ESPAÇO PARCERIA 

MEMÓRIAS DA 
DEMOCRACIA 

NELSON OBIM DIVERSOS 

08H45  ESPAÇO PARCERIA 
TSE: BRASIL ELEITOR 

DIVERSOS  

10H15   COMISSÃO 
PERMANENTE  

SEGURANÇA  

11H00  REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 

FINANÇAS  

12H00  MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS  

ATÍLIO VIVÁCQUA 
 DIVERSOS 

12H20 
 REPORTAGEM 

ESPECIAL 
CAFÉ: ESTADO É O 
PRIMEIRO EM 
PRODUTIVIDADE 

 

12H30 
 ESPAÇO PARCERIA 

MPT – TRABALHO 
LEGAL 

DIVERSOS  

13H00 

 ASSEMBLEIA DO CAMPO 
 

100 ANOS DA PROFISSÃO 
DE TÉCNICO AGRÍCOLA 

ANTONIO CARLOS BALBINO, 
PRESIDENTE DO SINDICATO 
DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 

http://www.al.es.gov.br/
http://www.facebook.com/parlamentocapixaba
http://www.twitter.com/assembleia_es
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13H30 

 OPINIÃO 
 

PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR NO 
ES 

ALEXANDRE 
WERNERSBACH, ASSESSOR 
ESPECIAL DO GOVERNO E 
COORDENADOR DO 
PROJETO DA PREVIDÊNCIA 
DO ESTADO. 

14H00 AO VIVO SESSÃO ESPECIAL DISCUTIR O PAPEL DO 
VEREADOR 

 

18H00  

ES EM DEBATE 
 

PESSOAS 
DESAPARECIDAS 

DR. SERGIO MELLO, 
DELEGADO TITULAR DA 
DELEGACIA DE PESSOAS 
DESAPARECIDAS – PC ES  E 
ORLANDO BONFIM NETO, 
CINEASTA, DIRETOR DO 
DOCUMENTÁRIO 
“ORLANDO BONFIM JR – 
DESAPARECIDO POLÍTICO”. 

18H30  UM DEDO DE PROSA 
 

PRODUÇÃO 
LITERÁRIA CAPIXABA 

LEONARDO MERÇON 

19H00  
 

ESPAÇO PARCERIA 
MPF: INTERESSE 
PÚBLICO 
 

DIVERSOS  

19H30  

ASSEMBLEIA DO 
CAMPO 
 

100 ANOS DA 
PROFISSÃO DE 
TÉCNICO AGRÍCOLA 

ANTONIO CARLOS 
BALBINO, PRESIDENTE DO 
SINDICATO DOS TÉCNICOS 
AGRÍCOLAS DO ESPÍRITO 
SANTO. 

20H00  MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS  

ATÍLIO VIVÁCQUA 
 DIVERSOS 

20H20  BIOGRAFIA CECILIANO ABEL DE 
ALMEIDA 

DIVERSOS 

20H30  
ESPAÇO PARCERIA 
UNIDIVERSIDADE 
 

MARIE LOUISE NERY DIVERSOS 

21H00  

PERSONALIDADES MARKOS REZENDE, 
PIANISTA 
 
 

DIVERSOS 

 
 

ATAS DAS SESSÕES E DAS 
REUNIÕES PARLAMENTARES 

 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS. 
DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 
DE SETEMBRO DE 2013. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Havendo número legal, invocando a 
proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 
Comissão. 

Convido a Senhora Secretária a proceder à  
 

leitura da ata da reunião anterior. (Pausa) 

 
(A Senhora Secretária procede à 
leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 

  
O SR. JAMIR MALINI – Pela aprovação.  
  
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Pela 

aprovação.  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Pela aprovação.  
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Pela 

aprovação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Ata aprovada como lida. 
Antes de passarmos à Ordem do Dia, 

registramos a presença dos Senhores Carlos Roberto 
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Bianchi, Auditor de Controle Externo do TCES; 
Rodrigo da Rocha Rodrigues, Procurador; Ivan de 
Almeida Ferreira Júnior, Procurador Federal da 
AGU; Tânia Maria Pires e Pinho, advogada e 
professora liberal; Luiz Guilherme Vieira, Auditor de 
Controle do TCES; Renato Ferraz Martins, Auditor 
de Controle Externo do TCES, todos candidatos ao 
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo. 
 Passa-se à Ordem do Dia.  

Conforme a norma do Edital n.º 02/2013, 
concedo a palavra ao Senhor Luiz Guilherme Vieira, 
candidato, pelo prazo de dez minutos, prorrogáveis 
por mais dez minutos. 

Os Senhores Deputados que desejarem fazer 
perguntas deverão se inscrever junto à Secretaria da 
Comissão, dando prioridade aos membros da 
Comissão. 

Concedo a palavra ao nobre candidato Luiz 
Guilherme Vieira, por dez minutos, prorrogáveis por 
mais dez minutos. 
 Peço para tecer sobre o assunto relacionado à 
sua candidatura, às suas pretensões. Caso se desvie 
do assunto, serei obrigado a cortar a palavra. Não 
quero que se repita, nesta reunião, o que aconteceu na 
reunião anterior.  

Estamos aqui para fazer um trabalho sério, e 
gostaria de fazer esse trabalho o mais sério possível. 
Perdoe-me, inclusive, por estar fazendo este 
comentário, mas é com todo respeito a todos os 
candidatos.  

Quem se inscreveu para ser candidato a 
conselheiro o fez com a intenção de ser conselheiro. 
Espero que se atenha ao assunto relacionado ao cargo 
para o qual se inscreveu nesta Casa, para as 
pretensões de ser um conselheiro do Tribunal de 
Contas deste Estado. 
 Perdoe-me por fazer este adendo. 
 Concedo a palavra ao candidato Luiz 
Guilherme Vieira por dez minutos, prorrogáveis por 
mais dez. 
 
 O SR. LUIZ GUILHERME VIEIRA – 
Prezados Senhores, bom dia a todos. Quero saudar o 
Presidente da Comissão de Finanças, Senhor 
Deputado Atayde Armani, e os demais componentes 
da Mesa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a 
Deus por estar aqui presente.  

Tenho cinquenta e dois anos de idade, casado 
há vinte e cinco anos com Míriam, minha esposa, pai 
de uma filha, a Rafaela, estudante da Escola Técnica. 
Sou nascido e criado no Espírito Santo, natural do 
Município de Serra. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Por favor, candidato, um minuto. 
 Queria registrar a presença do ex-Deputado 
Federal e ex-Governador Max de Freitas Mauro, que 
nos honra com sua presença. Fique à vontade. É um 

prazer tê-lo nesta Casa. Muito obrigado.  
 Devolvo a palavra ao Senhor Luiz Guilherme 
Vieira. 
 
 O SR. LUIZ GUILHERME VIEIRA – Sou 
nascido e criado no Espírito Santo, natural do 
Município de Serra, Distrito de Muribeca. Com seis 
meses de vida vim morar em Vitória, no bairro de 
Maruípe. Meus pais, Coriolano Vieira e Iêda 
Fernandes Vieira, comerciantes na época – hoje, 
ambos com oitenta e sete anos de vida, lúcidos –, 
graças a Deus, são servidores públicos aposentados. 
Criaram, com todas as dificuldades, oito filhos; 
destes, sete tornaram-se servidores públicos.  

Minha família também tem viés político. 
Meu cunhado Pedro Luiz Correa foi vereador por 
Vitória por três mandatos. Meu primo Antônio, 
conhecido por Boy do INSS, cuja falecida mãe, Odete 
Fernandes de Aquino, foi servidora desta Casa de 
Leis – assessora, na época, da Senhora Deputada 
Rose de Freitas –, é vereador pela Serra e está no 
segundo mandato, e que muito me honrou 
concedendo o título honorífico de Cidadão Serrano.  
 De família humilde, estudei a maior parte da 
minha vida em escola pública. Iniciei na Escola 
Municipal Zilda Andrade. Cursei o ginásio na Escola 
Polivalente de Maruípe, e o segundo grau na Escola 
Técnica Federal do Espírito Santo, concluído no ano 
de 1980, saindo de lá como técnico em mecânica. 
 Como em 1980 o País passava por uma 
grande depressão econômica e grande desemprego, 
fiz meu primeiro concurso público para o cargo de 
agente administrativo, ministrado pelo Dasp, órgão 
federal, passando em quinto lugar entre seis mil 
inscritos. Fui nomeado em 1.° de outubro de 1981 e 
lotado no Instituto de Administração Financeira da 
Previdência e Assistência Social, Iapas, no Setor de 
Contabilidade Pública, disciplina pela qual me 
apaixonei, provocando mudança no ramo da minha 
vida.  

Nessa instituição, ocupei as mais diversas 
funções gratificadas, dentre as quais posso citar: 
Chefe de Análise Contábil, Chefe de Revisão 
Contábil e Coordenador-Geral de Contabilidade. 

Em 1988, ainda no Iapas, ocupei, com apenas 
vinte e oito anos de idade, o cargo em comissão de 
Secretário de Contabilidade e Finanças. Isso muito 
me alegrou, pois além de ocupar cargo de grande 
projeção na época, fui o Secretário mais novo do 
Brasil naquela função. Naquela época, também 
concluí o Curso de Bacharel em Ciências Contábeis 
pela Universidade Federal do Espírito Santo, Ufes. 
Posteriormente, fui professor no Curso Técnico de 
Contabilidade na Escola de 2.° Grau Otacílio Lomba, 
no bairro de Maruípe.  

Com a fusão do Iapas com o INPS criou-se o 
INSS. Nesse Instituto, ocupei por dez anos 
ininterruptos o cargo de Chefe de Administração 
Financeira e substituto do Superintendente Regional, 
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sendo, no último ano, Superintendente Interino. No 
INSS auxiliei o Setor de Treinamento, trabalhando 
como instrutor. 

Em 1995, fui aprovado no concurso público 
para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo no cargo de Controlador de Recursos Públicos, 
hoje denominado Auditor de Controle Externo. Fui 
nomeado em março de 1998 e lotado na 2.ª 
Controladoria Técnica. Durante três anos viajei por 
todo o Estado, fazendo inspeções e auditorias em 
diversos municípios.  

Em 2001, obtive o título de Especialista em 
Controle Externo pela Universidade Federal do 
Espírito Santo. Desse ano até hoje, ocupei a função 
gratificada de Coordenador de Unidade Técnica e 
Coordenador da Controladoria-Geral Técnica. 
Atualmente ocupo o cargo de Secretário da 9.ª 
Secretaria de Controle Externo. 

Durante meus quinze anos como servidor 
efetivo do Tribunal de Contas, participei de diversas 
Comissões não remuneradas, tanto no Tribunal de 
Contas quanto em outras instituições.  

No Tribunal de Contas, participei da 
Comissão que elaborou o projeto das Resoluções n.os 
195 e 196, de 2004, que disciplinavam a orientação e 
a fiscalização dos gastos com educação e saúde. 
Essas já revogadas.  

Participei da Comissão que elaborou o 
projeto das Resoluções n.os 238 e 248, de 2012, que 
disciplinam a orientação e a fiscalização dos gastos 
com educação e saúde, em pleno vigor.  

Participei das Comissões de análise de contas 
do Governador desde 2003, sendo o Coordenador das 
três últimas, nas relatorias dos Conselheiros 
Sebastião Carlos Ranna, exercício 2010; José 
Antônio Pimentel, exercício 2011; e Sérgio Aboudib, 
exercício 2012. 

Na Secretaria de Tesouro Nacional, participei 
do Grupo Técnico de Contabilidade, chamado 
GETCON; Grupo Técnico de Relatório de Gestões 
Fiscais, chamado GETREL, como membro 
substituto.  

E, no Governo do Estado, do Grupo Técnico 
de Contabilidade Estadual, como membro titular.   

Além disso, sou instrutor da Escola de 
Contas do TCE, nas disciplinas Contabilidade 
Pública e Limites Constitucionais e Legais. Esse 
trabalho permite contribuir com o trabalho de 
orientação prévia que o Tribunal de Contas oferece 
aos gestores públicos, inclusive aos conselhos 
municipais de saúde e de educação. Também 
ministrei as mesmas disciplinas na Universidade de 
Vila Velha, UVV. 

Finalizando esse breve resumo do meu 
currículo, ressalto também que concluí o curso de 
graduação em Direito na faculdade Estácio de Sá de 
Vitória, em 2007, estando inscrito na OAB sob o 
número 16871. 

Antes de iniciarmos a sabatina, aproveito a 

oportunidade para registrar o enorme avanço pelo 
qual o TCE tem passado nos últimos anos. No âmbito 
administrativo destaco, entre outras iniciativas, a 
elaboração do planejamento estratégico com mais de 
trinta e cinco projetos, muitos deles inclusive já se 
tornaram realidade.  

Concurso público é rotina nesse Tribunal. 
Foram realizados concursos para membros do 
Ministério Público de Contas, auditor substituto de 
conselheiro, auditor de controle externo e já foi 
autorizado novo concurso para a carreira de analista 
administrativo, com prova marcada para o mês de 
dezembro deste ano. 

Também houve o fortalecimento da Escola 
de Contas capacitando não só os servidores do 
Tribunal, mas também os servidores de nossos 
jurisdicionados. Outros destaques foram: a criação da 
Ouvidoria e da Corregedoria; o projeto Saúde para os 
Servidores, que inclui ginástica laboral e outras 
medidas de controle da saúde; a concessão de 
auxílio-saúde, a implantação da coleta seletiva de 
lixo, a reestruturação da carreira de auditor de 
controle externo, evitando a evasão que sofria a 
categoria; a modernização dos equipamentos de 
trabalho e mobiliário; a obra do prédio do TCE que 
desde a construção nunca havia sofrido uma reforma 
significativa.  

No plano técnico está a nomeação dos novos 
conselheiros; a criação da estrutura organizacional 
moderna; divulgação das pautas dos julgamentos no 
site do TC; disponibilização online da sessão 
plenária; elaboração do diário oficial eletrônico do 
TC; implantação do sistema de controle externo 
informatizado; criação e aperfeiçoamento de diversas 
ferramentas de apoio à auditoria baseadas em 
tecnologia da informação, como os programas e-
cidades, Geo-obras, LRF-web; estabelecimentos de 
parcerias com diversos órgãos de controle, como o 
TC de outros Estados, TCU e CGU; estabelecimentos 
de parceria com entidades internacionais como o Bird 
e a Organização Latino-americana e do Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, chamada 
Olacefs; modernização da legislação com uma nova 
Lei Orgânica do TC, novo Regimento Interno com 
destaque para as medidas cautelares; o código de 
ética do servidor, o código de ética dos membros do 
Tribunal de Contas, o guia de controle interno e as 
resoluções para fiscalização dos gastos com saúde e 
educação e aderência às normas de auditorias 
governamentais, chamadas NAGs. 

Prezados, o Tribunal de Contas ainda tem 
que avançar. Assim, se for escolhido pelos nobres 
Deputados, tenho como propostas: implantação de 
auditorias concomitantes a tempo e a hora, nos 
processos mais vultosos; implantação das auditorias 
operacionais para melhorar a gestão dos nossos 
jurisdicionados; fortalecimento e capacitação dos 
membros do controle interno dos jurisdicionados; 
fortalecimento e capacitação dos membros dos 
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Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde e de 
Educação; incremento e prioridade nas ações 
preventivas, com adoção das medidas cautelares e 
outras determinações; estímulo ao aumento da 
transparência nos órgãos públicos; criação e 
publicação de boletins informativos em linguagem 
acessível para que a população possa compreender a 
atuação e as atribuições do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo; aumento da interatividade 
entre o Tribunal de Contas e a população, com a 
criação de espaço virtual capaz de receber denúncias, 
críticas e sugestões, seja no site do órgão, seja nas 
redes sociais. 

Encerrando minha apresentação, registro que 
espero ser escolhido para ocupar o cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas e contribuir com 
o plenário daquela Corte de Contas, porque preencho 
todos os requisitos constitucionais necessários para o 
cargo; sinto-me profissional e pessoalmente maduro 
o suficiente para suportar a responsabilidade do 
cargo; e possuo vasta experiência na administração 
pública, nas áreas contábil, financeira, orçamentária e 
de auditoria, adquirida nos meus trinta e dois anos de 
serviço público.  

Obrigado pela atenção.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Obrigado, Doutor Luiz Guilherme 
Vieira, pela sua explanação. 

Antes de passar a palavra aos Senhores 
Deputados, registamos a presença do Senhor 
Deusvaldo Carvalho, candidato e perito criminal da 
Polícia Federal; do Senhor Silvio Roberto Lessa 
Amin, Auditor do Controle Externo do Tribunal de 
Contas; do Senhor Robert Luther Salviato, Auditor 
do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo; do Senhor Adecio de Jesus Santos, 
Auditor do Controle Externo do Tribunal de Contas; 
da Senhora Márcia Andréia Nascimento, Auditora do 
Controle Externo do Tribunal de Contas; da Senhora 
Lygia Sarlo, Auditora do Controle Externo do 
Tribunal de Contas; da Senhora Rosana de Freitas, 
Advogada e Diretora do Sindipublicos; do Senhor 
Douglas Dantas, Jornalista e Diretor da Federação 
Nacional dos Jornalistas.  

Encontram-se inscritos para a sabatina três 
Senhores Deputados, membros efetivos, e mais o 
Senhor Deputado Doutor Hércules, que é Deputado 
Estadual e também participa desta reunião. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo, orador inscrito. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Bom dia a 

todos. Saúdo o nosso Presidente, o Senhor Deputado 
Atayde Armani; a Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas; a Senhora Deputada Luzia Toledo, 
brilhante Deputada que sempre está presente; os 
Senhores Deputados Jamir Malini e Doutor Hércules 
e todos que estão neste Plenário. Saúdo o Senhor 

Max Mauro. É boa a presença de S. S.ª nesta reunião. 
Saúdo também o meu amigo, que veio de 

baixo e chegou aonde chegou por ser uma pessoa 
determinada, capacitada e competente, meus 
parabéns pelo seu currículo.  

Senhor Luiz Vieira, o Tribunal de Contas 
encaminhará à Assembleia Legislativa, 
trimestralmente e anualmente relatório de suas 
atividades? 

 
O SR. LUIZ GUILHERME VIEIRA – 

Sim, deve encaminhar o relatório de atividades 
trimestral e o anual. Além disso, deve prestar contas 
perante a Assembleia Legislativa, órgão legitimado 
para aprovar as contas do Tribunal de Contas, que 
devem ser encaminhadas até o dia 30 de abril do 
exercício subsequente ao que está sendo julgado. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – O 

Regimento Interno do Tribunal de Contas poderá ser 
alterado mediante qual aprovação? 

 
O SR. LUIZ GUILHERME VIEIRA – O 

Regimento Interno pode ser alterado por cinco 
Conselheiros efetivos. É bom que se diga, porque 
existem os Conselheiros substitutos, mas só os 
efetivos poderão alterar o Regimento Interno. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Diante do 

novo cenário político do País, do qual cito os 
protestos, de maior participação da sociedade frente 
ao Poder Público, qual o entendimento do candidato 
frente a essas manifestações? 

 
O SR. LUIZ GUILHERME VIEIRA – Nas 

manifestações ocorridas no Brasil, em Vitória e na 
maior parte dos Estados, a maior parte das 
reivindicações estava ligada à segurança pública, 
gastos com saúde e gastos com educação. 
Recentemente, foi aprovada uma lei, chamada Lei 
dos Royalties do Petróleo, que destina setenta e cinco 
por cento desses recursos para o gasto com educação 
e vinte e cinco por cento para o gasto com a saúde. 

Outras reivindicações foram feitas no Estado 
do Espírito Santo, sobre a questão da Rodosol, mas o 
Tribunal de Contas tem uma equipe que está fazendo 
essa auditoria e não poderia falar nada nesta reunião a 
respeito dessa auditoria que está em fase de 
execução. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Luzia Toledo. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Cumprimento o 
Presidente desta Comissão, Senhor Deputado Atayde 
Armani, assim como a Senhora Deputada Lúcia 
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Dornellas, os Senhores Deputados José Esmeraldo, 
Doutor Hércules e Jamir Malini, além de todos e 
todas presentes, e o ex-Governador Max Mauro. 
Acho que já saiu, mas de qualquer forma fica meu 
cumprimento. 

Cumprimento o Senhor Luiz Guilherme 
Vieira.  

Considerando que a Constituição determina 
ser o Tribunal de Contas um órgão auxiliar do Poder 
Legislativo, caso V. S.ª seja eleito Conselheiro, qual 
será sua postura institucional a fim de buscar a 
integração entre aquela Corte e esta Casa de leis? O 
que pode ser feito para promover essa integração? 

O SR. LUIZ GUILHERME VIEIRA – 
Senhora Deputada Luzia Toledo, em minhas 
alegações iniciais falei que sou professor instrutor da 
Escola de Contas no Tribunal de Contas e a primeira 
integração seria ser professor da Escola de Contas 
aqui na Assembleia Legislativa. Seria interessante 
isso. O Tribunal de Contas tem participado no 
Interior do Estado, treinando os servidores dos 
jurisdicionados. 

Seria interessante, concordo ter um melhor 
relacionamento também com a Assembleia 
Legislativa, que é o titular da fiscalização. O Tribunal 
de Contas auxilia a Assembleia Legislativa e as 
Câmaras Municipais; é o titular da auditoria. Melhor 
inter-relacionamento entre a Assembleia e o Tribunal 
e Contas, seria utilizar a Escola de Contas do 
Tribunal de Contas, usar a Escola de Contas daqui da 
Assembleia, desculpe, a Escola daqui da Assembleia 
Legislativa para aproximar os órgãos envolvidos.  

A Comissão de Finanças também, entendo 
que deveria nos procurar mais para debater alguma 
coisa relacionada à atribuição do Tribunal de Contas. 
De acordo com o Regimento Interno temos previsão 
de que a Assembleia pode nos solicitar estudos 
necessários quando a Comissão de Finanças, 
qualquer comissão permanente, assim como a 
Comissão de Inquérito pode solicitar estudos ao 
Tribunal de Contas para que se manifeste sobre 
qualquer assunto de competência do Tribunal de 
Contas.  
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Gostaria que 
V.S.ª falasse um pouquinho da competência técnica 
entre esses dois, principalmente os dois poderes. 
 

O SR. LUIZ GUILHERME VIEIRA – 
Bem, como está previsto na Constituição Federal, na 
Constituição Estadual, a Assembleia Legislativa, o 
Poder Legislativo é titular da fiscalização dos atos 
contábil, financeiro, orçamentário, econômico e 
patrimonial. E o Tribunal de Contas como órgão de 
controle externo os auxilia, o Poder Legislativo. E 
como auxilia a Assembleia Legislativa ou a Câmara 
tem como atribuição também de fiscalizar as 
execuções contábil, orçamentária, financeira, 
patrimonial e operacional. Também de verificar os 

atos de legalidade, legitimidade, economicidade dos 
atos exercidos pelos agentes públicos. 

E, também, o Tribunal de Contas deverá 
apreciar as contas do governador e do prefeito 
encaminhando os pareceres prévios para a 
Assembleia, no caso a Assembleia Legislativa e às 
Câmaras Municipais para julgar as contas, porque 
assim está definido na Constituição que eles são os 
titulares do julgamento dessas contas. As demais 
contas dos administradores responsáveis pelos gastos 
públicos cabem ao Tribunal de Contas fazer o 
julgamento. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Estou 
contemplada. Compete ao Tribunal de Contas do 
Espírito Santo julgar quais contas? 
 

O SR. LUIZ GUILHERME VIEIRA – O 
Tribunal de Contas deve julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis. Pode julgar 
também aqueles que, aquelas contas dos responsáveis 
que deram extravio, ocorreram extravio, perda ou 
irregularidade causando prejuízo ao erário. Pode 
julgar também as contas desta augusta Casa, 
Assembleia Legislativa; o Ministério Público de 
Contas, do Tribunal Judiciário e, também, as câmaras 
municipais. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 
Presidente, estou contemplada. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Obrigado, Senhora Deputada Luzia 
Toledo.  

Com a palavra a Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas. 
 

A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Quero 
saudar o nosso Presidente, Senhor Deputado Atayde 
Armani, saudar o sabatinado, Doutor Luiz Guilherme 
Vieira, parabenizá-lo pela apresentação e dizer que 
estou gostando muito da sua competência técnica, 
assim como do seu currículo.  

Farei apenas uma pergunta: para que servem 
os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal? 
 

O SR. LUIZ GUILHERME VIEIRA – Lei 
de Responsabilidade Fiscal. A Lei Complementar n.º 
101 prevê nos seus artigos que, tanto os poderes, 
como os órgãos, o Tribunal de Contas, o Ministério 
Público, devem elaborar o relatório de gestão fiscal. 
E também os municípios, o Poder Executivo e as 
câmaras municipais. 
Esse relatório de gestão fiscal é elaborado com 
alguns anexos definidos na LRF. A maior parte dos 
poderes, à exceção do Poder Executivo, deve 
compor, no primeiro e segundo quadrimestres, o 
anexo de despesa com o pessoal para verificar se está 
cumprindo os limites constitucionais definidos nesta 
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Lei. 
Também temos os relatórios do Poder 

Executivo que, além de terem os anexos de 
demonstração de despesa, de gastos com despesas, 
deverá ter o anexo de disponibilidade de caixa e o 
anexo de restos a pagar, exigência no terceiro 
quadrimestre do encerramento do exercício. 

O objetivo é a transparência desses relatórios, 
como está previsto também no corpo desta Lei, nos 
artigos 48.º, 48.ºA, que vêm atender ao ensejo da 
sociedade e à obediência ao princípio da 
transparência pública. 
 

A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Obrigada, 
Senhor Luiz Guilherme Vieira, fiquei feliz com a sua 
resposta. De fato, é um instrumento de transparência 
para que a sociedade civil possa controlar os gastos 
públicos com maior eficiência. 

O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Obrigado, Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas. Com a palavra o Senhor Deputado Doutor 
Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Pois não. 
Obrigado, bom dia a todos. Parabéns, candidato, 
Senhor Luiz Guilherme Vieira, pelas respostas. 
Quero dizer que fico muito feliz em poder estar 
presente, em obediência ao artigo 248.º, inciso II do 
Regimento Interno, que diz que o candidato pode ser 
inscrito por indicação de Deputado, pela Mesa 
Diretora ou por uma bancada. 

Mas meu sonho ainda é que esse caminho 
seja banido. Que o candidato seja inscrito 
independentemente de bancada, de partido, de Mesa 
Diretora ou de Deputado, retirando-se esse artigo 
248.º do nosso Regimento Interno. 
A pergunta é a seguinte: candidato Luiz Guilherme 
Vieira, o senhor falou sobre avanços do Tribunal de 
Contas. Também concordo que o Tribunal de Contas 
melhorou muito. Avançou principalmente, quando 
entraram alguns conselheiros que não tinham assim 
tanta ligação e tanto comprometimento político. 
Agora é preciso avançar mais.  

Mas pergunto ao Senhor: há previsão legal 
para o uso de medidas cautelares no Tribunal de 
Contas? Se sim, aponte a importância das mesmas. 
Faço referência à prevenção, em vez de dar o 
remédio para curar, evitar a doença. Essa é minha 
pergunta. 
  
 O SR. LUIZ GUILHERME VIEIRA – 
Medidas cautelares são uma inovação no Tribunal de 
Contas. Está previsto na lei orgânica do Tribunal de 
Contas, Lei Complementar n.º 621 e também no 
Regimento Interno, Resolução n.º 261 de 2013.  
 O que são as medidas cautelares? São 
solicitações feitas pelos representantes junto ao 
Tribunal de Contas e, o relator, diante dessa 
representação e, verificando que há os requisitos 

dessa medida cautelar, pode concedê-la. Quais são os 
requisitos? Fundado receio de grave lesão ao erário e 
o risco da ineficácia da decisão de mérito. 
 Havendo esses dois requisitos, a juízo do 
relator, se assim entender, poderá conceder essa 
medida cautelar e determinar o rito sumário para essa 
medida cautelar. Qual a importância? A importância 
é a prevenção, cortar o mal pela raiz, é evitar que o 
gasto público seja em desacordo com as normas. O 
Tribunal de Contas tem concedido várias medidas 
cautelares pelos nossos conselheiros. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Muito 
obrigado, escrevi o termo prevenção, porque achei 
importante essa resposta. Entre as atribuições do 
Tribunal de Contas, gostaria que o Senhor me 
explicasse quais as atividades fundamentais do cargo 
de Conselheiro de Contas, por gentileza. 
 O SR. LUIZ GUILHERME VIEIRA – Os 
Conselheiros são juízes administrativos. As 
atribuições são presidir as instruções técnicas das 
quais são relatores. Devem fazer parte da discussão 
do Plenário. Quando relatores, devem apresentar as 
instruções técnicas, seus relatórios e voto da matéria 
a seu dispor; têm como atribuição julgar os demais 
pares, os processos de contas e os processos de 
fiscalização previstos no nosso Regimento Interno; 
têm também como atribuição exercer algumas 
atividades administrativas, como ser presidente do 
Tribunal de Contas, presidente da Ouvidoria do 
Tribunal de Contas e também da Corregedoria do 
Tribunal de Contas. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 
candidato Luiz Guilherme Vieira, gostaria que 
pudesse me responder à seguinte pergunta: O Senhor 
acha que um Conselheiro com ligações partidárias, 
indicado por partido político ou por bancada e que 
esteja preso a alguma ideologia política, alguma 
tendência, tem isenção para julgar conta de qualquer 
um, independentemente de que seja da sigla dele, da 
simpatia dele, ou ele teria condições de fazê-lo 
tecnicamente? 
 
 O SR. LUIZ GUILHERME VIEIRA – 
Senhor Deputado Doutor Hércules, ao estar no cargo 
de Conselheiro, não importa se é político ou não, 
deverá seguir as determinações normativas previstas 
no mundo jurídico do Estado do Espírito Santo. 
  Como falei, inicialmente, temos o Código de 
Ética dos membros do Plenário, que são os 
Conselheiros, Auditores e substitutos de 
Conselheiros. Uma das vedações previstas é que ao 
estar no cargo de Conselheiro, não poderá exercer 
política partidária. Particularmente, entendo que 
muitos defendam a exigência de concurso público 
para o cargo de Conselheiro. Mas, infelizmente, a 
maneira como está disposta na Constituição devem 
ser indicadas quatro pela Assembleia Legislativa e 
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três pelo Governador do Estado. Sendo assim, como 
o Conselheiro ao tomar posse diz que tem que 
respeitar a Constituição Federal, a Constituição 
Estadual e os atos normativos, deveriam seguir suas 
decisões não políticas. É o que tenho a falar. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Obrigado, Senhor Deputado Doutor 
Hércules. 
 Não havendo mais Deputados inscritos, a 
palavra está franqueada para algum Deputado que 
queira fazer algumas considerações. (Pausa) 
 Concedo a palavra ao Senhor Luiz Guilherme 
Vieira por três minutos para suas considerações 
finais. 
 
 O SR. LUIZ GUILHERME VIEIRA – 
Meus agradecimentos ao Presidente desta Comissão 
de Finanças, Senhor Deputado Atayde Armani, pela 
condução dos trabalhos das sabatinas; aos signatários 
da minha candidatura ao cargo de Conselheiro, 
Senhor Deputado Doutor Hércules e a Mesa Diretora, 
fato que muito me honrou; aos membros desta 
importante Comissão, que fizeram parte deste 
trabalho; aos demais Deputados desta Casa de Leis; 
aos Procuradores do Ministério Público de Contas, 
Doutor Luís Henrique Anastácio da Silva, Doutor 
Heron Carlos Gomes de Oliveira, Doutor Luciano 
Vieira, o apoio que me foi dado, aos Conselheiros 
Carlos Ranna, Sérgio Aboudib, José Antônio 
Pimentel, Domingos Tauffner e Rodrigo Chamoun o 
excelente trabalho que têm feito no Tribunal de 
Contas; aos meus colegas Auditores de Controle 
Externo e demais servidores o incentivo. Por último, 
mas não menos importante, a minha família, o que 
passou nesses últimos meses. Sem eles eu nada seria. 
Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Senhor Luiz Guilherme Vieira, 
obrigado pelas palavras. Espero que Deus lhe ajude 
na sua saúde e pelo que tenha passado.  

Suspenderemos os trabalhos da reunião para 
a entrada do próximo candidato, Senhor Carlos 
Roberto Bianchi. 

Está suspensa a reunião. (Pausa)  
 

(A reunião é suspensa às 10h11min 
e reaberta às 10h19min) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) – Declaro reaberto os trabalhos desta 
Comissão, e com prazer registramos a presença da 
Senhora Alba Soares de Aguiar, advogada e também 
candidata à Conselheira do Tribunal de Contas. 

Concedo a palavra ao próximo candidato, 
Senhor Carlos Roberto Bianchi, Auditor do Controle 
Externo do Tribunal de Contas, pelo prazo de dez 
minutos, prorrogável por mais dez minutos.  (Pausa)  

O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
Bom dia a todos. Em primeiro lugar agradeço a Deus 
a oportunidade de estar ocupando este espaço. 
Agradeço às pessoas que foram responsáveis por 
abrir a Assembleia Legislativa do Estado para que a 
cidadania estivesse presente nesta oportunidade de 
ocupar a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo.   

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, demais Senhores 
Deputados que a compõe, os que estão em Plenário, 
cidadãos que nos assistem pela TV Assembleia e 
todos os presentes, minhas sinceras saudações.  

O motivo que traz todos nós a este recinto é 
um nobre e fundamental desejo de participar da vida 
politica e edificar com nossa pequenina parcela de 
poder para que exercendo em plenitude o que nos 
cabe como cidadãos que buscando uma maior 
eficácia das normas que regem o estado de direito no 
qual estamos inseridos tenhamos como retorno dias 
melhores para o futuro próximo.  

No intuito de auxiliar o exercício do controle 
externo a cargo do Legislativo e promover a boa 
gestão e aplicação dos recursos públicos, os 
Tribunais de Contas de todo o País têm a atribuição 
como instituição, prevista constitucionalmente, para 
exercer a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial das entidades 
de administração direta e indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade e a 
fiscalização da aplicação das subvenções e da 
renúncia de receitas. 

Enfim, auxilia o Legislativo no planejamento 
fiscal e orçamentário anual. Tanto pessoas físicas, 
quanto jurídicas, seja de direto público ou privado 
que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou 
administrem dinheiros, bens ou valores públicos, ou 
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta 
assuma obrigações de natureza pecuniária têm o 
dever de prestar contas aos Tribunais de Contas. 

Conforme o desenho constitucional, os 
Tribunais de Contas são instituições com autonomia 
administrativa, financeira e orçamentaria, não 
estando ligados diretamente a nenhum Poder, o que 
faz com que seja um órgão independente. Sua 
independência é comparada à do Ministério Público, 
um órgão que não está ligado a nenhum Poder e 
exerce a sua função constitucional. 

Tem suas raízes no Erário Régio, ou Tesouro 
Real Público, criado pelo então príncipe-regente Dom 
João, mediante alvará de 1808, em que no seu título 
VI, traz como a origem do Tribunal de Contas no 
Brasil.  

Na Constituição brasileira de 1824, em seu 
artigo 170, outorgada por Pedro I, rezava que a 
apreciação das contas públicas dar-se-ia mediante um 
tribunal, chamado Tesouro Nacional.  

Ao longo do II Reinado, já desde 1826, 



16 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 03 de outubro de 2013 

diversos Deputados defenderam a criação de um 
tribunal fiscalizador das contas públicas. Em 1831 o 
alvará é revogado, mas nenhum tribunal resta criado. 
Seguem-se os debates em defesa de sua criação, com 
nomes tais como José Antônio Pimenta Bueno, 
Visconde de Ouro Preto e outros.  

Foi somente com a República, entretanto, que 
o projeto de lei de autoria de Manuel Alves Branco 
que foi instituído no Brasil um Tribunal de Contas, 
seguindo os modelos francês e belga, mas este não 
restou regulamentado, surgindo então a força política 
de Rui Barbosa na justificação deste decreto. De fato, 
com a Carta Magna de 1891 o Tribunal de Contas 
passou a ser preceito constitucional. 

O então Ministro da Fazenda Inocêncio 
Serzedelo Correia empenhou-se na criação desta 
entidade. Que foi tornada efetiva pelo Decreto 1166, 
de dezembro de 1892.  

Alves Branco, Serzedelo Correia e Rui 
Barbosa são os três nomes principais para a criação 
do Tribunal, sendo Rui Barbosa considerado patrono 
dessas instituições que existem por todo o Brasil. 

Quero que esta defesa da minha candidatura 
se junte ao grito das ruas, que pude ver e participar 
ordeiramente.  

O mundo, e o Brasil não menos, passou e 
vem passando continuamente por inúmeras 
mudanças, sejam elas políticas ou sociais que 
marcaram épocas. Tivemos outrora a Revolução 
Industrial, início de alterações fundamentais no modo 
de vida e produção da época, que trouxe também 
mudanças no comportamento social. 

A Queda da Bastilha, época em que a 
monarquia francesa ignorava as péssimas condições 
da sociedade da época e tinha despesas absurdas com 
o que, pelo menos naquele momento, não era 
necessidade primeira da população, uma vez que a 
fome tomava conta daquele reino, tornado as 
despesas daquele Estado ilegítimas e antieconômicas, 
o que culminou com a Família Real guilhotinada. 

No que diz respeito ao Brasil, foram várias 
mudanças desde o Brasil Império à democracia em 
que hoje vivemos. Mudou-se o sistema político, 
porém as práticas humanas continuam e o Estado 
brasileiro sofre ainda hoje com práticas que 
atravancam a administração como um todo, pois o 
modo solene como os tribunais deste País funcionam 
não trazem efetividade e eficácia às demandas sociais 
hoje requeridas. 

Os símbolos de poder têm vindo antes que as 
reais necessidades do povo, seja ele brasileiro e mais 
especificamente capixaba, essas necessidades não 
têm sido atendidas.  

Num passado não muito distante, o 
movimento do qual participei como cara pintada 
depositou esperança no coração da sociedade. 
Movimento esse parecido com o que recentemente 
tomou conta das ruas deste País e deste Estado, 
pedindo o fim da corrupção e, na época, que o chefe 

do Executivo sofresse um processo de impeachement. 
O povo foi para as ruas, pediu moralidade e ética na 
política, culminando também com a Lei n.º 
8429/1992, publicada para que houvesse um 
instrumento jurídico eficaz para punir os corruptos. 
Foi o grito das ruas contra a vã e vil corrupção, pois, 
essa sim, além de não edificar o bem comum, torna a 
vida em sociedade mais desprovida do mínimo de 
recursos necessários para o bem de todos.  

O Brasil sendo um País com uma carga 
tributária total que se iguala à de países de primeiro 
mundo, como Alemanha, Espanha, Estados Unidos e 
Japão, e que os serviços públicos estão muito aquém 
do que seria aceitável comparado com esses mesmos 
países; o Brasil onde o gasto com educação e saúde 
em famílias de classe média toma boa parte de seus 
orçamentos, sendo estas as que mais contribuem 
direta ou indiretamente com os setenta e dois tributos 
que hoje vigoram neste País; que os Tribunais de 
Contas ainda não tiveram a atenção que precisam, 
seja pela sociedade ou pelos Governos. 

Aproveitamento dos recursos públicos 
arrecadados é necessário, se destacando no cenário 
nacional os Tribunais de Contas como instituição que 
muito tem a contribuir para o fortalecimento da 
democracia brasileira e melhor funcionamento das 
instituições deste País, e sendo conselheiro é esse o 
foco que quero dar ao Tribunal de Contas capixaba, 
tornando instrumento essencial para que efetivamente 
as políticas dos Governos, independente de grupos 
políticos que estejam no poder, sejam e venham a 
atender ao essencial e ao grito das ruas, que pede no 
contexto social que hoje se faz presente. 

O mundo passa por mudanças e temos que 
nos antecipar para que a administração pública 
continue atendendo à finalidade precípua para a qual 
surgiu.  

Fica meu convite para que os excelentíssimos 
Deputados desta atual legislatura deem o aval 
necessário para que as mudanças possam ir até a 
Corte de Contas, o que irá refletir para toda a 
sociedade em benefícios incomensuráveis, tendo 
ainda o atual contexto de manifestações e 
necessidade de mudanças pedidas pelo povo. 
 É necessário, é fundamental, urge que o 
processo de melhora do aparato estatal para atender 
às necessidades do povo continue e tenha como 
instrumento colaborador o Tribunal de Contas, dentro 
de suas atribuições institucionais e constitucionais. 
 Necessário se faz mudar a história da política 
capixaba, mudança essa que deve ser implementada 
por V. Ex.as a partir da nomeação de um conselheiro 
cidadão e técnico, com perfil apropriado para o 
cargo. 
 Fiquem para a história sendo marcos da 
mudança na política capixaba.  
 Peço as V. Ex.as que abracem a minha 
candidatura, tendo a certeza de que estarão 
estabelecendo esse marco de mudança. 
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Com a implementação de políticas integradas 
de controle prévio e concomitante, buscarei colocar o 
Tribunal de Contas como aliado da sociedade e de 
todos aqueles que buscam o bem-estar coletivo, pois 
essa instituição não é oposição a poderes, a políticos 
ou a quem quer que seja; é sim uma aliada para o 
bem comum, dentro das suas atribuições 
constitucionais, o que deve ser visto como algo 
essencial para que os governos possam se basilar e ter 
a certeza de que os seus objetivos e suas políticas 
estão sendo alcançados. 
 Gostaria de fazer uma citação de uma música 
de Margareth Menezes, que fala a respeito da nossa 
responsabilidade diante da sociedade. É uma música 
muito conhecida: 
 

Depende de nós  
Quem já foi  
Ou ainda é criança  
Que acredita  
Ou tem esperança  
Quem faz tudo  
Pr'um mundo melhor  
(...) 
Depende de nós  
Se esse mundo  
Ainda tem jeito  
Apesar do que  
O homem tem feito  
Se a vida  
Sobreviverá 

 
 Acho que está a cargo de nós, sejam cidadãos 
ou autoridades, darmos um novo rumo para que não 
tenhamos o povo precisando sair às ruas para ser 
visto, porque não tem muita oportunidade. 
 Essa iniciativa do conselheiro cidadão já é 
uma boa resposta. É a sociedade participando 
realmente desta Casa de Leis. 
 Agradeço a oportunidade. Estou à disposição 
dos Senhores Deputados. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Obrigado, Doutor Carlos Roberto 
Bianchi, Auditor de Controle Externo do Tribunal de 
Contas. 
 Seguiremos a mesma ordem de inscrição 
anterior. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Saudamos o 
Senhor Presidente Atayde Armani e os demais 
membros. 
 Farei três perguntas. Com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a administração pública 
pode conceder aumento de salário para os seus 
servidores? 

 O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
Os servidores sempre podem ter aumento, desde que 
esteja dentro do que é possível. 
 A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu 
alguns limites para gasto com pessoal, que devem ser 
obedecidos. Desde que seja pertinente, pode sim ser 
concedido aumento; desde que passe pelos trâmites 
legais necessários. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Segunda 
pergunta: quais as garantias constitucionais 
concedidas ao Tribunal de Contas da União para 
garantir sua independência orgânica? 
 
 O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
Autonomia financeira, orçamentária. Isso promove a 
possibilidade de o Tribunal não estar vinculado, de 
não ter que recorrer às demais autoridades para que 
tenha o dinheiro necessário para prover os seus 
serviços e dar efetividade às suas auditorias. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – A última 
pergunta que farei a V. S.ª, Senhor Carlos Roberto 
Bianchi, é a seguinte: qual é a sua opinião sobre o 
panorama atual de desafios e oportunidades inseridos 
no Plano Estratégico 2010-2015 do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo? 
 
 O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
O Tribunal atualmente vem passando por 
modificações. Tivemos recentemente a publicação do 
novo regimento interno, algumas mudanças 
relacionadas à estrutura interna do Tribunal, uma 
reestruturação no plano de carreiras, o Tribunal tem 
promovido auditorias, como sempre, e vejo com 
bons olhos. Percebo que eram necessárias essas 
modificações, e percebo que o Tribunal tem muito a 
avançar. Não é à toa que me candidatei a conselheiro, 
pois quero contribuir com esses avanços.  
 Quando falamos em Brasil, é porque 
tivemos a oportunidade de conhecer outros países e 
percebemos que estamos, no que diz respeito à 
prestação de bons serviços públicos, muito aquém. 
Temos muito a avançar, e o Tribunal de Contas, 
conforme sua atribuição institucional, pode, por 
meio das auditorias operacionais e do controle 
prévio e concomitante, evitar que absurdos 
aconteçam, como, por exemplo, ocorreu com a 
obra do aeroporto. Não é uma obra que esteja sob o 
crivo do Tribunal de Contas do Estado, embora 
esteja sob o crivo do Tribunal de Contas da União, 
mas o que ocorreu poderia não ter ocorrido caso 
houvesse sido realizadas auditorias prévias. É uma 
obra que atravanca o progresso do Estado, e faz com 
que toda a população pague caro, e muito caro, pela 
atuação ineficaz da administração pública como um 
todo. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Agradeço a 
V. S.ª as respostas. 
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 O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
Obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Luzia Toledo. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Cumprimento 
novamente a Mesa, os nossos telespectadores, o 
público presente, os nossos funcionários, técnicos, e 
o candidato Carlos Roberto Bianchi. 
 Segundo o art. 105 do regimento interno do 
Tribunal de Contas, o Tribunal apreciará as contas 
prestadas anualmente pelo Governador do Estado. 
Diante do exposto, gostaria de saber se V. S.ª pode 
discorrer sobre os conteúdos necessários e 
obrigatórios dessa prestação de contas? 
 
 O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
Senhora Deputada Luzia Toledo, toda conta prestada 
ao Tribunal tem todos os demonstrativos contábeis 
necessários, inclusive aqueles previstos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal que, no final do ano, na 
verdade, todos se juntam, além daquele controle 
concomitante que é feito, trimestral e alguns 
bimestrais, alguns quadrimestrais, balanço financeiro 
orçamentário patrimonial, a Lei Orçamentária e os 
demonstrativos de receita e despesa dentre outros que 
no momento não tenho, mas o que não diminui a 
necessidade de, pelo menos, com demanda agora, 
mas assim, o que compõe a prestação de contas do 
governador, na verdade, são todos os demonstrativos 
contábeis que a Lei de Responsabilidade Fiscal nada 
mais fez que aclarar e alguns demonstrativos novos, 
claro, que foram requeridos.  
  
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Além dessa 
análise colocada pelo próprio Tribunal, conforme V. 
S.ª acabou de dizer, quais os outros órgãos estariam 
dentro dessa prestação de contas?  
 

O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
A Deputada se refere... 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – A prestação de 
contas do governador do Estado. Quais os outros 
órgãos estariam implícitos? 
  

O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
Assim, olha só, nas contas de Governo, na verdade, 
estão todas as Secretarias de Estado. Na verdade, o 
orçamento público engloba todos os Poderes também. 
Quando é submetido à Assembleia Legislativa é 
submetido todo o orçamento público e seus 
demonstrativos.   
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Estou 
contemplada.  
 

O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 

Desculpa, Deputada. Todo aquele que administra 
recurso público tem o dever de prestar contas ao 
Tribunal. O Tribunal, no caso das contas do 
Governador, apenas auxilia. Ele não é um órgão 
auxiliar, mas auxilia o Legislativo nessa prestação de 
contas. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – V. S.ª falou 
muito em transparência, sobre a questão da corrupção 
e nós, aqui, também tem sido nosso comportamento; 
tem girado em cima exatamente dessa convicção de 
que o País poderia ser muito melhor se os agentes 
públicos fossem sérios, fossem transparentes. Quais 
são as ações e os mecanismos a serem 
implementados pelo Tribunal de Contas para garantir 
maior democratização de sua gestão e transparência 
de suas decisões? Como aproximar a Corte de Contas 
da população e entidades da sociedade civil? 
 

O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
A criação de um conselho formado, na verdade, por 
cidadãos para um acompanhamento contínuo da 
instituição. Com relação à atuação especificamente 
do Tribunal de forma a dar maior efetividade e uma 
resposta à sociedade, seria a instauração de auditorias 
operacionais no que diz respeito à prestação de 
serviço público; o controle prévio e concomitante 
também iria robustecer essa efetividade que a 
sociedade hoje requer.   

 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Como 
aproximar a sociedade do Tribunal? Sabemos que o 
Tribunal de Contas hoje tem outra eficácia e está indo 
ao encontro da sociedade, mas é necessário muito 
mais.  

Como o Tribunal de Contas poderia agir, sob 
sua ótica, para se aproximar da sociedade, 
principalmente dos prefeitos, dos vereadores, dos 
gestores que, na verdade, responderão, depois, junto 
ao Tribunal de Contas? O Senhor Deputado Doutor 
Hércules fez uma pergunta ao candidato que 
antecedeu V. S.ª exatamente nessa linha. Como o 
Tribunal de Contas pode, na verdade, fazer a 
prevenção? Apesar de o Tribunal de Contas hoje 
estar bem democrático - frequento o Tribunal - acho 
que pode ser muito mais, a exemplo do Tribunal de 
Justiça, cujo Presidente atende uma pessoa do povo 
que chega ao local. O Tribunal de Contas tem feito 
esse trabalho.  

V. S.ª é jovem; demonstrou nesta Casa de 
Leis uma interação muito grande com esse novo 
momento em que vive o Brasil. Gostaria, então, que 
V. S.ª falasse sobre a prevenção e como o Tribunal de 
Contas pode chegar à sociedade. 
 

O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
O Tribunal de Contas, na verdade, por meio da 
Escola de Contas, promove cursos para todos os 
jurisdicionados, sejam prefeitos... 
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Com relação à participação da sociedade, 
diretamente, sugiro que um conselho seja formado 
para isso, até para que haja regras.  

O Tribunal de Contas, como instituição, não 
se nega, em momento algum, estar aí para a 
população. Até porque todo cidadão pode fazer 
denúncia ao Tribunal. Quando falamos sobre 
denúncia, fiscalização, isso assusta um pouco, assim 
como, para o comerciante, a fiscalização da Receita 
Estadual ou da Receita Federal assusta também. 

O Tribunal de Contas não é esse vilão. Na 
verdade, é um amigo que contribui para a 
democracia. Quem precisar de atendimento é só se 
dirigir ao Tribunal que o terá, desde que a 
necessidade seja pertinente. 

Em relação ao provimento da sociedade de 
todo o aparato necessário, em relação ao atendimento 
- a Senhora Deputada se referiu, especificamente à 
questão do atendimento - não podemos confundir a 
questão da independência dos auditores com um 
atendimento ruim.  

Querendo ou não, somos prestadores de 
serviços públicos, como funcionário público, como a 
instituição. Caso seja Conselheiro, continuará de 
portas abertas para quem precisar, dentro das 
atribuições do Tribunal. Tenha certeza de que será 
bem-atendido. 

Percebo que é uma forma de aproximar o 
Tribunal não só dos jurisdicionados, como também 
das pessoas que têm necessidade, às vezes, de um 
curso, de algo assim, relacionado à atividade do 
Tribunal, no que diz respeito à formação que, 
normalmente, os jurisdicionados precisam dar aos 
seus funcionários, para que possam, mais tarde, não 
sofrer as consequências de não atender a algum 
requisito exigido legalmente. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 
Presidente, muito obrigada. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Agradeço à Senhora Deputada Luzia 
Toledo a fala. 

Concedo a palavra à Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas para suas perguntas. 
 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Saúdo o 
jovem Carlos Roberto Bianchi, parabenizo-o pela 
vontade de ser Conselheiro. É muito bom ver a 
juventude, uma juventude que, conforme você 
mesmo falou, participa dos movimentos sociais 
organizados. Parabéns por esta disposição de estar 
aqui concorrendo à vaga de conselheiro. 
 Vou fazer uma pergunta muito simples, 
estritamente técnica. O que é dívida pública? 
 

O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
Dívida pública. Bom, a administração pública, na 
verdade, para que ela alcance o fim necessário, acaba, 
às vezes, tendo que recorrer a instituições que vão 

financiar aqueles projetos. Porque muitas vezes o que 
é previsto no orçamento, de arrecadar, muitas vezes 
não se consolida. A arrecadação às vezes é aquém do 
que seria necessário.  

Então, no que diz respeito à dívida pública, é 
tudo aquilo que o jurisdicionado, no caso, prefeitura, 
o Estado, deve. Aí entram os precatórios, entram 
serviços que, de repente a instituição contratou e 
ainda não desembolsou, não pagou, e por aí vai. 

É muito amplo. Esta questão da dívida 
pública é algo muito amplo. Se eu fosse enumerar um 
por um... Busquei, realmente, simplificar a resposta.  

A Senhora Deputada falou jovem. Eu conto 
com trinta e oito anos de idade. Tive a oportunidade 
de ser cara-pintada e foi um momento, assim, em 
que esperávamos grandes mudanças, e vejo esse 
movimento atual como algo necessário para lembrar 
que estão sempre buscando a melhoria dos serviços 
públicos, a melhoria da sociedade como um todo, e 
do País.  
 

A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Muito 
obrigada, Senhor Carlos Roberto Bianchi. Acho que, 
com relação à pergunta você foi bem sucinto.  
 

O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
Se eu tivesse que explicar detalhes, acho que iria 
tomar muito tempo. É bem técnico, mas acho que, 
publicamente eu satisfiz à pergunta. 
 
  A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Fiquei 
satisfeita. Apenas acrescentar que a dívida pode ser 
interna ou externa; mas, estou satisfeita com a 
resposta. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Obrigado, Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Carlos Roberto Bianchi, quero, naturalmente, 
ressaltar o que a Senhora Deputada Lúcia Dornellas 
falou sobre a juventude, a tentativa de mudar. Mas eu 
também me considero jovem, porque, com mais de 
setenta anos, inconformado principalmente com o 
que vem acontecendo em Brasília, em que um monte 
de bandido, uma quadrilha hoje consegue um monte 
de penduricalho para burlar a lei e roubar o cidadão 
brasileiro. Então, apesar de mais de setenta anos, 
estou também nesta Casa tentando mudar este estado 
de coisas. 

Qual a relevância do papel do Ministério 
Público de Contas na correta aplicação dos recursos 
públicos? 
 

O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
O Ministério Público sempre é muito relevante. Acho 
que todo sistema formado para se controlar o gasto 
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público, se controlar efetivamente as despesas 
públicas, se têm atendido, se tem cumprido, 
realmente o papel dela e se tem cumprido, também, 
no gasto dessas despesas a lei, acho que uma 
instituição que esteja atuando na fiscalização, se a lei 
realmente está sendo aplicada, acho que é muito 
importante, é muito plausível. É muito necessário que 
o Ministério Público esteja bem-atuante. 

O Ministério Público também tem suas 
limitações.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - O 
Ministério Público de Contas. 

O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
O Ministério Público de Contas. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Obrigado. 
Senhor Carlos Roberto Bianchi. Discorra sobre a 
questão da qualidade de gastos públicos em relação 
ao cumprimento de limites mínimos de 
investimentos.  

É atribuição do Tribunal de Contas verificar 
se houve apenas o cumprimento formal dos índices 
de investimento ou a Corte de Contas deve avaliar a 
melhoria da qualidade dos serviços públicos? 
 

O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
A Corte de Contas pode avaliar a questão da 
qualidade. Dentro das atribuições que o Tribunal de 
Contas tem, através das auditorias, pode, inclusive, 
referente à questão, não somente de obras públicas, 
mas também de serviços públicos. O Tribunal de 
Contas pode atuar, sim.  

Com relação à qualidade, isso é algo muito 
novo. Na verdade, há uma grande preocupação com 
os números. Mas a forma como esses números 
surgiram, a execução que trouxe como consequência 
aqueles números tem uma atuação ínfima. Na 
verdade, deveria haver uma maior atuação do 
Tribunal de Contas com relação à forma como o 
gasto público é feito. Dessa forma, teríamos o limite 
também para a questão da discricionariedade do 
gestor público. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Candidato 
Carlos Roberto Bianchi, o Senhor começou falando 
sobre a abertura da Assembleia Legislativa, com 
relação a esta sabatina. O Senhor conhece muito bem. 
Quanto às outras sabatinas, simplesmente, inclusive a 
este Deputado, na ocasião de alguns Conselheiros, 
dos últimos que entraram no Tribunal de Contas, pois 
não foram realmente sabatinados. Para a maioria, 
foram feitos elogios aos Colegas Deputados que 
alcançaram com mérito o Tribunal de Contas hoje. E, 
na verdade, são todos capazes. Mas nunca foi feita 
por nenhum Colega, inclusive este Deputado, uma 
pergunta técnica que realmente pudesse deixar o 
candidato, usando um termo chulo, em uma saia 
justa, um termo muito usual.  

A Assembleia Legislativa não está fazendo 
nenhum favor, está obedecendo ao artigo 248, II, do 
Regimento Interno, conforme disse ao início e o 
repito, que estabelece lamentavelmente, ainda, a 
apresentação dos candidatos, por intermédio de um 
Deputado Estadual, da Mesa Diretora ou de uma 
Bancada. Devemos quebrar esse paradigma também. 
Se Deus quiser, no próximo ano, reapresentaremos o 
projeto de lei nesse sentido. 

Senhor Carlos Roberto Bianchi, faça um 
comentário sobre essa abertura.  
 

O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
Percebo que essa vinculação à Bancada é para a 
manutenção do poder. Percebo como manutenção do 
poder. Anteriormente, assistindo à arguição anterior, 
o colega foi perguntado a respeito da independência. 
Como o Conselheiro teria independência para julgar 
um grupo político? Na verdade, o Conselheiro pode 
se dar por suspeito. Pode pedir para não julgar 
determinados casos, porque, por algum vínculo 
emocional, de participação naquele grupo político, 
desde que tenha a atuação sincera de exercício da 
atribuição, pode pedir para que seja dado por 
impedido. Utilizar a palavra suspeito é inapropriado. 
Ele pode se dar como impedido de atuar. Percebo que 
fica como uma crítica construtiva.  

É necessário, sim, fazer alteração, porque as 
portas para a cidadania devem sempre estar abertas, 
independente de grupo político. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Não havendo mais Deputado inscrito 
para perguntas, concedo a palavra ao Senhor Carlos 
Roberto Bianchi para suas considerações finais. 

 
 O SR. CARLOS ROBERTO BIANCHI – 
Gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar 
aqui; agradecer aos colegas presentes, às pessoas que 
vieram.  

Estou muito feliz por ter estado aqui. Isso 
para mim é um momento da minha vida profissional; 
terão outros. Espero que o povo capixaba possa ter 
um conselheiro cidadão que atenda às necessidades, 
não só que o âmbito político social hoje requer, mas 
que seja um conselheiro que realmente, com a sua 
atuação, faça a diferença na Corte de Contas 
capixaba. Limito-me a esperar. Agradeço a V. Ex.ªs a 
oportunidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Muito obrigado, Doutor Carlos Roberto 
Bianchi. 
 Vou suspender a reunião pelo tempo 
necessário para convocação do próximo candidato a 
ser sabatinado, Senhor Deusvaldo Resplande de 
Carvalho.  
 Está suspensa a reunião. 
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 (A reunião é suspensa às 
11h02min e reaberta às 11h06min) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Está reaberta a reunião. 
 Conforme as normas do Edital n.º 02/2013, 
concedo a palavra ao candidato Deusvaldo Resplande 
de Carvalho, pelo prazo de dez minutos prorrogáveis 
por mais dez. De acordo como Regimento Interno, 
esta reunião será prorrogada até o término da 
sabatina, se não acontecer no prazo da reunião, que é 
de três horas. 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Registro a presença do 
Senhor Edmar Camata, da Transparência Capixaba. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deusvaldo Resplande de Carvalho, por dez minutos 
prorrogáveis por mais dez. 
 

O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Senhoras Deputadas, Senhores 
Deputados, e demais autoridades presentes neste 
Plenário, dostaria de, inicialmente, fazer uma breve 
apresentação de meu currículo para conhecimento de 
todos. 

Tenho formação em ciências contábeis pela 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; pós-
graduado em ciências contábeis, contabilidade 
gerencial pela Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul; atualmente mestrando na Fucape. Tenho mais 
de trinta anos de serviço público federal, iniciei 
minha carreira em Brasília como soldado do 
Exército, fui aprovado em diversos concursos e assim 
assumi diversas funções. Tenho experiência 
internacional de estudos pelo Mercosul: Brasil, 
Argentina, Uruguai. Diversas obras publicadas, cinco 
obras publicadas pela editora Campus-Elsevier, do 
Rio de Janeiro, sendo uma delas uma obra 
denominada Orçamento e Contabilidade Pública, já 
com mais de quarenta mil exemplares vendidos, 
considerado pela editora Campos, para livro técnico, 
como best seller. 

Fui aprovado em diversos concursos 
públicos. Primeiro lugar para Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul; primeiro lugar para Auditor 
Fiscal do Estado de Mato Grosso; segundo lugar para 
Controladoria-Geral da União; segundo lugar para o 
Tribunal Regional Federal da Terceira Região, 
Florianópolis; segundo lugar para Auditor Fiscal 
Federal no Estado do Espírito Santo; sétimo lugar 
para Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas 
deste Estado, sexto lugar para Conselheiro Substituto 
do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fui 
aprovado em mais de cinquenta concursos, dentre 
eles o que ocupo atualmente, o de Perito Criminal 
Federal do Departamento de Polícia Federal. 
 Passarei a expor por que sou candidato a 

Conselheiro do Tribunal de Contas deste Estado. 
Apresento-me como candidato da sociedade, com 
conhecimento técnico, reputação ilibada, idoneidade 
moral, sem ligações políticas e compromissado com a 
aplicação dos recursos da sociedade, ou seja, dos 
impostos pagos por todos os cidadãos. 
 Por que dizer reputação ilibada e idoneidade 
moral? Durante trinta anos de serviço público, nunca 
sofri uma penalidade, nunca respondi a um processo 
disciplinar e nem mesmo a uma sindicância. 
 Digo que há três tipos de pessoas: as que 
imaginam que acontece, as que não sabem que 
acontece e as que fazem acontecer. Estamos aqui para 
isso. 
 Segundo fator: discordar da atual forma de 
nomeação dos conselheiros e de como se constitui o 
Plenário dessa Corte de Contas. Isso é verdade, tanto 
é que no próprio Supremo Tribunal Federal tramita 
projeto de lei para mudar a forma de nomeação dos 
ministros da Suprema Corte deste País. Por que não 
mudar a nomeação dos conselheiros dos Tribunais de 
Contas, tão importante órgão de controle das contas 
públicas, do dinheiro da sociedade? 
 Entendo que a nomeação atual é político-
partidária para atender aos interesses de cunho 
político; um terço das nomeações por governadores e 
dois terços pelas Assembleias Legislativas, ou seja, 
estamos nomeando pessoas de cunho político-
partidário para fiscalizar nossas próprias contas. 
 Terceiro: entendo possuir adequado perfil e 
grande experiência, tanto acadêmica, quanto prática. 
 Vejam bem que os conhecimentos exigidos 
são jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros, 
administração pública.  
 Temos ainda que pensar que a Constituição 
fala notórios conhecimentos. O que são notórios 
conhecimentos? Entendo que se alinham os dois 
conhecimentos: o conhecimento teórico e o prático, 
porque não existe uma boa teoria e uma boa prática 
sem a combinação de ambos. 
 Em quarto lugar, poderia enumerar como 
proposta para a eficácia do TCE no controle das 
contas públicas uma auditoria concomitante, 
especialmente de obras públicas. Não podemos ficar 
fiscalizando quatro anos depois de a obra ser 
executada. O momento é durante a execução.  
 Entendo que obras públicas deveriam ser por 
licitação, sempre na forma de pregão eletrônico, para 
evitar ou para constituir a impessoalidade. Por que 
ainda não é? Já existe um entendimento pensando 
dessa forma. 
 Dentro dessa proposta para os Tribunais de 
Contas, além da auditoria concomitante, penso na 
importante transparência dos atos dos Tribunais de 
Contas. Também fui analista deste Tribunal. Poderia 
dar um exemplo esdrúxulo, mas funciona dessa 
forma. Seria a mesma coisa de um magistrado julgar 
um exame de paternidade com um laudo de exame de 
DNA, comprovando que realmente a pessoa x é o pai, 
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e quando chegar para o magistrado, este dizer: Não, 
ele não é o pai. Julgar de forma diferente do 
apresentado no laudo. O plenário deveria, em tese, 
julgar, com raríssimas exceções, pela independência 
dos conselheiros, conforme o parecer emitido pela 
unidade técnica, ou seja, pelo analista que examinou, 
de fato, as contas.  
 Posso, ainda, enumerar como experiências 
práticas alguns trabalhos realizados, de forma 
sucinta, para não me delongar.  
 Atuei na Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito do Banestado, a CPMI, do Banestado, em 
Foz do Iguaçu, elaborando laudos periciais para 
julgamento de lavagem de dinheiro, principalmente o 
usado pelas empresas de lavagem de dinheiro daquela 
tríplice fronteira.  
 Atuei auxiliando o Senhor Luiz Fux, atual 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, juntamente 
como o Senhor Eduardo Antônio Dantas Nobre, 
Subprocurador-Geral da República, na fiscalização 
do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do 
Sul, por meio de uma notícia-crime.  
 Atuei como auditor fiscal federal em 
investigações fiscais, com diversas empresas 
fiscalizadas. Entre elas, enumero como relevante uma 
usina de açúcar e álcool na região de Campo Grande, 
com recuperação para o erário de mais de três 
milhões e oitocentos mil reais.  
 Atualmente, atuo também como gestor, sendo 
Chefe de Administração e Logística Policial da 
Superintendência Regional de Polícia Federal neste 
Estado, com um orçamento de mais de vinte milhões 
de reais. Durante seis anos de gestão, auditado pela 
Controladoria-Geral da União, pelo Tribunal de 
Contas da União e por outros órgãos de controle, 
nunca tive sequer uma ressalva, e apenas elogios pela 
gestão, vindos da própria CGU. 
 Fui indicado para ser Coordenador-Geral de 
Orçamento do Departamento de Polícia Federal, com 
um orçamento de mais de oitocentos milhões de 
reais, e também para a Secretaria de Grandes 
Eventos, para ser Coordenador de Licitações 
Internacionais, nos grandes eventos que já ocorreram 
e ocorrerão neste País. 
 Participei também do planejamento 
estratégico da Polícia Federal para 2022, entre outras 
diversas atividades.  
 Não pretendo usar o tempo suplementar.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Obrigado, Doutor Deusvaldo 
Resplande de Carvalho. 
 Concedo a palavra à Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas. 
 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Saúdo o 
Senhor Deusvaldo Resplande de Carvalho, e o 
parabenizo por sua explanação inicial. 
 Como com os demais, farei apenas uma 

pergunta: o que é plano de contas? E para que serve? 
 
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Obrigado pela pergunta.  
 O plano de contas enumera todas as contas 
contábeis para fins de registro. Ou seja, é com base 
no plano de contas que o analista atua com o 
conhecimento do fato e o registra nos sistemas. 
Podem ser citados como sistemas mais conhecidos o 
Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal e o Sistema Integrado de 
Administração Financeira de Estados e Municípios. É 
com base nesse plano de contas que existem todos os 
lançamentos contábeis nos diversos sistemas da 
contabilidade pública, que são os sistemas 
orçamentário, financeiro, patrimonial, de 
compensação, e atualmente foi criado o sistema de 
custos da administração pública.  
  
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Muito 
obrigada pela resposta. Sucinta, mas exata. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Luzia Toledo. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Novamente 
cumprimento a Mesa, o Plenário que tem várias 
pessoas de fora. É um prazer tê-los aqui, homens e 
mulheres, telespectadores e também o candidato 
Senhor Deusvaldo Resplande de Carvalho. 

Farei uma única pergunta a V. S.ª. Segundo o 
artigo 188 do Regimento Interno, quais os 
instrumentos que são utilizados para a execução das 
atividades de fiscalização do Tribunal dentre outros 
estabelecidos em atos normativos? 
 
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Instrumentos de gestão? 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – É. 
 
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Existem diversos tipos de auditoria 
que são utilizadas na fiscalização. Entre ela 
poderíamos citar auditorias operacional, contábil, 
financeira, orçamentária nos aspectos legitimidade, 
economicidade, etc. Ainda existem algumas 
auditorias que pouco são utilizadas, auditoria de 
Tecnologia de Informação, auditoria operacional, 
auditoria de acompanhamento e mais alguns outros 
instrumentos de auditagem.     
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Estou 
contemplada, Presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Obrigada, Senhora Deputada Luzia 
Toledo. 
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Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Candidato 
Deusvaldo Resplande de Carvalho, parabéns pela 
explanação. V. S.ª fez referência ao acesso ao 
Supremo. Tive impressão de que V. S.ª falou sobre a 
PEC n.º 17, alguma coisa sobre isso já dei uma lida 
também. Ouvi também que V. S.ª falou sobre as suas 
obras publicadas. 
  
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Orçamento e Contabilidade Pública 
é uma obra; a outra é LRF - Doutrina e 
Jurisprudência.   
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Muito 
obrigado. Fico feliz porque fui técnico de 
contabilidade. Dei aula durante dois anos de 
contabilidade pública em Cachoeiro de Itapemirim, 
no Colégio Aristeu Portugal Neves, anexo ao Liceu. 
Gostaria que o Senhor comentasse sobre o papel do 
Tribunal de Contas na aplicação da Lei da Ficha 
Limpa.  
   
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Excepcional pergunta e de grande 
importância para a sociedade. Primeiramente, 
gostaria que me permitam, o colega anterior 
mencionou muito bem a respeito da criação dos 
Tribunais de Contas e nessa leitura me lembro do 
empenho de Ruy Barbosa, na criação de uma Corte 
de Contas para fiscalizar os atos de gestão, 
modernamente, hoje de gestão, antigamente não se 
falava isso; era aplicação de despesa e receita. Só 
isso.  
 Criada a Corte Contas, logo em seguida 
Marechal Floriano Peixoto, se não me engano, 
nomeou um parente de Marechal Deodoro da 
Fonseca para a Corte de Contas e essa Corte de 
Contas discordou dessa nomeação. Em seguida foi 
emitido um decreto presidencial tirando essa 
atribuição do Tribunal de Contas. Talvez indignado 
com a sua luta, Ruy Barbosa menciona nessa célebre 
frase: De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver 
prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, 
de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos 
homens maus, o homem chega a desanimar-se da 
virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser 
honesto. 
 Existe hoje a Lei de Acesso à Informação, 
outro instrumento da Lei da Ficha Limpa. É óbvio 
que a sociedade quer e está clamando por isso nas 
ruas, por pessoa com probidade para atuar na gestão 
pública, principalmente para a fiscalização dos 
nossos próprios recursos, que são escassos e muito 
mal gastos pelos nossos governantes. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Muito 

obrigado, candidato. Olhei, demoradamente, a 
declaração de bens de todos os candidatos que 
passaram nesta Comissão, até agora. Vi que todos os 
candidatos, apesar de muitos e muitos anos de serviço 
público, têm um patrimônio modesto. 
 Gostaria que o Senhor comentasse sobre 
alguma coisa do tipo: verba de gabinete dos 
congressistas. Sabemos que muitos congressistas 
mudam de hábito, de carro, de apartamento e de 
bairro e depois alguns se candidatam a prefeitos ou se 
reelegem.  

O Senhor acha que o Ministério Público não 
teria que olhar também essa questão do patrimônio 
compatível com a vida do político? Qual a opinião de 
V. S.ª sobre isso?  
 
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Nos trabalhos já realizados, existem 
solicitações constantes, basicamente do Ministério 
Público Federal, dentre elas a evolução patrimonial. 
 V. Ex.ª falou sobre renda modesta. Se 
quisesse ser rico não teria sido servidor público. Fui 
servidor público porque não sabia fazer outra coisa. 
Aprendi muito nessa vida de trinta e poucos anos de 
serviço público e dou graças ao serviço público por 
isso. 
 Em relação à atuação do Ministério Público, 
entendo que a verba de gabinete, de certa forma, é 
necessária. É até semelhante ou comparada ao 
suplemento de fundos, utilizados na administração 
pública, hoje bem mais moderna, por meio do cartão 
corporativo dos governos. 
 É importante que exista, sim, a verba de 
gabinete, porém, de uma forma moderada, porque 
quem paga isso somos todos nós, são os cidadãos de 
bem. E é função do Ministério Público verificar como 
estão sendo aplicados esses recursos, de que forma; 
ter mais mecanismos de transparência. Na União 
temos o Transparência Brasil, em que os dados são 
incluídos. 
 Está certo que muitas pessoas da sociedade o 
utilizam para saber quanto o outro ganha - virou mais 
uma espécie de bisbilhotagem -, mas são ferramentas 
importantíssimas para a fiscalização. 
 Quanto foi gasto de suprimento de fundos 
pelo órgão x? Um mecanismo da verba de gabinete 
seria incluir em um Portal de Transparência para que 
a sociedade tenha conhecimento de quanto o 
Deputado está gastando e a atuação do Ministério 
Público e do próprio Tribunal de Contas. Em quê? É 
necessário, sim, porém de forma moderada, 
controlada e fiscalizada. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Agradeço 
ao candidato a resposta. Farei a última pergunta sobre 
como intensificar as auditorias prévias, a fim de 
evitar que eventuais irregularidades sejam praticadas, 
no sentido de impedir prejuízo ao erário. É preciso 
evitar que aconteçam irregularidades, pois atuar após 
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o erro não é inteligente e é ineficiente. 
 O Senhor não acha que deve haver mais 
auditorias prévias? E a preocupação que temos, neste 
momento - já externei nesta Assembleia Legislativa - 
que agora aprovamos a transferência fundo a fundo 
de verbas para os municípios. Temos uma 
preocupação, porque a maioria dos municípios não 
têm condições financeiras para contratar um técnico 
gabaritado à altura de fazer um projeto, uma 
prestação de contas. Em algumas cidades pequenas 
não existe nem esse técnico, e para levar de outro 
lugar fica, às vezes, problemático para os prefeitos.  
 Em sua opinião, além do que já perguntei 
sobre como intensificar as auditorias prévias, não 
existe essa preocupação de que poderá aumentar a 
questão da improbidade, essa transferência fundo a 
fundo? Fui a favor e votei a favor, mas quero externar 
minha preocupação numa prestação de contas para 
que o prefeito, o ordenador de despesa, no caso o 
prefeito, não possa incorrer em erros que poderia 
evitar ou o Tribunal aconselhá-lo.  
 
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – A primeira questão é sobre a 
auditoria prévia, é isso? O que seria uma auditoria 
prévia? Uma auditoria, o ato de fiscalizar deve 
iniciar-se no momento do procedimento licitatório. O 
procedimento em si já deve ser fiscalizado. Porém, a 
gente sabe, o TCU tem estatísticas, a Polícia Federal 
tem estatística e o Ministério Público possui essas 
estatísticas. A maior quantidade de recursos 
desviados está na execução de contratos, que é o que 
nós mencionamos, a auditoria concomitante. Porém, 
se não for realizada uma licitação adequada, de 
qualidade, os procedimentos seguintes passam a ficar 
viciados, ou seja, a execução torna-se praticamente 
inviável, e quando não inviável, a execução mal. 
Então a auditoria prévia já nos procedimentos 
licitatórios, auditorias concomitantes e a inserção de 
obras públicas em pregão de forma eletrônica. 
 O outro ponto, por favor? É a transferência 
fundo a fundo? 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – É a fundo 
a fundo. 
 
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Transferência de fundo, primeiro, é 
a constituição do fundo. O fundo necessita – eu falo 
na minha obra Manual completo de Contabilidade 
Pública –, como constituir um fundo. Um fundo tem 
que ter contabilidade própria, gestão própria e 
independente. Tem que ser fiscalizado tanto o órgão 
transferidor quanto o órgão recebedor, ou seja, dos 
fundos.  

Temos encontrado, principalmente nos meus 
trabalhos de emissão de laudos periciais, diversos 
desvios de fundos. Posso citar até um exemplo 
clássico que peguei em Mato Grosso do Sul, desvio 

de quatro milhões e pouco de reais do FAT, Fundo de 
Amparo ao Trabalhador. Então, o desvio do fundo a 
fundo deve ser uma preocupação da sociedade.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Muito 
obrigado, candidato. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Obrigado, Senhor Deputado Doutor 
Hércules. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Saúdo 
novamente a Mesa na pessoa do nosso Presidente 
Atayde Armani; saúdo também o Senhor Deusvaldo 
Resplande de Carvalho. 

A primeira pergunta que vou fazer ao Senhor 
é como o Tribunal de Contas do Espírito Santo 
poderia intervir para uma melhor auditoria ambiental, 
em obediência ao texto da recente Lei n.º 
12305/2010, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos?  
 

O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – É muito importante a questão da 
sustentabilidade. Hoje o Tribunal de Contas da União 
e a CGU, até mesmo por pressão de organismos 
internacionais, vêm exigindo muito a questão da 
sustentabilidade. Até em compra de matéria de 
informática tem sido exigido o selo verde.  

Lamentavelmente, não vejo os Tribunais de 
Contas preparados para a fiscalização ambiental. 
Mas, como pode ser solucionado? Acredito que 
constituindo um núcleo ou uma comissão ambiental. 
Dentro da perícia da Polícia Federal existe isso: a 
Perícia Ambiental. Constituída por quem? Por 
biólogos, técnicos na área, agrônomos, físicos e 
outros profissionais da área de engenharia ambiental 
e engenharia florestal. Constitui-se um núcleo com 
pessoas capacitadas para analisar os aspectos 
ambientais.  

Quanto aos Tribunais de Contas, 
lamentavelmente, há alguns que não possuem esse 
perfil técnico. Acredito que deveria urgentemente 
constituir esse núcleo técnico da área ambiental. 
  

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, os restos a pagar são 
considerados dívida consolidada ou dívida flutuante? 
 

O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Restos a pagar foi uma grande 
preocupação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas 
a essência mesmo da Lei de Responsabilidade Fiscal 
foi superávit primário.  
A preocupação dos organismos internacionais vem 
do Tratado de Maastricht, o da criação da União 
Europeia, pois estabeleceu que cada País deveria 
organizar suas finanças para sobrar, ou seja, superávit 
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primário, tem que pagar juros da dívida.  
É claro que restos a pagar, em regra, 

pertencem à dívida flutuante, ou seja, dívida de curto 
prazo que, em alguns municípios, vem se 
acumulando por anos. O que poderia ser incluído 
como dívida fundada, ou seja, dívida consolidada, 
dívida superior a um ano. São os precatórios antes de 
1999, que foram incluídos na dívida fundada.  

Os restos a pagar, em regra, dívida flutuante 
e deveriam ser pagos no ano subsequente. A União 
alterou recentemente, por meio de um Decreto 
Presidencial, porque havia ad aeternun prorrogações 
do restos a pagar.  

Recentemente, a União alterou isso, 
estabelecendo uma regra fixa. Mas isso foi por quê? 
Exigência do Tribunal de Contas da União, devido a 
uma grande preocupação que tinha sobre o acúmulo 
de restos a pagar. Portanto, em nível federal, os restos 
a pagar não podem mais ultrapassar a data de 31 de 
julho do ano subsequente a de sua inscrição, no 
segundo ano de sua inscrição. Observem o exemplo: 
Restos a pagar inscritos em 2013, no máximo, podem 
permanecer até 31 de julho de 2015.  
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Farei a 
última pergunta ao Senhor: Caso o Prefeito 
Municipal autorize a realização de operação de 
crédito que exceda limite ou a condição estabelecida 
pelo Senado Federal, estará sujeito a alguma 
penalidade? 
 

O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Está sujeito ao bloqueio das 
transferências voluntárias. Essa é uma penalidade. 
Poderia ter avançado mais. A LRF não estabeleceu 
nenhum crime. Esqueci-me do número da lei que 
alterou o Código Penal para incluir crimes fiscais. E 
um dos crimes fiscais seria realizar operações de 
crédito não autorizadas ou acima do limite 
estabelecido pelo Senado Federal, o que para o 
Município significa uma vírgula duas vezes a receita 
corrente líquida. Assim, o Município primeiro recebe 
a penalidade administrativa, deixa de receber 
transferências voluntárias da União e não pode 
receber do Estado. É bom que se saiba que a essa 
situação incluídas as transferências voluntárias em 
um sistema de dados. E a Secretaria do Tesouro 
Nacional controla isso através de sistemas, ou seja, 
quem ultrapassou os limites ou quem atingiu o limite 
máximo. Quem ultrapassou tem até dois 
quadrimestres para retornar a esse limite, sendo 
reduzido vinte e cinco por cento já no primeiro. Essa 
é a regra. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Concluo e 
agradeço a V. S.ª as respostas. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Doutor Deusvaldo, também gostaria de 

fazer uma pergunta. Prometi a mim mesmo não 
questionar candidatos, mas questionei um e vou 
questioná-lo com a mesma pergunta: De acordo com 
a nossa legislação atual, em nível federal nos 
supremos, nos tribunais superiores e em nível 
estadual nos tribunais do estado, como dispõe a 
escolha de conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo? 
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – A constituição é dois terços 
escolhidos pela Assembleia Legislativa, um terço 
pelo Governador do Estado, sendo um de livre 
escolha e dois alternados entre auditor e membro do 
Ministério Público, nessa ordem. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – E quatro de acordo com a indicação da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Perfeito. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Só queria acrescentar que estou nesta 
Casa há seis anos e alguns meses. Já elegemos cinco 
conselheiros do Tribunal de Contas: Doutor Carlos 
Ranna, atual presidente do Tribunal de Contas, por 
critério de antiguidade; Doutor Sérgio Aboudib, 
escolha de livre e espontânea vontade do ex-
governador; Doutor Domingos Tauffner, indicação 
do Ministério Público e escolha do Governador; 
Doutor José Antônio Pimentel, escolha e indicação 
da Assembleia Legislativa; Doutor Rodrigo 
Chamoun, também escolha e indicação desta Casa. E 
assim estamos procedendo de acordo com o 
juramento que fizemos quando assumimos nosso 
mandato.  

Achou por bem a atual Mesa Diretora, num 
pedido do Deputado Doutor Hércules, que abrisse a 
inscrição pela primeira vez à sociedade. E assim 
estamos processando e fazendo de uma maneira 
democrática da melhor possibilidade. Não consta do 
Regimento Interno normas. Fizemos as normas. Não 
consta do nosso regimento a maneira como se fazia, 
mas estamos fazendo. Foi divulgado nos Editais 01 e 
02. 
 Só fiz essa pergunta para que o Senhor me 
desse essa resposta mesmo. A atual Assembleia 
Legislativa esteve e está preocupada com a eleição 
dos mesmos. Nunca desrespeitando o que consta da 
legislação. 
 Quero lhe parabenizar pela citação de Rui 
Barbosa. Sou fã de Rui Barbosa. Acrescento que esse 
texto foi usado por Rui Barbosa, mas foi escrito pela 
escritora Cleide Canton. Rui Barbosa o emendou: 
sinto vergonha de mim mesmo ... O Rolando Boldrin 
tem uma fala dessa em um de seus programas. 
Parabéns pela citação desse texto. 
 Os Senhores Deputados Sandro Locutor e 
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Jamir Malini chegaram. Consulto se algum deputado 
tem mais pergunta a fazer ao candidato. (Pausa) 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Sandro Locutor. 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Inicialmente 
cumprimento o Presidente desta Comissão, Senhor 
Deputado Atayde Armani; a Senhora Deputada Luzia 
Toledo e o Senhor Deputado Jamir Malini. Uma 
saudação especial ao candidato Deusvaldo Resplande 
de Carvalho. Muito obrigado pela presença de V. S.ª, 
o que engrandece o trabalho desta Assembleia 
Legislativa. 

Tenho acompanhado, mesmo não podendo 
estar presente, estava de licença médica e retornei 
ontem, calhou de estar presente no momento de fazer 
uma pergunta a V. S.ª. Têm sido feitas muitas 
perguntas técnicas, o que em nosso entendimento, o 
Senhor, além dos livros e dos regimentos, tem o 
amparo para consulta. Mais a título de ouvir a 
opinião de V. S.ª, quero saber qual o seu 
entendimento em relação, respeitada claro algumas 
autonomias concedidas aos Tribunais de Contas, à 
instalação do Ministério Público de Contas, visto que 
outrora atuava o Ministério Público tradicional. No 
entendimento de V. S.ª alguns desses julgados, dos 
quais participou o Ministério Público não o de 
Contas, corre algum risco de nulidade? 
 

O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – O Ministério Público de Contas, 
denominado de Ministério Público Especial junto ao 
Tribunal de Contas, tanto da União quanto de 
Estados, Municípios e dos municípios, no caso Rio 
de Janeiro e São Paulo, é uma previsão 
constitucional. O que ocorria na prática, havia 
entendimento dos Estados que poderiam atuar como 
membros do Ministério Público Especial junto ao 
Tribunal de Contas, membro do Ministério Público 
Estadual. Assim, muitos Estados, acredito que até 
exista, mas a grande maioria já realizou concurso 
público e hoje possui seu Ministério Público Especial 
junto ao Tribunal de Contas. 
Meu entendimento é simples, claro e objetivo. 
Entendo que deve haver quadro próprio, por um 
comando constitucional e da forma prevista, 
mediante concurso público. Talvez avançar um pouco 
mais. Esse Tribunal de Contas deve permanecer 
dentro da própria Corte de Contas, possuir mais 
autonomia, tanto administrativa, financeira, como 
orçamentária e de atuação nos processos, porém atuar 
com mais eficácia. 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Na 
realidade, se havido esse entendimento da 
necessidade do Ministério Público Especial, alguns 
julgados do qual participou anteriormente o 
Ministério Público convencional é passivo de alguma 
nulidade, algum julgado do qual participava até então 

o Ministério Público tradicional? 
 

O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – É um questionamento que talvez eu 
possa emitir uma opinião, é claro. Vivemos em um 
Estado democrático de direito, ninguém é obrigado a 
fazer ou deixar de fazer uma coisa em virtude de lei. 
Nada me proíbe de falar. 

É uma decisão para o Poder Judiciário. Acho 
que o Poder Judiciário deve dar a última palavra 
nessas questões. Porém, a meu ver, como cidadão, 
entendo que não. Ele atuou no exercício de sua 
função. O Ministério com toda sua independência, 
com toda sua autonomia, porém de forma ainda não 
constituída como deveria, atuara no estrito 
cumprimento do dever de forma autônoma dentro dos 
próprios Tribunais de Contas. Como cidadão, 
entendo que talvez se o Judiciário um dia chegar a 
julgá-lo como inválido, seria talvez um retrocesso. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Deusvaldo, V. S.ª é perito federal. Como eu disse 
anteriormente, farei perguntas para ouvir a sua 
opinião e propositura, caso logre êxito chegando ao 
Tribunal de Contas. 
 V. S.ª proporia alguma coisa diferenciada no 
caso, por exemplo, das substituições de conselheiros? 
Existem alguns conselheiros afastados e assessores 
que ocupam essa função sem estar realmente como 
Conselheiro do Tribunal de Contas. V. S.ª teria 
alguma propositura diferenciada na mudança do 
Regimento, alguma coisa nesse formato? 
 
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Teria sim, com toda certeza. Falo 
como cidadão. Acho que a Assembleia Legislativa 
tem o poder de legislar dentro do Estado. Esta Casa 
poderia repensar a forma de constituição do Plenário 
dos Tribunais de Contas. 
 O Senhor Deputado Doutor Hércules 
mencionou a PEC 17, da mudança da constituição do 
Supremo Tribunal Federal. 
 Assisti a uma palestra do ex-ministro do 
Supremo, Senhor Sepúlveda Pertence, onde propunha 
medidas radicais e falava que a forma de composição 
do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Suprema 
do País, não era mais compatível com o Estado 
Democrático de Direito e com os avanços da 
sociedade. Achei muito interessante. 
 Outra mudança radical era que não tinha que 
haver autorização judicial para grampear telefone 
público, porque o servidor público está lá para o 
exercício da função pública e não para tratar de 
interesses particulares. Essas foram as palavras do 
ex-ministro do Supremo, Senhor Sepúlveda Pertence. 
 Outra proposição dentro dos Tribunais de 
Contas. Não estou falando especificamente do 
Tribunal de Contas do Espírito Santo. É o meu desejo 
como cidadão que tenhamos um Tribunal de Contas 
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bem mais técnico e capacitado. Existem Tribunais de 
Contas Estaduais que possuem em seu quadro mais 
de cinquenta por cento de servidores comissionados, 
que não são concursados. 
 Deveria haver uma mudança. Não sou contra 
servidor comissionado. Deve haver da estrita 
confiança do magistrado, do deputado, do 
conselheiro; mas de forma moderada. 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – Gostaria de 
agradecer. É importante, na sabatina dos candidatos, 
fugir um pouco dessa coisa técnica, que tem um 
amparo legal nos livros, no regimento, nas 
constituições, nas leis de responsabilidade, nas leis de 
licitação. A minha pergunta foi no campo de 
propositura, visto que a sociedade clama por avanços. 
 Nós, dentro da legalidade, temos que 
contribuir para esses avanços. É importante ouvir dos 
candidatos essas colocações de pensamentos e de 
proposituras para melhorar o nosso Tribunal de 
Contas. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Parabéns, Senhor Deputado Sandro 
Locutor. V. Ex.ª foi muito feliz. 
 Há poucos dias, esta Casa rejeitou uma 
proposta do Senhor Deputado Doutor Hércules 
porque continha vício de ofício. Emendava um 
decreto, que é o nosso Regimento Interno. Para 
mudar a maneira de eleger o conselheiro do Tribunal 
de Contas, temos que mudar a Constituição do Estado 
do Espírito Santo na Emenda Constitucional n.º 38.  
 Também existe a questão da isometria porque 
nos Tribunais Federais a eleição é dessa maneira. 
Inclusive a Presidenta Dilma Rousseff há poucos dias 
fez uma indicação do Procurador-Geral, e indicou 
também o novo Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, infelizmente. Sou favorável a que se abra 
isso também, que mudemos a Constituição Federal e 
a Constituição Estadual para que isso ocorra de outra 
maneira. Mas não podemos fazer erroneamente, 
temos que fazer de acordo com o que preveem as 
nossas Constituições Federal e Estadual. Acho que a 
Constituição Estadual, em acordo com a Constituição 
Federal, deve mudar o sistema de eleição de 
ministros de tribunais superiores. Acho que a 
indicação política não cabe para um órgão que tem 
que julgar. Também entendo dessa maneira, desde 
que tenha base legal.  
 Acho que a base legal, em uma democracia, é 
importante. Não se tem um regime democrático se 
não houver normas, se não houver legalidade. Foi 
muito bem dito pelo Ministro do Supremo Tribunal 
Federal no voto dos embargos infringentes, ao votar 
favoravelmente aos embargos infringentes. S. Ex.ª foi 
muito feliz. Disse: Estou decidido pela lei. A 
democracia é o regime da lei, não é o regime da 
exceção, é o regime da lei. É o que espero. Para 
termos indicações nos tribunais, temos que ter uma 
legislação adequada a essas indicações.  

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Jamir 
Malini. 
 
 O SR. JAMIR MALINI – Saúdo todos os 
presentes, os pré-candidatos que passaram por esta 
Comissão, nossa imprensa, toda a equipe desta 
Comissão, que faz um belo trabalho, e o nosso 
companheiro Sandro Locutor, Deputado brilhante 
nesta Casa, que vem desempenhando um papel 
brilhante à frente da CPI da Telefonia, representando 
muito bem a Assembleia Legislativa do nosso 
Estado. Saúdo também o nosso Presidente, Senhor 
Deputado Atayde Armani, que conduz muito bem 
esta Comissão de Finanças, assim como os membros 
que estiveram presentes a esta reunião, Senhor 
Deputado José Esmeraldo e Senhora Deputada Luzia 
Toledo, e toda a equipe.  
 Isso demonstra o trabalho desta Assembleia 
Legislativa. Algumas pessoas desinformadas às vezes 
dizem que Deputado não trabalha, ou que não sabem 
para que existem esta ou outras Comissões. Isso vem 
demonstrar realmente o papel da Assembleia 
Legislativa e de cada Deputado eleito pela população 
capixaba, demonstrar o trabalho e o empenho de cada 
um. 
  Ficamos feliz porque esta sabatina também 
demonstra que esta Casa de Leis está aberta para o 
povo. Basta que participe mais. A comunidade hoje 
cobra, mas também cobramos participação. Hoje, não 
participa muito. Falemos como no ditado popular: 
não podemos ir como o boi para o matadouro. É 
puxada uma ação, todos seguem, e somente depois 
perguntam o que está acontecendo. 
 Agradeço a presença do Senhor Deusvaldo 
Resplande de Carvalho. Pergunto ao nosso futuro 
conselheiro o que levou V.S.ª a se candidatar à vaga 
de conselheiro. 
 
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Enumerei em minha palavra inicial 
cinco fatores. 
 
 O SR. JAMIR MALINI – Peço perdão. 
Estava ausente por fazer parte da Comissão de Meio 
Ambiente, onde fui solicitado, juntamente com o 
Senhor Deputado Sandro Locutor, pela questão dos 
tanques que estão sendo construídos em Paul. Esse 
foi o motivo do meu atraso, mas estava aqui antes e 
V. S.ª teve ter visto. Perdão.   
 
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO - Vou me apresentar como um 
representante da sociedade, candidato como 
representante da sociedade com perfil técnico e 
conhecimento científico, acadêmico. Além disso, os 
requisitos constitucionais como reputação ilibada, 
idoneidade moral, sem ligação político-partidária e 
uma pessoa que possui desejos de mudança na 
fiscalização dos atos públicos.  
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Estou com quarenta e nove anos e poderia 
estar acomodado, não, estou estudando ainda, estou 
fazendo mestrado e enquanto eu puder contribuir para 
a sociedade vou contribuir. A nossa vida é uma 
passagem, porém, estamos passando por aqui para 
fazer acontecer alguma coisa. Eu desejo mudança 
sim, fiquei muito emocionado com os movimentos 
sociais, levadas em consideração algumas exceções 
de quebra-quebra, fiquei muito emocionado com isso 
e acho que a sociedade clama por mudanças.  
 Quero discordar da atual nomeação, como é 
forma hoje, que o Excelentíssimo Senhor Deputado 
já mencionou e, através de minha experiência e os 
conhecimentos exigidos, enumerei diversos, e o 
tempo não me permite mais. Trabalhei em diversas 
frentes de trabalho como CPI do Banestado, CPMI do 
Banestado, investigações com o Ministro do 
Supremo, Procurador-Geral da República, 
investigação, tive oportunidade de estar dos três 
lados, das três vertentes, como do lado da 
arrecadação, como auditor fiscal federal, do lado da 
fiscalização como analista do Tribunal de Contas e 
hoje como gestor e ainda do lado da perícia emitindo 
laudos de forma independente.    
 
 O SR. JAMIR MALINI – Obrigado. 
Sabemos também que o Tribunal de Contas, me 
corrija se estiver errado, analisa as contas dos 
prefeitos, dos ordenadores de despesa e depois essas 
contas são enviadas às Câmaras Municipais que 
reavaliam, reanalisam essas contas e as julgam 
favoráveis ou não e temos visto que inúmeros 
municípios, inúmeras Câmaras, essas contas, 
normalmente os vereadores contestam ou votam 
favoráveis ao prefeito, em outras palavras dizemos 
que eles dão voto contrário ao que o Tribunal de 
Contas disse. 
  O que vemos, às vezes, é o Tribunal de 
Contas analisar as contas e dão como aprovadas com 
ressalva ou negam as contas, mas mesmo assim os 
vereadores, às vezes, derrubam esses pareceres. O 
que V. S.ª teria a dizer sobre isso? 
 
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO - Os Estados seguem o modelo 
constitucional, ou seja, o modelo da Constituição 
Federal e que menciona que as contas de Governo, ou 
seja, do Presidente da República, serão analisadas 
pelo Tribunal de Contas da União mediante parecer 
prévio conclusivo que, posteriormente, essas contas 
são remetidas ao Congresso Nacional que poderá 
aprovar ou não. Ou seja, a quem compete aprovar as 
contas do Presidente da República é o Congresso 
Nacional.  

Os Estados seguem pela similaridade o 
modelo da Constituição Federal. Contas de prefeitos 
e governadores os Tribunais de Contas emitem 
parecer prévio que, posteriormente, serão julgados 
pelas Câmaras de Vereadores, no caso dos 

municípios, e a do Governador do Estado pela 
Assembleia Legislativa. Sendo que no município 
existe uma regra diferenciada, o município fala que o 
parecer do Tribunal de Contas só pode ser derrubado 
por dois terços dos membros da Câmara. É uma regra 
um pouco mais rigorosa.  

Acredito e espero que poderíamos avançar 
nesse sentido. Por que se referendado pelo Poder 
Legislativo enquanto que o Tribunal de Contas julga 
as contas de todos os outros administradores, 
secretários, ministros, vamos pegar no nível federal, 
Presidente do Supremo, da Suprema Corte do País, 
Procurador-Geral da República e por que não a do 
Governo? Por que não a do Presidente da República? 
Por que não a do prefeito? Acho que deveria ficar a 
cargo do próprio Tribunal de Contas julgar essas 
contas. Penso assim.       
 
 O SR. JAMIR MALINI – Gostaria que o 
futuro conselheiro Deusvaldo Resplande de Carvalho 
falasse qual medida poderia ser implantada ou 
tomada quanto ao saldo devedor, ou o débito deixado 
pelos prefeitos antecessores. Vemos que se rola por 
muito tempo na Justiça, candidata-se a Deputado 
Federal, Estadual ou até mesmo a Prefeito e essas 
questões não andam. 
 Que medidas poderiam ser tomadas para que 
essas contas fossem apreciadas e julgadas nos 
finalmente possíveis, o mais rápido possível? 
 
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Em relação ao primeiro ponto 
mencionado por V. Ex.ª, a respeito da dívida, acho 
que V. Ex.ª se refere aos restos a pagar. 
 O Art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
menciona de forma bem clara. Isso foi um avanço 
desde o ano de 2000. O Art. 42 diz: 
 

É vedado ao titular de Poder ou 
órgão referido no art. 20, nos últimos 
dois quadrimestres do seu mandato, 
contrair obrigação de despesa que 
não possa ser cumprida 
integralmente dentro dele (...) 

 
 Ou seja, que não possa ser saldada até dia 31 
de dezembro, daquele mesmo ano. A regra é muito 
clara. Pode até ser contraída. O parágrafo único do 
Art. 42 diz que desde que haja disponibilidade de 
caixa suficiente. E foi muito inteligente esse ponto, 
porque poderia ser contraída, porém, nem sempre a 
inadimplência é do poder público, mas pode ser do 
lado da empresa. 
 Então fica esta regra: Deixo disponibilidade 
de caixa. Crio obrigação de pagamento, porém deixo 
disponibilidade de caixa. Logo cumprida a 
inadimplência pelo credor, o órgão público paga. 
Lamentavelmente, trabalhei em uma comissão, 
dentro do TCE, de estabelecer as regras, de criar o 
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modelo padrão de fiscalização, aplicando as regras da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Ainda temos muitos servidores dentro dos Tribunais 
que não sabem analisar essas regras, que não 
conhecem adequadamente todas as regras da 
aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, até 
mesmo por falta de investimento em capacitação.  

Isso tem criado endividamento altíssimo, ou 
seja, o governante do ano subsequente fica apenas 
pagando dívida e, muitas vezes, se passando por 
incompetente; não realiza nada, porque os restos a 
pagar são altíssimos. Fica só com a obrigação de 
pagamento para o ano subsequente. 

A regra já existe, porém, deve ser 
efetivamente fiscalizada para ser cumprida. 
 

O SR. JAMIR MALINI – Somente para 
complementar, haveria alguma medida mais eficaz a 
ser tomada sobre essa questão? 
 

O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
CARVALHO – Seriam medidas administrativas ou 
medidas penais.  

As medidas administrativas para prefeitos de 
anos seguintes seriam a não transferência voluntária 
e, talvez também, a não realização de convênios. 

E talvez julgamento. Hoje já existe um 
mecanismo no Tribunal de Contas; julgadas contas 
ilegais, o governante fica impedido de ser reeleito ou 
de participar de nova eleição. Talvez incluir isso 
como crime fiscal na Lei de Crimes Fiscais. Seria 
uma regra importantíssima, um grande avanço. 
 

O SR. JAMIR MALINI – Senhor 
Presidente, estou satisfeito. Já fiz as três perguntas. 
Agradeço ao Senhor candidato as respostas. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Agradeço ao Senhor Deputado Jamir 
Malini a fala.  
Não há mais candidatos inscritos para a sabatina. 
Algum Deputado gostaria de fazer alguma 
consideração final? 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, agradeço a V. Ex.ª a oportunidade de 
estarmos nesta sabatina.  

Cumprimento o Senhor Deusvaldo Resplande 
de Carvalho, candidato ao cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas. Pude fazer a leitura do currículo 
de S. S.ª e, se lograr êxito em ser Conselheiro do 
Estado, terá a capacitação necessária para tal. 

Ficamos feliz por pessoas se apresentarem e 
por terem um conhecimento do que se pleiteia. 
Senhor Presidente, peço licença a V. Ex.ª, felicitando 
mais uma vez por este organograma, por esta sabatina 
aos candidatos, dando oportunidade de tempo e 
respeitando a isonomia a todos os candidatos 
presentes. 

Sairei do Plenário, pois tenho agora uma reunião do 
Colégio de Líderes, marcada para o meio-dia, mas 
antes tenho que ir ao meu gabinete para uma reunião 
preparatória.  

Convido os Senhores Deputados Presentes e 
os que nos acompanham no Plenário para a reunião 
preparatória para o 2.º Seminário Nacional de 
Telefonia, que acontece nesta Casa, na próxima 
quinta-feira, às 14h, no Plenário Dirceu Cardoso, 
para o qual estão confirmadas as presenças de cerca 
de vinte e três deputados estaduais de todo o Brasil, 
dos estados em que funcionam as CPIs da Telefonia. 
Hoje temos dezesseis estados da Federação 
realizando a CPI – dois em fase de instalação –, e 
estaremos recebendo esses deputados para o 2º 
Seminário Nacional de Telefonia. O primeiro foi 
realizado no Rio Grande do Sul, há cerca de um mês 
e meio. 
 Aproveito para estender o convite a V. Ex.ªs 
para estarem conosco, e pedir licença a V. Ex.ª, 
porque tenho que realizar essa reunião preparatória e 
ainda passar na reunião do Colégio de Líderes, no 
Gabinete no Presidente. 
 Muito obrigado, Senhor Presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Muito obrigado, Senhor Deputado 
Sandro Locutor. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Jamir 
Malini. 
 
 O SR. JAMIR MALINI – Senhor 
Presidente, a título de esclarecimento, não pude estar 
aqui para preguntas ao candidato anterior; aliás, 
estive quando do Senhor Carlos Roberto Bianchi e 
estive no Senhor Luiz Guilherme Vieira, também.  

Senti que passaram por aqui hoje – estou 
falando na data de hoje –, pessoas preparadas, como 
tivemos, também, o Senhor Deputado Claudio 
Vereza, também preparado, e o Senhor Deputado 
Dary Pagung, também preparado.  
 Vemos um quadro que pode representar 
muito bem a sociedade, tanto um Deputado da 
Assembleia Legislativa quanto as pessoas que estão 
sendo sabatinadas. Sendo assim, ficamos feliz pelo 
nível dado neste debate de hoje.  
 Pedimos que as outras pessoas que serão 
sabatinadas mantenham o nível, para que estas 
sessões transcorram normalmente. 
 Agradecemos ao Presidente a condução deste 
trabalho. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Muito obrigado. 
 Concedo a palavra ao Doutor Deusvaldo 
Resplande de Carvalho para suas considerações 
finais. 
 
 O SR. DEUSVALDO RESPLANDE DE 
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CARVALHO – Gostaria, inicialmente, de agradecer 
a esta Casa a oportunidade, na figura do Senhor 
Presidente desta Comissão, que caminha rumo aos 
reclames da sociedade, que a sociedade vem 
exigindo, demonstrando avanço no exercício da 
democracia ao permitir que diversos candidatos 
sejam questionados para ocupar a vaga de 
conselheiro do Tribunal de Contas. Isso já é um 
grande avanço.  

Agradeço, também, à Transparência 
Capixaba, a admirável atuação, que muitas vezes de 
forma isolada – como se fala no jargão popular, uma 
andorinha querendo apagar o incêndio –, atua, 
também, em pleno exercício da cidadania, em favor 
da sociedade. 
 Agradeço a oportunidade de estar aqui, de 
expor minhas ideias, meu currículo, e dizer que, em não 
sendo escolhido, sendo o candidato preterido, estarei 
sempre à disposição para contribuir com conhecimento 
que possuo, com conhecimento técnico e com 
conhecimento acadêmico. Estou sempre á disposição. 
 Quem quiser me procurar, vou deixar três das 
minhas obras com o Presidente da Comissão para 
talvez doar à biblioteca, e aqui encontra os meus 
contatos. Estou na Polícia Federal em São Torquato. 
 Dizer que estou aqui como candidato, porém, 
mais como cidadão. Desejo mudanças e, às vezes, 
mudanças profundas. Desejo que o nosso País evolua. 
Temos avançado bastante, mas podemos avançar 
muito mais em todos os aspectos: nos índices de 
desenvolvimento humano; na educação da sociedade, 
que disso está precisando muito, a sociedade precisa 
ser melhor educada; e em especial, no nosso dinheiro 
público. O dinheiro arrecadado da sociedade é muito 
mal gasto, isso é unânime pela sociedade. Você paga 
uma carga tributária altíssima, porém não se tem o 
retorno adequado.  

Mais uma vez, agradeço à Assembleia 
Legislativa a oportunidade de estar aberta a todos. 
Fico eternamente agradecido. Muito obrigado a 
todos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Senhor Deusvaldo Resplande de 
Carvalho, obrigado.  
Em nome desta Casa de Leis, agradeço a V. S.ª os 
livros recebidos de presente. Peço que os autografe à 
Assembleia Legislativa. Um exemplar de cada livro 
doado será colocado à disposição da Biblioteca João 
Calmon. E o outro, o manual, será enviado à 
Procuradoria desta Casa de Leis.  

Senhor Deusvaldo Resplande de Carvalho, 
parabéns pela explanação, a aula que nos deu hoje, e 
pela capacidade que V. S.ª tem.  

Devido ao avançado da hora, à convocação 
do Colégio de Líderes, feita pela Presidência desta 
Casa de Leis, e à falta de quorum para manutenção 
desta reunião, vou encerrar a presente reunião. Antes, 
porém, convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, extraordinária, amanhã, 25 de setembro, às 
13hs, no Plenário Dirceu Cardoso, para a qual 
designo 
  

 EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 

 
Está encerrada a reunião. 
 
COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS. 
DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 
DE SETEMBRO DE 2013. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Havendo número legal, invocando a 
proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 
Comissão. 

Convido a Senhora Secretária a proceder à 
leitura da ata da reunião anterior. (Pausa) 

 
(A Senhora Secretária procede à 
leitura da ata) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada. 
Não há quorum para votação da ata. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, pela ordem! Como tenho recebido, como 
candidato, diversos comunicados da equipe técnica 
desta Comissão a respeito da documentação que 
devemos anexar ao processo, solicito a V. Ex.ª e à 
equipe desta Comissão que nos informe a tempo, já 
que o prazo para a entrega foi prorrogado até 
amanhã, se ainda falta algum documento, para que 
possamos providenciar. Creio que essa informação 
deva ser passada a todos os candidatos e candidatas 
para que dentro do prazo estabelecido possamos ficar 
em dia com a documentação solicitada. Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Senhor Deputado Claudio Vereza, 
acato o pedido de V. Ex.ª e coloco a secretaria à 
disposição dos candidatos. Solicito à secretaria que 
oficie os candidatos sobre a falta de documentação. 

Não há quorum para votação do Expediente. 
A Presidência registra, com satisfação, a 

presença do Senhor João Alfredo de Souza Ramos, 
candidato a conselheiro; da Senhora Marcia Jaccoud 
Freitas, Auditora Substituta de Conselheiro do 
Tribunal de Contas, candidata a conselheira; da 
Senhora Heloisa Ruschi, Assessora de Gabinete de 
Conselheiro Substituto; do Senhor João Luiz Cotta 
Lovatti, Auditor do Tribunal de Contas, um dos 
candidatos a serem ouvidos hoje; do Senhor Ricardo 
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Cassa Monteiro, Assessor de Gabinete do 
Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, da 
Senhora Tania Maria Pires e Pinho, Advogada, 
candidata; o Senhor Heron Carlos Gomes de 
Oliveira, servidor do Tribunal de Contas; do Senhor 
Ivan de Almeida Ferreira Junior, Procurador Federal, 
candidato segundo a ser ouvido hoje; a Senhora 
Erleide Bragança Luna Ribeiro, Secretária-Geral do 
Sindipúblicos; do Senhor Jerson Correia de Jesus, 
Presidente do Sindipúblicos, Douglas Dantas, diretor 
da Federação Nacional de Jornalistas; Rosana Freitas, 
diretora do Sindipúblicos; Célio Picoreli, advogado 
do Sindipúblicos e Rodrigo da Rocha Rodrigues, que 
também será ouvido hoje. 
 

ORDEM DO DIA: Conforme as normas do 
Edital n.º 2/2013, concedo a palavra ao candidato 
Doutor Rodrigo da Rocha Rodrigues, pelo prazo de 
dez minutos, prorrogáveis por mais dez minutos. 

Informo que os Senhores Deputados que 
desejarem fazer perguntas aos candidatos deverão se 
inscrever junto à secretaria da comissão, dando 
prioridade aos membros da Comissão de Finanças.  

Também informo aos senhores candidatos e 
aos Senhores Deputados a se aterem aos termos do 
edital e também aos termos das propostas a que se 
inscreveram. 

A presidência não acatará assuntos que não 
sejam a respeito da eleição e da candidatura a 
conselheiro do Tribunal de Contas. Não poderemos 
cair no erro ocorrido há duas sessões anteriores. Faço 
esse adendo de acordo com o art. 187, parágrafo 3.º 
do nosso Regimento Interno. 

Concedo a palavra ao Doutor Rodrigo da 
Rocha Rodrigues. 

 
O SR. RODRIGO DA ROCHA 

RODRIGUES – Senhor Presidente da Comissão de 
Finanças, Deputado Atayde Armani, 
cumprimentando o senhor cumprimento os demais 
membros da Mesa. 

Meu nome é Rodrigo da Rocha Rodrigues. 
Desde 2006 sou procurador efetivo do Instituto de 
Previdência do Estado, IPAJM; faço parte Conselho 
Estadual de Saúde; fiz parte do Conselho Fiscal do 
IPAJM; estou diretor do Sindipúblicos, diretor 
regional da Associação Brasileira de Advocacia 
Pública; sou membro das Comissões de Advocacia 
Pública e de Precatórios da OAB e estou aqui 
apoiado por vinte e uma entidades da sociedade civil 
organizada, que passo agora a citá-las: Sindipúblicos, 
Sindicato dos Servidores Públicos do ES; 
Sindibancários, Sindicato dos Bancários no ES; 
Sindijudiciário, Sindicato dos Servidores do Poder 
Judiciário do ES; Sindsaudeprev, Sindicato dos 
Trabalhadores Federais, Estaduais e Municipais da 
Saúde no Estado do Espírito Santo; Sindipol, 
Sindicato dos Policiais Civis do ES; Sinpol, Sindicato 
dos Investigadores da Policia Civil; Sindpd, Sindicato 
dos Empregados em Empresa e Processamento de 

Dados e Trabalhadores em Informática do ES; 
Sispmc, Sindicato dos Servidores Municipais de 
Colatina; Sindilimpe, Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza 
Pública no ES; Abrap, Associação Brasileira de 
Advocacia Pública; Aesap, Associação Espírito-
Santense de Advocacia Pública; Assinpol- 
Associação dos Investigadores de Polícia Civil do 
ES; Alicerce, Associação dos Empregados da Ceturb; 
Assedio, Associação dos Servidores do Diário 
Oficial; Assiema – Associação dos Servidores do 
Iema; Afidaf – Associação dos Funcionários do Idaf; 
Asdec – Associação dos Servidores da Secult; 
Adertes – Associação dos Servidores do DER; Assin 
– Associação dos Servidores do Incaper; Asserdes – 
Associação dos Servidores do Detran; Asspen – 
Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário 
do ES. 

Todas essas entidades, que na sua maioria 
representam os servidores públicos estaduais, têm 
como um dos seus principais objetivos a busca por 
um serviço público de qualidade para a sociedade 
capixaba. E não há como se ter uma prestação de 
serviço público digna sem que haja uma fiscalização 
rígida dos órgãos de controle internos e externos. Por 
isso, decidiram participar da escolha do conselheiro 
do Tribunal de Contas apoiando meu nome. 

Ainda na fase de apresentações, gostaria de 
deixar muito claro e cristalino a todos os presentes 
que, ao contrário do que foi exposto pelos Senhores 
Deputados candidatos Dary Pagung e Claudio 
Vereza, eu não faço parte de grupo político, não 
tenho laços com qualquer partido político e não sou e 
nunca fui apoiador político de qualquer ex-
governador ou mesmo do atual. 
 Feita as apresentações, começarei tecendo 
alguns agradecimentos. Começo agradecendo a 
pessoa do Senhor Deputado Doutor Hércules, que 
comprou o desafio da moralização na escolha do 
Conselheiro do Tribunal de Contas, assim como os 
Senhores Deputados Euclério Sampaio, José 
Esmeraldo e Janete de Sá, que votaram pela 
constitucionalidade do projeto de resolução que 
acrescentou uma emenda ao Regimento Interno desta 
Casa de Leis, estendendo a todos os cidadãos a 
possibilidade de se candidatarem ao cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas, sem a 
necessidade de indicação da Mesa ou de um 
deputado.  
 Muitos poderiam dizer que esses quatro 
Senhores Deputados não fizeram nada de mais, 
apenas cumpriram com o dever constitucional, mas, 
atualmente, o cumprimento do dever está se tornando 
fato raro, principalmente, no meio político. Por isso 
estou dando a devida importância à iniciativa e aos 
seus apoiadores. 
 Enfatizo um especial agradecimento aos 
dezessete colegas que corajosamente se candidataram 
a vaga de Conselheiro. Digo corajosos, pois não é 
fácil colocar nossos nomes numa situação de total 
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exposição pública, sujeitos as mais variadas 
indagações e locupletações de pessoas conhecidas, 
desconhecidas, colegas de trabalho, amigos e 
inimigos.  

Eu e meus dezessete colegas sabemos que 
estamos num jogo com resultados predefinidos. Falo 
isso não com o objetivo de ofender a quem quer que 
seja, falo porque é de conhecimento público o 
posicionamento da maioria dos Senhores Deputados 
que já manifestaram seus apoios a um ou a outro 
candidato que é deputado.  
 Sabemos que, infelizmente, poucos serão os 
Senhores Deputados que votarão pensando no que 
seria melhor para a sociedade ou para o Tribunal de 
Contas. A maioria vota pensando no corporativismo, 
ou pior, vota seguindo a orientação do partido. 

Mesmo diante desse quadro, candidatamo-
nos e esperamos que os Senhores Deputados ouçam o 
clamor da sociedade, pois esta exige que todos os 
Conselheiros sejam técnicos; tenham, realmente, 
reputação ilibada e que sejam isentos de qualquer 
influência política partidária. 

Passo, agora, a tecer algumas considerações a 
respeito da forma de escolha e os requisitos para 
exercer a função de Conselheiro. 

É interessante ressaltar, como todos sabem, 
que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar e de 
orientação do Poder Legislativo. Porém, o fato de ser 
órgão auxiliar não quer dizer que haja hierarquia, 
uma vez que possui autonomia orçamentária, 
financeira e administrativa. Como bem decidiu o 
Ministro Carlos Brito, do STF.  
 Sendo o Tribunal de Contas representado por 
seus Conselheiros, a S. S.as foram concedidas as 
mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e 
subsídios dos Desembargadores do Tribunal de 
Justiça do Estado.  

Gostaria de convidá-los a fazer uma reflexão. 
Se para ser juiz, não estou falando para ser 
desembargador, digo para ser juiz, é necessário: ser 
formado em Direito; após terminar a faculdade, é 
preciso ter três anos de prática jurídica; após atender 
a estes requisitos, é necessário se inscrever em 
concurso público para juiz substituto, pois este é o 
cargo inicial na carreira. 

O concurso é composto pelas seguintes 
etapas: 

1.ª etapa: prova objetiva; 
 2.ª etapa: duas provas, sendo uma dissertativa 
(discursiva) e outra de sentença; 

3.ª etapa: sindicância: é feita uma 
investigação social do candidato; 
 4.ª etapa: prova oral, onde em sessão pública 
uma banca examinadora isenta fará perguntas 
oralmente; 

5.ª etapa: exames de sanidade física e de 
aptidão psicológica; 
6.ª etapa: entrevista; 
7.ª etapa: curso preparatório, ministrado pela 

Escola Superior da Magistratura; 

8.ª etapa: prova de títulos. 
A carreira de magistrado se inicia como juiz 

substituto em pequenas cidades. O topo da carreira é 
o Tribunal de Justiça, quando então o juiz é 
promovido a Desembargador. Essa trajetória, desde a 
aprovação no concurso, passando por várias cidades e 
comarcas, até chegar ao Tribunal de Justiça do 
Estado, leva vinte anos ou mais.  
 Para ser um Conselheiro do Tribunal de 
Contas, cargo equiparado a Desembargador do 
Tribunal de Justiça, os requisitos são: ter mais de 
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de 
idade; possuir idoneidade moral e reputação ilibada; 
ter notórios conhecimentos jurídicos ou contábeis ou 
econômicos e financeiros ou de administração 
pública, com mais de dez anos de exercício de função 
ou de cargo público ou de efetiva atividade 
profissional nas áreas referidas.  

Ou seja, as exigências previstas na 
Constituição fazem com que tenhamos hoje 
conselheiros que não preenchem dez por cento dos 
requisitos para serem juízes substitutos, quanto mais 
para ser desembargador. Essa distorção, prevista em 
nossa Constituição tem que mudar. Precisamos 
alterar nossa legislação, para que seja exigido 
concurso público para Conselheiro, da mesma forma 
como é exigido para o cargo de Juiz.  

As propostas de mudança da legislação para 
escolha do Conselheiro do Tribunal de Contas não 
são novidade. Desde 2000, tramita no Congresso 
Nacional uma proposta de emenda à Constituição 
Federal que prevê a realização de concurso para 
Conselheiro.  

Temos, também, outras propostas, a exemplo 
da PEC 316, de 2007, que estabelece que cinco 
Conselheiros serão escolhidos pelo Congresso 
Nacional, dentre os indicados em listas encaminhadas 
pelos Conselhos de Contabilidade, de Economia, de 
Administração e da OAB.  

 Gostaria ainda de enfatizar que não são 
todos os Conselheiros que carecem de uma prévia 
avaliação técnica, pois a Constituição de 1988 trouxe 
a possibilidade de escolher dois Conselheiros, 
alternadamente, dentre membros do Ministério 
Público Especial de Contas e Auditores. Mas nos 
restam cinco Conselheiros estranhos aos quadros do 
Tribunal e que hoje são de indicação eminentemente 
política.  

Uma alteração legislativa deve ser levada a 
cabo, para que possamos por fim ao discurso de que a 
Assembleia Legislativa está seguindo o que prevê a 
legislação. Lembrando sempre a máxima que diz que 
o legal nem sempre é moral.  

Mesmo que haja previsão constitucional que 
embase a atual forma de escolha, não podemos 
interpretar a Constituição sem levar em consideração 
a hermenêutica jurídica e principalmente os 
princípios implícitos e explícitos previstos em nossa 
Carta Constitucional. Portanto, para aqueles que 
dizem seguir a previsão constitucional para escolher 
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um Conselheiro que seja Deputado, esses devem 
aprofundar um pouco mais os estudos de 
hermenêutica jurídica e dos princípios norteadores de 
nossa Constituição Federal.  

Nos últimos minutos, tentarei dizer por que 
deveria ser escolhido para a vaga de Conselheiro. 
Peço a prorrogação do tempo. 

Antes disso, porém, creio que é importante 
fazer um resumo de minha vida. Especificamente de 
como consegui concluir o Curso de Direito, de como 
passei no concurso público e cheguei ao 
Sindipúblicos.  

Sou natural de Porto Alegre. Não venho de 
família rica. Pelo contrário, meu pai era 
caminhoneiro e minha mãe era dona de casa. Decidi 
fazer a Faculdade de Direito, mesmo sem ter as 
condições financeiras para tal. Primeiramente 
consegui bolsa de estudos para fazer o cursinho pré-
vestibular. Naquele tempo, 1996, para entrar em uma 
Faculdade de Direito, em Porto Alegre, tínhamos que 
estudar muito para o Vestibular. Fiz o vestibular da 
PUC, passei e decidi enfrentar os desafios que eram 
muitos, principalmente financeiros.  

Para dar conta da Faculdade e de sustentar a 
casa, passei a trabalhar como motorista de táxi, pois, 
apesar de trabalhar doze horas por dia, aproveitava 
entre uma corrida e outra para estudar. Meu táxi 
parecia mais um escritório, cheio de livros e papéis. 
Os primeiros semestres não foram fáceis, pois não 
havia a possibilidade de se conseguir bolsa de 
estudos ou crédito educativo. Somente a partir do 
terceiro semestre era disponibilizado o crédito. Levei 
quase toda a Faculdade para pagar esses dois 
primeiros semestres. Foram muitos cheques pré-
datados.  

Formei-me em 2002 e somente mês passado, 
agora em outubro, após onze anos, felizmente, paguei 
a última parcela do crédito educativo. Quando decidi 
fazer concurso público, deparei-me novamente com 
as dificuldades, pois estudar para concurso exige 
muito tempo e dedicação. Saí do escritório em que 
advogava, peguei a indenização e aluguei um 
pequeno espaço, em que estudava de oito a doze 
horas por dia, de segunda a segunda. Não tive muito 
tempo, mas em cinco meses e meio, passei em alguns 
concursos, dentre eles o do IPAJM, em que havia mil 
candidatos por vaga, sendo que me classifiquei em 
quarto lugar.  

Chegando ao IPAJM, pensei: Agora as coisas 
vão acalmar. Ledo engano! Cheguei a uma autarquia 
que aposenta todos os servidores do Estado do 
Espírito Santo, dos três Poderes, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas. Éramos quatro 
advogados para analisar todos os processos de 
aposentadoria.  

O pior não era o volume de trabalho absurdo; 
 o pior era a pressão, que vinha dos mais altos 
escalões de todos os Poderes. Eu e meus colegas 
advogados, em especial o colega Leandro Barbosa 
Moraes, não nos conformávamos com as 

irregularidades e desmandos que víamos diariamente. 
Não tivemos alternativa, senão de denunciar a todos 
os órgãos de controle as mais diversas ilegalidades. 
 Estávamos no estágio probatório. Sofríamos 
as mais variadas ameaças de que íamos rodar no 
estágio se não parássemos de questionar. Foi neste 
contexto que buscamos o sindipúblicos e nos 
aproximamos para nos proteger. Essa relação chegou 
ao ponto de eu e o colega Leandro sermos 
convidados a participar da diretoria do sindicato, e 
desde 2010 estou lá. 
 Feito este resumo da minha vida pessoal, 
agora passo a expor os motivos pelos quais eu seria 
uma boa escolha para o cargo de Conselheiro.  

Primeiramente, um dos meus argumentos 
seria por ser um técnico com experiência em serviço 
público, pois sou Procurador do IPAJM desde 2006. 
Outro argumento possível é o fato de não sofrer 
qualquer influência política. Todavia, temos entre os 
dezessete candidatos, excelentes técnicos, que de 
igual sorte não sofre influências políticas.  
 Outro argumento poderia ser a reputação 
ilibada, pois nunca fui investigado pelo Ministério 
Público, nunca fui condenado por improbidade 
administrativa ou mesmo tive as contas rejeitadas 
pelo Tribunal de Contas. Mas esses argumentos 
podem ser expostos pelos demais candidatos.  
 Então, qual seria o diferencial para ser 
escolhido? Diria que o meu diferencial, se é que é 
diferencial, é o fato de ter dentro de mim uma 
inquietude, que não me deixa sossegado e me coloca 
em situações como a que me traz hoje nesta Casa.  
Essa inquietude poderá fazer de mim junto com meu 
conhecimento técnico e experiência de vida um bom 
Conselheiro, que atuará de forma isenta observando 
os pareceres técnicos da equipe do Tribunal de 
Contas. 
 Infelizmente, a maioria dos meus eleitores, 
que são os Deputados, talvez não se sinta à vontade 
de ter uma pessoa como eu na posição de 
Conselheiro, uma vez que só terei olhos e ouvidos 
para o interesse público em detrimento dos interesses 
pessoais. Aqueles que porventura votarem em mim, 
não pensem que terão um amigo no Tribunal, mas 
tenham a certeza de que terão um defensor 
incondicional das leis. 
 Tenho certeza de que não agirei em 
conformidade com interesses políticos para 
prejudicar quem quer que seja. Agirei somente em 
conformidade com a estrita legalidade. 
 Muito obrigado a todos. Agradeço a 
paciência dispensada. Espero não ter ofendido a 
quem quer que seja, pois não foi esta a minha 
intenção. A discussão não é de cunho pessoal, mas 
sim do sistema posto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Agradeço ao Doutor Rodrigo da Rocha 
Rodrigues. 
 Antes de conceder a palavra aos Deputados, 
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colocarei em discussão a ata que foi lida. 
Em discussão a ata. (Pausa) 

 Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 

 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Pela aprovação. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Pela 
aprovação. 
 
 O SR. JAMIR MALINI – Pela aprovação. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Pela 
aprovação 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Ata aprovada como lida. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo, pela ordem de inscrição, para que faça as 
suas perguntas no quantitativo de três, num prazo de 
dois minutos cada. O candidato terá dois minutos 
para responder a cada pergunta. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Saúdo a 
Mesa na pessoa do Senhor Presidente Atayde 
Armani, a Senhora Deputada Luzia Toledo, os 
Senhores Deputados Jamir Malini, Gilsinho Lopes e 
Doutor Hércules, que está nesta Casa todo dia, o 
bichinho é danado. Saúdo o Senhor Rodrigo da 
Rocha Rodrigues que tem uma história de vida, V. S.ª 
foi um batalhador realmente, uma pessoa que lutou, 
lutou e o parabenizo pela sua garra, determinação e 
competência.  
 Farei uma pergunta simples para o senhor. V. 
S.ª tem alguma sugestão para a redução do tempo de 
instrução e apreciação do julgamento dos processos 
de controle externo? 
 
 O SR. RODRIGO DA ROCHA 
RODRIGUES – Tenho. Hoje vemos os órgãos de 
controle externo como o Ministério Público, o 
Tribunal de Contas, às vezes até os órgãos de 
controle interno, por exemplo, a Secont, que não se 
comunicam. Cada um faz a sua investigação que às 
vezes está bem instruída em um órgão, mas no outro 
não está tão bem instruída. Contudo, se unissem essas 
informações com certeza teríamos uma economia 
para o erário público.  
 Além do mais, um órgão tem um tipo de 
atribuição, outro órgão tem outro tipo. E às vezes um 
órgão não consegue fazer todas as suas atribuições. 
Se juntassem todas essas atribuições, como juntar 
com a Polícia Civil, que ultimamente atua de forma 
muito exemplar, acho que faríamos uma fiscalização 
externa de uma forma integrada, de forma mais 
rápida e, principalmente, de forma mais eficaz.  

 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – V.S.ª ainda 
tem cinquenta e um segundos. 

 O SR. RODRIGO DA ROCHA 
RODRIGUES – Para mim está bom. Se V. Ex.ª 
entender que não preencheu, continuarei. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – O que é 
enriquecimento ilícito? 
  

O SR. RODRIGO DA ROCHA 
RODRIGUES – Tudo que produzimos tem que 
haver uma origem. Toda a produção do nosso capital 
tem que ter uma origem. Quando essa origem não 
vem de forma lícita, ou seja, ela não vem de forma 
regular, não segue as leis, não segue as normas. No 
serviço público vemos esse enriquecimento ilícito por 
vezes quando as contas públicas ou o dinheiro 
público muitas vezes é usado de maneira irregular ou 
usado sem as garantias que deveria ter ou é desviado. 
Todo o dinheiro que não tem uma origem lícita ele é 
fruto, ele produz um enriquecimento ilícito.  
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Farei a 
terceira e última pergunta ao senhor que é advogado 
com certeza saberá. Qual é a natureza jurídica do 
Tribunal de Contas? 

 
O SR. RODRIGO DA ROCHA 

RODRIGUES – A natureza jurídica do Tribunal de 
Contas? É um órgão que auxilia a Assembleia, mas 
não é um órgão auxiliar, ou seja, tem independência 
financeira, administrativa e econômica. Então, é uma 
pessoa jurídica, tem uma personalidade.  

O Tribunal de Contas além de ser auxiliar, 
que é da Assembleia, também tem jurisdição em todo 
o Estado. Ele fiscaliza todo o dinheiro público 
estadual, seja do Estado, dos municípios, das 
autarquias, de empresas públicas, aquelas que têm 
vinculação com o dinheiro público; é um órgão 
independente. O STF já decidiu nesse sentido, que o 
Tribunal de Contas, assim como o Ministério 
Público, é um órgão independente, é um órgão em si. 
A natureza jurídica dele entendo que seja essa.  

 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Agradeço a 
V. S.ª as respostas. 
 

O SR. RODRIGO DA ROCHA 
RODRIGUES – Muito obrigado, Deputado pelas 
perguntas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Luzia Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Cumprimento o 

Presidente desta Comissão de Finanças, Senhor 
Deputado Atayde Armani; os Senhores Deputados 
José Esmeraldo, Jamir Malini e Doutor Hércules; o 
Doutor Rodrigo da Rocha Rodrigues, que está sendo 
sabatinado, e todos que estão neste Plenário. A 
presença de todos e de todas é muito importante para 
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a Assembleia Legislativa até porque estamos vivendo 
um momento importante. Nunca houve na história da 
Assembleia Legislativa uma sabatina dessa natureza, 
portanto, todos que estão aqui estão fazendo parte 
desta história.  
  Doutor Rodrigo da Rocha Rodrigues, em sua 
opinião, como o Tribunal de Contas pode, sem perder 
seu caráter de julgador, atuar de forma preventiva? 
Para V. S.ª é possível que o Tribunal atue na 
orientação de alguns agentes públicos cuja conduta 
financeira julgará posteriormente? 

 
O SR. RODRIGO DA ROCHA 

RODRIGUES – Muito obrigado pela pergunta. Vou 
começar pela orientação, que foi a que anotei e, 
depois, V. Ex.ª pode me perguntar a primeira parte de 
novo, por favor? 

A orientação é um dos princípios do Tribunal 
de Contas porque não adianta julgar as contas depois 
que o gasto irregular já aconteceu. Então, a 
orientação, além de ser pedagógica, é muito mais 
econômica para o erário público. Ela deveria ser, se é 
que não é, um dos principais objetivos do Tribunal de 
Contas, porque não tem como fazer a fiscalização de 
todos os municípios. Temos setenta e oito 
municípios, temos vinte e sete autarquias, temos o 
Executivo todo, é um volume muito grande de 
fiscalização. Então é muito melhor precaver, orientar, 
porque a maioria hoje dos prefeitos não cometem os 
erros; a maioria é de boa-fé. Não é de má-fé, é por 
falta de orientação, é por falta de corpo técnico. Não 
é fácil conseguir numa cidade do Interior, que tem de 
remunerar; as prefeituras não têm dinheiro suficiente 
para remunerar. Então, acho que é imprescindível.  

Gostaria que a senhora fizesse a primeira 
parte da pergunta.   

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Dando a mesma 

continuidade, na sua opinião, é possível que o 
Tribunal atue na orientação de agentes públicos cuja 
conduta financeira julgará posteriormente? 
 
 O SR. RODRIGO DA ROCHA 
RODRIGUES – Essa foi a segunda parte, não foi? 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – É. 
 

O SR. RODRIGO DA ROCHA 
RODRIGUES – E a primeira? 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – A primeira V. 

S.ª já respondeu. Na sua opinião, como o Tribunal de 
Contas pode, sem perder seu caráter de julgador atuar 
de forma preventiva? Foi o que V. S.ª acabou de 
responder. Na sua opinião, é possível que o Tribunal 
de Contas atue na orientação de agentes públicos, 
cuja conduta financeira julgará posteriormente? 

 
O SR. RODRIGO DA ROCHA 

RODRIGUES – Existe uma previsão até no 

regimento do Tribunal, que exara pareceres de 
orientação. Desde que não seja um fato pontual pode 
exarar essa consulta. E muitas vezes há dúvidas de 
como se faz a licitação, há dúvida de como que faz o 
empenho, de como que faz um registro de uma conta 
pública, que depois vai dar um problema sério para o 
ordenador de despesas.  

Então, há sim, essa possibilidade de 
orientação sem que haja um conflito de interesses. Há 
sim, no meu entender. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Sendo que a 

prestação de contas do Governador abrange a 
totalidade do exercício financeiro do Estado, 
compreendendo as atividades dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério 
Público Estadual, do Tribunal de Contas e da 
Defensoria Pública, esse fato exclui a obrigatoriedade 
dos ordenadores de despesa dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério 
Público Estadual e da Defensoria Pública encaminhar 
suas respectivas prestações de contas decorrentes de 
atos, contratos, ajustes ou outros instrumentos 
congêneres para o julgamento? 

 
O SR. RODRIGO DA ROCHA 

RODRIGUES – Não exime. Inclusive, podemos 
colocar as autarquias, os ordenadores de despesa das 
autarquias, que em tese são entes, em tese, no Estado, 
são entes autônomos. Todos esses ordenadores de 
despesa prestarão contas sim e as contas são pontuais. 
As contas que o Governador presta são mais 
genéricas, mas em cada ente ou em cada Poder, o 
chefe do Poder prestará contas, o presidente de 
autarquias também prestará contas. Então as contas 
são individuais para que possa ser responsabilizado 
individualmente aquele que, em tese, venha cometer 
alguma irregularidade. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Sendo a 

inspeção um instrumento de fiscalização do Tribunal 
de Contas, por gentileza, explique para que é 
utilizada? 

 
O SR. RODRIGO DA ROCHA 

RODRIGUES – O Tribunal de Contas tem algumas 
formas de fiscalizar, entre elas a inspeção, que, 
geralmente, é feita fora do Tribunal. Essa inspeção 
visa fazer a fiscalização das contas e dos contratos. 
Há até um caráter preventivo nisso, porque muitas 
vezes consegue verificar irregularidades e dá uma 
orientação para que se siga o caminho mais correto. 
Acho que seria mais ou menos isso. Não sei se 
contemplei a sua pergunta. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Estou 

contemplada. Obrigada, Senhor Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – O Senhor Deputado Gilsinho Lopes 
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estava inscrito, mas precisou se retirar.  
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Candidato 

Rodrigo da Rocha Rodrigues. Estou muito satisfeito 
de ter acompanhado toda a sabatina, até por dever 
moral, não só de Deputado preocupado com 
qualidade dos futuros conselheiros do Tribunal de 
Contas. Também é nosso sonho continuar sonhando 
que o conselheiro poderia de carreira, conforme V. 
S.ª falou aqui, que para ser desembargador tem que 
ser juiz etc. E também continuo sonhando que todas 
as perguntas feitas aos candidatos sejam respondidas 
tecnicamente. Politicamente elas também serão 
parecidas com a aprovação ou o julgamento das 
contas de alguns políticos, em que o político vai 
julgar a conta do político. E na verdade as coisas 
estão mudando e com certeza vão mudar em questão 
de tempo. 

A pergunta é a seguinte: qual a finalidade da 
Escola do Tribunal de Contas?  

 
O SR. RODRIGO DA ROCHA 

RODRIGUES – A Escola do Tribunal de Contas 
visa orientar e aprimorar os conhecimentos dos 
servidores do Tribunal de Contas e, por vezes, 
também dos servidores que vêm de fora do Tribunal 
de Contas. Já participei de um curso ministrado lá, 
sobre aposentadoria, as emendas constitucionais, 
como era o entendimento do Tribunal de Contas em 
relação a alguns pontos de aposentadoria. Já 
participei disso e o objetivo é de orientar mesmo; 
orientar e colocar uma transparência também, de 
como é feita a fiscalização. Porque acho que o 
Tribunal de Contas, o papel dele não é punir; ele foi 
criado para que se evite o desperdício do dinheiro 
público.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Muito 

obrigado, Doutor Rodrigo da Rocha Rodrigues. Nós 
quase fomos colegas, como motorista de táxi e de 
ambulância. Falava disso aqui na segunda-feira, com 
muito orgulho, muita honra, pois carregava a 
mercadoria mais importante que existe, que é o ser 
humano. Motorista do Sandu, antigamente era Sandu. 
E reconhecemos, perfeitamente, a sua luta e o seu 
valor.  

 
O SR. RODRIGO DA ROCHA 

RODRIGUES – Obrigado. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – O que é 

auditoria e para que a mesma é utilizada? 
 
O SR. RODRIGO DA ROCHA 

RODRIGUES – A auditoria visa fiscalizar; o papel 
dela é de fiscalização, não só do erário, mas também, 
se foram feitos os devidos registros, conforme a 
contabilidade. Agora está se instituindo no Estado os 
princípios da contabilidade pública. Então, a 

auditoria, hoje, também terá esse papel orientador, de 
como fazer essa mudança drástica, o que vai ser. A 
auditoria, o fim dela é a fiscalização. É feita a 
auditoria no Estado, nas autarquias, nos municípios. 
Entendo que seja por aí.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – A última 

pergunta. V. S.ª acha que os Tribunais de Contas 
Estaduais, de uma maneira geral, têm fiscalizado, 
com bastante rigor, os serviços que os estados e os 
municípios oferecem à população, em decorrência 
principalmente das obrigações, dos parâmetros, dos 
percentuais legais? V.S.ª acha que os tribunais, de 
maneira geral, naturalmente dos estados, com 
exceção a dois municípios, têm fiscalizado, tem 
exigido desse serviço público dos executivos um 
retorno à altura do que o povo paga de arrecadação 
de impostos e também o que está estabelecido na 
Constituição Federal de 88? 

 
O SR. RODRIGO DA ROCHA 

RODRIGUES – Entendo que talvez não por culpa 
do Tribunal, ou mesmo de seus servidores, mas acho 
que não. Ainda falta uma fiscalização um pouco mais 
rígida. Não rígida naquele ordenador de despesa lá do 
interior, que não tem as condições e, às vezes, faz 
sem querer, sem saber que aquilo é errado. Mas, falta 
fiscalização, mesmo porque é auxiliador da 
Assembleia. 

 Hoje vemos o serviço público lotado de DT 
– Designação temporária; lotado de cargos em 
comissão, de forma irregular. A Constituição prevê 
que cargo em comissão é para chefia, assessoramento 
e direção. E hoje vemos cargos em comissão para 
qualquer coisa, inclusive para motorista, para 
auxiliar. Os DTs hoje também são um problema 
muito sério no Estado e a Assembleia aprova o cargo 
de DT indiscriminadamente, aprova cargos em 
comissão indiscriminadamente, não se respeita o 
princípio de concurso público. Isso, com certeza, 
influirá na prestação do serviço. Não tem como ter a 
prestação de serviço público de qualidade sem que 
haja um prestador desse serviço, com um mínimo de 
garantia. 

Vemos hoje os DTs sofrendo assédio moral, 
sendo usados politicamente por um ou por outro; 
vemos desmandos no Iases. Tudo isso por falta de um 
quadro de pessoal efetivo. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Muito 

obrigado. 
 
O SR. RODRIGO DA ROCHA 

RODRIGUES – Eu que agradeço. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Doutor Rodrigo, também gostaria de 
fazer uma pergunta a S. S.ª. Como advogado, hoje 
representando o Sindipúblico, se eleito Conselheiro 
para o Tribunal de Contas e tivesse que, num 
momento qualquer, tomar uma decisão baseado em 
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uma lei constitucional, ou em um artigo da 
Constituição, ou em uma resolução, qual lei V. S.ª 
veria como tomar a decisão? Na resolução, ou em 
uma lei constitucional? 

 
O SR. RODRIGO DA ROCHA 

RODRIGUES – As leis e as resoluções devem ser 
interpretadas à luz da hermenêutica jurídica e dos 
princípios constitucionais. Muitas vezes, o que está 
escrito literalmente em uma lei, os princípios que 
regem a Constituição podem estar dizendo de forma 
contrária. A análise disse, tem que ser feita de uma 
forma conjunta. Não há como lhe dizer aqui, se eu 
agiria conforme a Constituição ou conforme uma lei, 
ou uma resolução. Com certeza a Constituição é o 
instrumento maior e lhe devemos obediência. Mas, 
seguindo sempre a hermenêutica, sempre os 
princípios implícitos e os explícitos para que 
possamos chegar, principalmente, ao cerne da lei, 
para saber o que ela quis realmente dizer, qual era a 
intenção do legislador, para que consigamos ter uma 
interpretação mais ampla. Deve ser seguida toda a 
hermenêutica, todos os princípios para que 
consigamos fazer a análise de uma resolução, de uma 
lei.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Senhor Rodrigo Rocha Rodrigues, V. 
S.a se inscreveu para ser candidato a conselheiro do 
Tribunal de Contas baseado em que parâmetro? Na 
Constituição do nosso Estado ou na Resolução? 
 
 O SR. RODRIGO DA ROCHA 
RODRIGUES – Não entendi a pergunta de V. Ex.a. 
Muito embora a Constituição do Estado preveja que a 
escolha é entre os quatro candidatos que a 
Assembleia Legislativa tem, esta Casa de Leis abriu a 
possibilidade de outros candidatos fazerem parte. 

 Agradeço a iniciativa, a coragem de abrir as 
portas, porque quando abrimos as portas, não 
sabemos o que entrará, mas a Assembleia Legislativa 
teve esta coragem.  

Na minha fala, agradeci aos Senhores 
Deputados e agradeço novamente a oportunidade de 
estar aqui. Espero que esta forma corajosa de 
entender a Constituição, de entender os princípios, de 
entender a vontade da população aconteça mais 
vezes. Agradeço esta possibilidade e oportunidade. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Obrigado. Os Senhores Deputados têm 
mais alguma pergunta a fazer ao Candidato? Fica 
aberto aos Senhores Deputados inscritos para as suas 
considerações finais.  

Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 
Toledo, por três minutos. 

 
A SR.a LUZIA TOLEDO – Senhor 

Presidente Atayde Armani, parabenizo o Candidato, 
que se pronunciou com muita propriedade. Digo a V. 

S.a que esta é uma Casa em que os Deputados são 
isentos. Temos valorizado muito as candidaturas dos 
pretensos conselheiros, dos candidatos a conselheiro 
na vaga do Tribunal.  

O Senhor Deputado José Esmeraldo gostou 
do termo que usei. Realmente estou contemplada, 
mas queria deixar claro que esta é uma Casa isenta. 
Estamos assistindo às sabatinas e prestando muita 
atenção. Existem candidatos excelentes. Na hora será 
o pleno que votará. Os Senhores e as Senhoras estão 
diante de homens e mulheres que agem com isenção. 
Essas são as minhas considerações. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Obrigado, Senhora Deputada Luzia 
Toledo.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, para fazer suas considerações ao 
Candidato. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente Atayde Armani, parabenizo o Senhor 
Rodrigo da Rocha Rodrigues pelas colocações, pelas 
determinações, por tudo. Ao mesmo tempo, quero 
informá-lo, embora já tenha falado pessoalmente para 
ele que se todo candidato vier aqui com o espírito 
armado, informando que já sabe que é carta marcada, 
não precisaria vir para esta Casa. Os candidatos estão 
vindo aqui para serem sabatinados para ao final todos 
os Deputados, no Plenário, fazerem a escolha. Todos 
têm competência, têm decência e mostraram a 
documentação. Portanto, é uma ilação feita e que de 
certa forma agride um pouco o Poder. Abrimos para 
vinte e dois candidatos se inscreverem para estarem 
aqui irmanados de um propósito, que é responder aos 
questionamentos dos Deputados e ao final serem 
avaliados.  

Por exemplo, o Senhor Deputado Doutor 
Hércules apresentou o projeto Conselheiro Cidadão; 
foi para a FDV participar da sabatina; é um dos 
Deputados que vai avaliar, assim como os Senhores 
Deputados José Esmeraldo, Euclério Sampaio e 
outros. Assinei também o requerimento de urgência 
do Senhor Deputado Doutor Hércules; não votei a 
favor no final, mas assinei o requerimento de 
urgência para dar celeridade a esse processo. 
 Então, entendo que muitos candidatos 
perdem a oportunidade de estar esclarecendo para a 
sociedade o seu conhecimento e chegam aqui 
querendo simplesmente dizer que esta Casa faz um 
papel de circo. Não tem palhaço aqui. Foi dito isso 
por outra candidata, não foi o Doutor Rodrigo da 
Rocha Rodrigues, quero deixar bem claro, mas foi 
por outra candidata que saiu atirando para todos os 
lados. Isso denigre a imagem do Parlamento. 
 Não me permito, enquanto homem da área 
jurídica, sou formado em Direito, Ciências Contábeis 
e Economia, e poderia muito bem me inscrever para 
ser candidato. Não tenho objeção.  

Ouvi o Doutor Rodrigo da Rocha Rodrigues 
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dizer que se for para lá não vai ter o amigo para fazer 
pedidos. Nunca fui àquela Corte fazer pedido, muito 
pelo contrário. Tenho o dissabor até de ter 
participado da eleição de colegas que estão lá e que 
sequer dão atenção a parlamentar. É atenção que 
qualquer cidadão merece, porque é a questão da 
transparência, da decência, do respeito pelo ser 
humano. 
 Então mais uma vez parabenizo o Doutor 
Rodrigo da Rocha Rodrigues pelo esforço que teve, 
que não é diferente de muitas pessoas, de ter a 
dificuldade de se formar, de chegar a ser procurador 
do Instituto Jerônimo Monteiro. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Embora 
não seja membro da Comissão de Finanças, nem 
como suplente, mas com o dever de acompanhar esse 
processo e também não me sinto como dono da 
criança e muito mais, não é importante o pai da 
criança; o importante é a criança que está nascendo 
agora no momento em que o Brasil está precisando 
de mudança. E a PEC 17 que está em andamento no 
Congresso Nacional e quanto à PEC 316, também o 
Doutor Rodrigo da Rocha Rodrigues falou. É preciso 
que haja realmente mudança. 
 O inciso II do artigo 248, do Regimento 
Interno, diz: 
 

II - as indicações serão feitas por 
Deputado, pela bancada ou pela 
Mesa, e serão instruídas com provas 
dos requisitos de habilitação 
profissional (...) 

 
 A nossa emenda que foi rejeitada não tem 
conflito com a Constituição do Estado. Simplesmente 
queremos fazer com que o cidadão possa ser inscrito 
sem pedir favor a deputado, à Mesa Diretora, à 
bancada ou a partido político. Essa é nossa emenda. 
Porque nos Estados do Rio de Janeiro, no Paraná e 
até no Maranhão - imaginem os senhores - dos 
Senhores José Sarney e de Roseana Sarney, o acesso 
aos candidatos ao Tribunal de Contas é dessa forma. 
E nós, do Estado do Espírito Santo, estamos nesse 
atraso de que o candidato ou tem que ser deputado, 
ou tem que pedir a um deputado, ou pedir à Mesa 
Diretora, ou pedir a um partido político ou a uma 
bancada.  

Esse é nosso registro de fazer com esta Casa 
se equipare aos Estados do Rio de Janeiro, Paraná e 
Maranhão, dos Senhores José Sarney e Roseana 
Sarney. Agradecemos ao Senhor Presidente Atayde 
Armani.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Agradeço ao Senhor Deputado Doutor 

Hércules.  
Quero dizer a V. Ex.ª que terá direito a voz 

nesta Comissão como todo deputado que estiver 
presente, com exceção de quatro deputados que são 
candidatos e não podem usar da palavra para arguir 
ou para qualquer outra coisa, a não ser como 
candidato nesta Comissão: o Senhor Deputado 
Claudio Vereza, que se encontra presente, por esse 
motivo não se encontra à Mesa; o Senhor Deputado 
Sérgio Borges; o Senhor Deputado Dary Pagung e 
também o Senhor Deputado Paulo Roberto. Esses 
não têm direito. Agora, todos os Senhores Deputados 
presentes à Comissão terão direito a voz.  

A princípio, os membros efetivos da 
Comissão que têm direito a votação, que são os sete 
deputados. Na falta desses membros efetivos, os 
membros suplentes convocados de acordo com os 
faltosos, no caso o Senhor Deputado Sérgio Borges e 
o Senhor Deputado Dary Pagung.  

Concedo a palavra ao Senhor Rodrigo da 
Rocha Rodrigues, para as considerações finais, pelo 
tempo de três minutos.   

 
O SR. RODRIGO DA ROCHA 

RODRIGUES - Muito obrigado. Nesses três 
minutos - acho que não os usarei todos -, gostaria de 
colocar que hoje a discussão é do conselheiro do 
Tribunal de Contas. Mas temos que pensar que essa 
discussão vai um pouco mais além; estamos falando 
de garantias; estamos falando do estado democrático 
de direito.  

Esta Casa de Leis foi criada e depois de 
muita luta, de muitos mortos na Ditadura, 
conseguimos ter essa chance de votar no nosso 
deputado, no nosso governador, no nosso senador, no 
vereador, de forma livre. E temos que valorizar isso.  

São pequenas coisas que às vezes faz com 
que a população, a sociedade comece a desacreditar. 
E quando começarmos a desacreditar da nossa 
Assembleia, da nossa Câmara, do nosso Senador 
Federal, não nos resta outra coisa senão voltar à 
Ditadura ou à Anarquia.  

Então, se os deputados, os senadores estão 
agindo de uma forma ou de outra, os responsáveis 
por isso é a sociedade; foi quem votou neles.  

Então, não dá para chegarmos nesta Casa e 
generalizar que todo mundo é assim, que todo mundo 
é assado. Não dá! Porque somos responsáveis pelos 
nossos atos e temos que fiscalizar isso.  
      Então, a abertura para se debater esse tema do 
conselheiro do Tribunal de Contas é um pequeno 
ponto, mas é um ponto positivo; é um ponto que nos 
traz esperança, que mostra que esta Casa de Leis está 
ouvindo o anseio. 

Acredito que desde o início da minha fala, 
jamais quis fazer a generalização, porque a 
generalização é péssima, pega os inocentes e 
culpados. Se eu ofendi alguém, não foi a minha 
intenção, até porque a nossa intenção é discutir o 
sistema e a forma. 
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Agradeço a todos e muito obrigado.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Obrigado, 

Senhor Rodrigo da Rocha Rodrigues.  
Registro a presença da Senhora Deputada 

Lúcia Dornellas e a convido para compor a Mesa.  
Já tivemos uma situação semelhante na 

primeira reunião e não gostaria que esta Comissão 
viesse a debater profundamente esse assunto. Acho 
que o Plenário desta Casa de Leis irá e deve fazer 
isso no momento oportuno e certo.  

Hoje, fiz duas perguntas a V. S.ª, baseadas 
nesse sentido e ouvi a sua explanação. Também 
entendo que isso deva ser mudado e que o 
conselheiro deva ter tempo de mandato, e não um 
mandato vitalício. Entendo que deva existir um 
tempo de mandato de uma maneira até eletiva, desde 
que façamos isso pelas normas corretas.  

A principal legislação a ser mudada para se 
mudar toda a legislação na eleição de um conselheiro 
é a Constituição. Entendo dessa maneira. Fiz o curso 
de Direito, sou formando desde 1990 e entendo que 
para mudar isso é preciso mudar a Constituição 
Estadual. Não é o caso de uma resolução que é 
baseada em um feito Constitucional. Se uma 
resolução é baseada em um feito constitucional, para 
se mudar tudo aquilo é preciso começar por esse feito 
e não pela resolução. Entendo dessa maneira, mas 
posso estar errado.  

Não quero continuar essa discussão até 
porque nosso objetivo é sabatinar os candidatos e não 
discutir normas da eleição. Como a Mesa Diretora 
desta Casa de Leis, a pedido do Senhor Deputado 
Doutor Hércules, abriu para que vinte e duas pessoas 
se inscrevessem, inclusive quatro Senhores 
Deputados Estaduais, esta Comissão tem por 
obrigação, norma constitucional e por resolução 
manter o seu posicionamento de ouvir aos vinte e 
dois candidatos. Se isso é correto, não sei. Mas por 
intermédio do Edital n.º 1 foram determinadas 
normas com as quais será feito esse debate.  

É claro que pelo que há atualmente em nossa 
Constituição, quem decidirá não será o parecer de um 
relator da Comissão de Finanças, mas o Plenário 
desta Casa de Leis que é soberano para fazer a 
Constituição. O Senhor Deputado Claudio Vereza foi 
um constituinte. O Plenário desta casa teve o poder 
de elaborar a Constituição do Estado, como tem o 
poder de mudá-la.  

Talvez não nesse mandato, mas no futuro, 
creio que no momento oportuno chegaremos a mudar 
isso. Com certeza, sou contra que a Senhora 
Presidenta indique o Senhor Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Isso tem que ser mudado.  

O constituinte foi eleito para elaborar a 
Constituição e proporcionar uma abertura política 
pela qual brigamos. Foi feita uma Constituição 
Federal, e pelos Deputados Estaduais uma 
Constituição Estadual. Temos que mudar isso. 
Inclusive já houve mudança na Emenda 38 da 

Constituição Estadual, no que determinava o artigo 
34 da nossa Constituição.  

Tomara que haja uma Emenda 
Constitucional, em nível federal - não para que nós 
deputados estaduais façamos- mas que se faça em 
todos os tribunais deste país, seja nos supremos ou 
nos estaduais, a mudança de eleição popular, de 
mandato com tempo determinado. Deus queira que 
cheguemos a isso, não tenham dúvida de que sou 
favorável a isso. 
 Agradeço ao Doutor Rodrigo da Rocha 
Rodrigues a explanação. Desculpem-me as 
explicações, não quero dar continuidade a essa 
discussão, que em nada abrilhanta as posições dos 
candidatos e nem dos Deputados. 
 A reunião ficará suspensa por dez minutos 
para que a TV Assembleia ouça o próximo candidato. 

Está suspensa a reunião. (Pausa)  
 

(A reunião é suspensa às 14h30min 
e reaberta às 14h41min) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Está reaberta a reunião. 
Gostaria de corrigir a resposta que demos ao 

requerimento verbal do candidato Claudio Vereza, a 
falta de algum documento de candidato será 
oficializada por telefone até amanhã devido ao curto 
prazo. A assessoria desta Comissão entrará em 
contato com os candidatos até amanhã, data do 
vencimento do prazo estabelecido aos candidatos. 

Há dois requerimentos que colocarei em 
votação. O OF.GDSB N.º 89/2013, do candidato 
Sérgio Borges, encaminhando atestado médico e 
solicitando nova data de sabatina: 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
Encaminho a Vossa Excelência, em 
anexo, cópia do requerimento e 
atestado médico protocolado nesta 
Casa de Leis, com fulcro no art. 305, 
inciso II, do Regimento Interno, 
licença para tratamento de saúde no 
período de 25 de setembro a 09 de 
outubro do corrente ano. Diante do 
exposto requeiro marcar nova data 
para minha sabatina. 
 
Atenciosamente, 
 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual – PMDB 
Líder do Governo 

 
Esse requerimento foi protocolado no dia 25 

de setembro de 2013, às 8h8min. 
Em discussão o requerimento do candidato 

Sérgio Borges. (Pausa) 
 Encerrada. 
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 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Pela aprovação. 
  

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Pela 
aprovação.  

 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Pela 

aprovação. 
 
O SR. GILSINHO LOPES - Pela 

aprovação.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - A Presidência é pela aprovação do 
requerimento.  

Aprovado o requerimento à unanimidade. 
O segundo requerimento é da Senhora Tânia 

Maria Pires e Pinho: 
 
TÂNIA MARIA PIRES E PINHO, 
brasileira, divorciada, advogada, 
inscrita na OAB-ES, devidamente 
qualificada, vem respeitosamente na 
presença de V. Ex.ª, informar e ao 
final requere: 
 
Eu estou candidata por indicação da 
Mesa da Assembleia. 
 
Presidente na data de 18-09-2013, 
terça-feira, por motivo de foro 
íntimo, compromisso inadiável, não 
compareci para a sabatina, fase 
imprescindível na escolha do novo 
conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo. 
 
Eu represento o “clamor das ruas”, 
que pode ser comprovado com a 
minha história de vida. 
A participação popular foi sem 
dúvida uma abertura, uma evolução 
e acima de tudo uma conquista do 
povo.  
Fundamentada nos princípios da 
igualdade, moralidade, legalidade, 
legitimidade roga a este Douto 
Presidente que aprecie o meu pedido 
de ser novamente convocada para 
Sabatina. 
A V. Ex.ª, minha consideração e 
respeito.  
Atenciosamente, 
Tânia Maria Pires e Pinho 
OAB-ES 8428 

 
Em discussão o requerimento da candidata 

Tânia Maria Pires e Pinho. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 

  
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Pela aprovação. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Pela 

aprovação. 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Pela 
aprovação. 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Pela 

aprovação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) - A Presidência é pela aprovação do 
requerimento. 
 Aprovado o requerimento à unanimidade. 

O requerimento do Senhor Deputado Sérgio 
Borges é por motivo de saúde e, conforme os 
documentos o período da licença vence em 09 de 
outubro, o candidato será convocado após essa data. 
Isso será decidido por esta Comissão.  

O requerimento da Doutora Tânia Maria 
Pires e Pinho é de foro íntimo, não é por motivo de 
saúde e não há prazo estipulado. Assim, a candidata 
pode ser convocada a partir de hoje, ou seja, na 
próxima terça-feira ou quarta-feira. Isso também será 
decidido por esta Comissão e por esta Presidência.  

 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Aproveitando que há quorum 
e para otimizar a agenda de sabatinas, poderíamos 
deliberar logo sobre as novas datas.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Temos que ver, pois, na reunião 
anterior, convocamos todos.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, para a 
reunião de hoje convocamos cinco candidatos. Não 
sei se todos os candidatos convocados serão arguidos 
hoje. Podemos colocar a candidata Tânia Maria Pires 
e Pinho na lista como próxima convocada.  

Imaginemos que não seja possível arguir 
todos os candidatos hoje. Caso seja possível arguir 
três candidatos, podemos colocar o nome da 
candidata Tânia, após os dois candidatos convocados 
para terça-feira, depois dos candidatos décimo quarto 
e décimo quinto. Podemos dar essa determinação 
desde já, caso seja aceito, pois queremos ser o mais 
democrático possível à frente desta Presidência. 
Certamente decidiremos o que é melhor para a 
candidata.  

Concedo a palavra ao Doutor Ivan de 
Almeida Ferreira Júnior pelo tempo de dez minutos, 
prorrogável por mais dez minutos. 

 
O SR. IVAN DE ALMEIDA FERREIRA 

JÚNIOR – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados presentes, autoridades, cidadãos 
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que me escutam, a todos, indistintamente, boa-tarde! 
Gostaria de esclarecer que é um prazer e uma 

honra estar aqui, envaidece-me participar dessa 
primeira oportunidade, em que cidadãos são 
chamados para compor a lista dos que são arguidos 
para ocupar o cargo de Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo. 

A vaga da Assembleia Legislativa a 
Assembleia Legislativa escolhe, como determina a 
Constituição. Assim é, até que seja mudado. E com 
muita honra, venho, neste momento, compor essa 
lista. Estou aqui humildemente, acatando a decisão 
desse Plenário, eleito democraticamente pelo povo.  

Tenho quarenta e cinco anos. Sou formado 
em Direito, Procurador Federal, fui da Força Aérea, 
por duas vezes do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo. Em segundo lugar, para o cargo de 
segundo grau; em primeiro lugar, logo após formado 
em Direito, para o cargo, hoje, Auditor de Controle 
Externo.  

Já fui Ordenador de Despesas, subsecretário 
de Estado Administrativo de Segurança Pública. Na 
AGU – Advocacia-Geral da União, assumi várias 
chefias jurídicas, inclusive Procurador-Chefe 
Nacional da Agência Espacial Brasileira. Estou 
atualmente, Procurador-Chefe da Procuradoria 
Federal Especializada, junto ao Dnit no Estado do 
Espírito Santo, e nessa condição compareço a esta 
Assembleia Legislativa, perante o povo capixaba 
como capixaba que sou também, filho de pai carioca, 
mãe mineira, nascido em Cachoeiro, e radicado 
novamente no Estado do Espírito Santo, desde 1995. 
 Como integrante do povo capixaba, venho a 
esta Casa me candidatar e me submeter à sabatina 
constitucional, para ocupar o cargo de Conselheiro. 
Não vou me delongar. Há outros a serem ouvidos. 
Faço esta apresentação sincera e agradeço ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules, por ter iniciado esta 
abertura para aqueles que não são Deputados. Isto 
está previsto em nossa Constituição da República 
Artigo n.º 37, inciso I, que há de se democratizar o 
acesso aos cargos, empregos e funções. 
 É desta forma que me apresento com 
humildade para o povo capixaba, sendo um capixaba. 
Estou nesta Casa para isto. Como disse que seria 
breve, estou sendo breve. Muito obrigado pela 
oportunidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Muito obrigado, Senhor Ivan de 
Almeida Ferreira Júnior. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo para que faça o seu questionamento. Terá 
direito a três perguntas com tempo de dois minutos 
cada, e o candidato, também, dois minutos para cada 
uma de suas respostas. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Saúdo a 
Mesa na pessoa do nosso Presidente Atayde Armani, 
que recentemente tomou uma injeção que até eu 

fiquei preocupado. 
 Doutor Ivan de Almeida Ferreira Júnior, 
Procurador Federal, brilhante Procurador Federal, 
grande amigo do nosso querido Senhor Carlos Ranna, 
Presidente do Tribunal de Contas. 
 A nossa primeira pergunta é: qual o 
fundamento jurídico que justifica a existência de 
órgãos de fiscalização, tais como o Tribunal de 
Contas? 
 
 O SR. IVAN DE ALMEIDA FERREIRA 
JÚNIOR – Obrigado pela pergunta Senhor 
Deputado.  
 O fundamento existente é que o Tribunal de 
Contas, em primeiro lugar, é integrante do Poder 
Legislativo, embora dotado de autonomia 
orçamentária, financeira e administrativa, e seus 
membros dotados de prerrogativas típicas da 
magistratura. Portanto, um órgão administrativo 
judicialiforme, que vem complementar a função da 
Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Câmara 
Municipal que é a de fiscalizar a gestão dos recursos 
públicos, segundo os princípios de legalidade, 
legitimidade e economicidade do Art. nº 70, da 
Constituição da República.  
 Só que integrantes do povo precisam de 
orientação técnica, da primeira avaliação... Então foi 
criado, idealizado no século passado, um órgão 
técnico de apoio, auxílio, embora dotado de total 
independência, mas que vem dar um formato, uma 
análise profissional para que a Casa de Leis possa, 
por si, fazer o julgamento político, que é dela. 

 Neste momento, em especial, neste caso, 
para as contas do Chefe do Poder Executivo, seja 
Municipal, Estadual, ou mesmo Federal, o Tribunal 
de Contas faz uma pronta decisão, faz um parecer 
prévio, essa decisão é um opinamento técnico, mas o 
crivo do julgamento pertence constitucionalmente, e 
não é de agora, à Casa de leis.  
 A Casa de Leis - ouvida a opinião técnica da 
Casa técnica, que integra o Poder Legislativo - 
poderá dar o seu balizamento e sua decisão final 
sobre aquele parecer prévio, segundo a maioria 
exigida na Carta Constitucional. Apenas frisando que 
no caso das Câmaras a própria Constituição da 
República exige que seja de dois terços. A maioria 
extremamente qualificada, a mais qualificada de 
todas. Portanto, a função do Tribunal de Contas é dar 
esse apoio profissional ao julgamento político.  
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Farei a 
segunda pergunta para V. S.ª. O senhor tem alguma 
sugestão para a redução do tempo de instrução e 
apreciação do julgamento dos processos de controle 
externo? 
 
 O SR. IVAN DE ALMEIDA FERREIRA 
JÚNIOR – Sim, Senhor Deputado José Esmeraldo. 
Além de esposar a resposta do Senhor Rodrigo da 
Rocha Rodrigues, candidato que ofertou ao senhor, 
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tenho por certo que o reforço do sistema de controle 
interno típico de cada Poder, mais o aproveitamento 
dos achados de auditoria – não só do sistema de 
controle interno, como dos órgãos policiais, e 
também da própria Controladoria Geral da União e 
do Tribunal de Contas da União – que ao exercer a 
fiscalização sobre os recursos federais repassados 
tem os chamados achados de auditoria que são de 
interesse da Corte de Contas Estadual.  

Da mesma forma, ocorre a fiscalização 
exercida pelos órgãos estaduais que ao se depararem 
com esses achados, muitas vezes não tem os 
instrumentos para levar ao conhecimento do Tribunal 
de Contas respectivo. Esse é um dos momentos. 
 Outro seria o próprio reforço no treinamento 
interno, e já há movimentos nesse sentido. O tribunal 
de Contas já está começando a fazer isso, exigindo 
até como requisito para que sejam aprovadas as 
contas no ano seguinte, isso está em seu Regimento 
Interno. Que seja reforçado, padronizado o sistema de 
controle interno que tem o dever constitucional de 
auxiliar o controle externo.  

Além disso, como terceira oportunidade de 
melhora, há a informatização cada vez maior dos 
dados e o acesso aos agentes fiscais.  

Esses são incialmente os pontos que posso 
ver para de melhoria do sistema de controle, tanto 
externo quanto interno; as forças agindo conjugadas, 
com a melhor tecnologia, e sem, com isso, 
multiplicar cargos do Tribunal de Contas; podendo 
aproveitar os esforços de outros órgãos de auditoria.  

  
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Obrigado. A 

última pergunta, Senhor Ivan. Qual o maior desafio 
que o candidato acredita que poderá encontrar caso 
seja escolhido para Conselheiro do Tribunal de 
Contas? 

 
O SR. IVAN DE ALMEIDA FERREIRA 

JÚNIOR – Maior desafio? Acho que o maior 
desafio, não só para o Conselheiro, mas em todas as 
nossas atividades enquanto autoridades públicas, é 
manter a humildade. Saber que estando em uma 
posição de relevância não significa que teremos 
qualquer superioridade a quem quer que seja. 
Justamente por minha experiência como ordenador 
de despesa, como fiscal durante oito anos e meio no 
Tribunal de Contas, na AGU – fiscal de contratos, de 
convênios, aplicação de recursos – às vezes por 
estarmos na posição que chamamos de pedra, 
esquecemo-nos daquele que está na posição de 
vidraça, daquele que aplica, tendo a necessidade de 
atingir a meta pública, a finalidade pública, tendo que 
prestar o serviço. Muitas vezes com o embaraço de 
falta de técnicos, de falta de profissionais da área do 
Direito que auxiliem a prestar essa atividade, acabam 
fazendo mal, fazendo errado ou muitas vezes não 
fazendo, pois não fazendo é mais provável que 
acabam não sendo responsabilizados.  

Quando na função de julgador temos que ter 

essa humildade de reconhecer: fez o melhor? Visou 
alcançar o melhor resultado? Foi isso que o 
administrador quis fazer? É tentar entender, calçar as 
sandálias de quem lá esteve como fiscalizado. Acho 
que esse é um desafio para todos nós, principalmente 
para aquele que julga os atos praticados por terceiros.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor Ivan, 

parabéns pelas respostas. É sinal de que V. S.ª está 
afiado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Luzia Toledo para que faça três perguntas no tempo 
de dois minutos cada uma.  

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Cumprimento 
novamente a Mesa, o Senhor Ivan de Almeida 
Ferreira Júnior e a todos que estão nesta Casa 
participando desta oitiva.  

Faço a seguinte pergunta ao Doutor Ivan: 
quais são, para V. S.ª, as ações e mecanismos a serem 
implementados pelo Tribunal de Contas, para garantir 
maior democratização de sua gestão e transparência 
de suas decisões? Como aproximar o Tribunal de 
Contas da população e entidades da sociedade civil?  
 

O SR. IVAN DE ALMEIDA FERREIRA 
JÚNIOR – Obrigada, Deputada. Realmente o 
Tribunal de Contas e sua função aprecem meio 
obscura para a sociedade, ao ponto de ao comentar 
que era candidato a conselheiro com amigos que não 
são da área do jurídico, que não são da área pública, 
os mesmos não saberem do que se tratava. Isso é uma 
realidade.  

Então, todo órgão público, principalmente os 
órgãos públicos, as entidades públicas, no caso o 
Tribunal, essa instituição, têm que fazer bem feito e 
mostrar a que veio. Como? Essa é a pergunta central. 
Demonstrando sua utilidade, demonstrando sua 
economia. O Tribunal de Contas tem custos, mas ele 
provoca economia na administração. Falta, portanto, 
não vou dizer transparência, mas falta publicidade 
institucional, acompanhamento, fazer-se presente e, 
por que não dizer, ouvir o povo.  

Temos agora criada a Ouvidoria no Tribunal 
de Contas. Por meio desta ouvidoria, a sua função 
institucional, podemos nos fazer valer em escolas, em 
universidades, fazer chegar à sociedade qual é a 
função e o que pode ser útil ao Tribunal por meio de 
denúncias, por meio de consultas populares, não 
necessariamente as consultas previstas no nosso 
Regimento para ser prejulgado de tese, mas 
questionar para que serve o Tribunal de Contas, se 
tem muita utilidade de economia na melhoria da 
gestão da coisa pública. Realmente falta um pouco 
dessa publicidade institucional para melhorar até a 
própria efetividade do serviço prestado pelo Tribunal 
de Contas.  

Então, seria a resposta: publicidade 
institucional voltada para esta finalidade.   
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A SR.ª LUZIA TOLEDO – Obrigada. 
Compete ao Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo julgar as contas de quais órgãos? 
  

O SR. IVAN DE ALMEIDA FERREIRA 
JÚNIOR – Bem, exceto o chefe do Poder Executivo 
Estadual e Municipal, todo aquele, sem exceção, que 
arrecade, guarde, gerencie, administre ou tenha em 
seu poder recursos públicos, todos eles, sem exceção, 
devem prestar contas ao Tribunal de Contas. Todos.   
  

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Estou 
contemplada e quero ratificar o que V. S.ª disse.  

O Tribunal de Contas realmente não é 
conhecido. O Tribunal de Contas, na minha visão, 
tem que fazer a mesma coisa que o Tribunal de 
Justiça fez. O Tribunal de Justiça abriu suas portas 
para a sociedade; um do povo pode chegar lá e será 
atendido pelo presidente ou por um assessor de S. 
Ex.ª.  

Conheço todos os conselheiros do nosso 
Tribunal, todos são acessíveis, todos são muito 
educados, preparados, mas as pessoas ainda têm 
medo ou receio de chegar lá sozinhos e aí procuram 
os deputados, as deputadas ou outra pessoa para 
chegar ao Tribunal.  

Fiz essa pergunta a outro colega de V. S.ª e a 
resposta foi exatamente a de que o Tribunal de 
Contas precisa buscar mecanismos para se aproximar 
da sociedade.  

Imagino que na medida em que a TV 
Assembleia está dando essa cobertura a esse debate, a 
essas oitivas, a sociedade deve estar sendo informada 
de quanto é importante o Tribunal de Contas e qual é 
o seu papel na sociedade.  

Portanto, estou contemplada com suas duas 
respostas. 

Na verdade, quem está trabalhando lá, às 
vezes, não percebe o quanto é necessário as pessoas 
terem liberdade de ir lá procurar um conselheiro ou o 
presidente. Muito obrigada. 
  

O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas. 
  

A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Boa-tarde 
a todos e a todas presentes. Saúdo o Presidente 
Atayde Armani a quem elogio pelo esforço físico que 
está fazendo ao cumprir essas horas de sabatina, 
tomando remédios... Parabenizamos V. Ex.ª por essa 
coragem e rogamos a Deus que cuide da saúde de V. 
Ex.ª. 

Saudamos a Senhora Deputada Luzia Toledo, 
sempre assídua; saudamos o Senhor Deputado 
Doutor Hércules, que não faz parte desta Comissão 
de Finanças, mas tem feito questão de estar presente; 
saudamos o Senhor Ivan de Almeida Ferreira Júnior e 
o parabenizamos por essa disposição de participar 
desse pleito com vinte e duas pessoas concorrendo ao 

cargo de Conselheiro. Dizemos da coragem de todos 
em participar e em serem sabatinados. 
 Faremos apenas uma pergunta extremamente 
técnica. Gostaríamos que o Senhor Ivan de Almeida 
Ferreira Júnior discorresse como devem ser aplicados 
os recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb. 
 

O SR. IVAN DE ALMEIDA FERREIRA 
JÚNIOR – A educação básica recebeu um 
tratamento especial recentemente através do Fundef e 
durante muito tempo se discorreu qual seria a 
finalidade da destinação desse dinheiro, se seria 
somente para as salas de aula, se poderia também 
fazer para os salários dos professores... Como poderia 
ser? Sim, toda aquela atividade que envolvendo o 
atendimento à educação fundamental, seja ela 
diretamente com os salários, custeio de instituições, 
novas instalações, são plausíveis de serem 
enquadradas como despesas do Fundef.  

Genericamente falando, sem dizer 
detalhamentos, quando estava no Tribunal de Contas 
tive a oportunidade de responder enquanto servidor. 
Fui ao Plenário, evidentemente, analisar pareceres em 
consulta justamente perguntando sobre quais seriam 
essas despesas que poderiam ir. Então, não somente 
as de investimento, mas as de custeio de manutenção 
dessas pessoas. Os meios: salários, custeios de 
material de consumo e outras mais. Sem, com isso, 
fazer com que as atividades de esporte 
necessariamente, embora implementadas - algo que é 
muito discutido nos tribunais do país – pudessem ser 
utilizadas ou não. Da mesma forma, gastos voltados 
para unidades de internação em que se tem uma 
escola que detém uma unidade hospitalar, se poderia 
usar ou não naquela unidade de internação. 

Então, ainda isso está para ser decidido, não 
há uma uniformização. Mas todos aqueles gastos 
voltados à manutenção do ensino, ao seu pessoal e 
aos seus custos inerentes seriam necessariamente 
para o Fundef. 

 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Obrigada 

pela resposta. Queremos que cada vez mais o 
Tribunal de Contas seja um lugar não só de julgar, 
mas também de orientação. E vejo que o Senhor está 
apto a orientar os gestores públicos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Obrigado, Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules, com direito a fazer três perguntas 
de dois minutos cada. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, antes da pergunta me reservo o direito de 
fazer um comentário sobre a fala da querida colega 
Senhora Deputada Luzia Toledo, que fez uma fala 
mostrando como já foi o Tribunal de Contas tempos 
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atrás. 
O Tribunal de Contas melhorou muito. Mas, 

antigamente, o julgamento era só político, porque a 
deputada acabou de falar que era necessário um 
ordenador de despesa, um deputado, um prefeito, um 
presidente de Câmara, um político para acompanhar, 
como se fosse um pistolão para julgar as contas do 
ordenador de despesa.  

Foi assim. Mudou muito e hoje não é assim. 
Mas, em um tempo não muito recente, a coisa era 
assim. Por isso a nossa luta para que possamos 
colocar técnicos e não políticos para julgar outro 
político. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Senhor Deputado Doutor Hércules, 
com todo o respeito e carinho que temos por V. Ex.ª, 
contamos com a compreensão de V. Ex.ª e pedimos: 
vamos nos ater às perguntas ao candidato, se for 
possível. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, gostaria de insistir com V. Ex.ª e dizer 
que estou falando dentro do assunto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Agradecemos a V. Ex.ª a compreensão, 
mas estamos fazendo as perguntas.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Tenho 

dois minutos para fazer comentários e a pergunta. Se 
o Regimento Interno disser que só posso fazer 
pergunta e não posso fazer nenhum comentário, vou 
me ater a isso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) – Senhor Deputado Doutor Hércules, V. 
Ex.ª tem toda segunda, terça e quarta-feira, na sessão 
ordinária desta Casa, a tribuna desta Casa para 
explanar sobre qualquer assunto que V. Ex.ª queira. 
Esta Comissão é técnica, tem normas divulgadas em 
editais, e eu gostaria que fossem respeitadas essas 
normas. Pedi carinhosamente a compreensão de V. 
Ex.ª.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, agora há pouco V. Ex.ª acabou de fazer 
um comentário. Agora há pouco. Então temos que... 

  
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) – Porque insistiram, e continuam 
insistindo nesse assunto. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Então, eu 

gostaria que V. Ex.ª... 
 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) – Vou garantir a fala de V. Ex.ª...  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Garantisse 

minha palavra pelo menos até eu terminar a frase. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) – Desde que se atenha às perguntas.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senão vou 

me ausentar do Plenário... 
 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) – Desde que se atenha às perguntas. É 
isso o que peço a V. Ex.ª. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – E não vou 

fazer mais pergunta alguma a ninguém. Se eu tiver 
que ficar calado e não puder fazer um comentário, 
fazer a pergunta dentro dos dois minutos, desde que 
eu não fale que Coca-Cola é o melhor refrigerante, é 
outra coisa. Mas dentro do assunto que estamos 
falando, não posso fazer o comentário, Excelência? 
Que ditadura é essa? Por favor. Quero agora fazer a 
pergunta. 

   
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) – Não é ditadura não. Não é ditadura, 
muito pelo contrário. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – V. Ex.ª 

está agindo como ditador, porque ...  
 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) – Não... 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Porque 

não fugi do assunto de Conselheiro do Tribunal de 
Contas. 

  
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) – Não faz isso não... 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Eu não 

fugi do assunto, de forma alguma, de como era antes 
o Tribunal de Contas e como é hoje. Não fugi do 
assunto de que sonho com um Tribunal diferente, 
cada vez mais diferente, cada vez melhor do que é 
hoje, colocando lá um técnico.  

E digo mais: V. Ex.ª pega os arquivos desta 
Casa, e as perguntas que foram feitas a todos os 
Conselheiros que passaram por aqui. Alguns já 
saíram até de lá, e vamos fazer uma analogia, vamos 
fazer uma comparação das perguntas que foram feitas 
a alguns Conselheiros que já até se aposentaram, ou 
foram afastados. Vamos ver as que estão sendo feitas 
hoje aqui. Essas são técnicas. As outras foram 
políticas, igual eu fiz também aqui, e já fiz a mea-
culpa aqui, ontem. Exatamente ontem, a mea-culpa: 
que também fiz perguntas políticas a meus colegas 
Deputados e a outros que não foram Deputados.  

Então, na verdade, peço que V. Ex.ª não me 
cale quando falo com relação a Conselheiro. Que eu 
possa fazer meu comentário, e fazer a minha 
pergunta. Agora, se V. Ex.ª quiser me contradizer, 
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estou preparado, pode falar. V. Ex.ª é o Presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) – Não estou contradizendo. Estou 
pedindo a compreensão de V. Ex.ª para seguirmos o 
edital para o qual determina as normas desta sabatina. 
Só isso. Peço a compreensão de V. Ex.ª. Tenho 
certeza de que V. Ex.ª é uma pessoa que tem um 
carinho, tenho um carinho especial. V. Ex.ª é uma 
pessoa capacitada, é um médico, uma pessoa 
conceituada, foi Vereador por muitos anos, Deputado 
já pelo terceiro mandato. Eu pediria isso porque acho 
que não podemos estar aqui, e desde o início 
coloquei, estar sendo ímpar e nem estar fugindo 
daquilo que esta Comissão... Estou fazendo todo o 
esforço para isso, e quero fazer todo o esforço, quero 
dar o direito a um Deputado candidato e a outro 
candidato, seja ele quem for. Devemos ter essa 
discussão nas sessões ordinárias desta Casa. É só isso 
que eu peço a V. Ex.ª. Não vou mais discutir este 
assunto com V. Ex.ª, só peço a compreensão de V. 
Ex.ª a partir de hoje em relação a esta questão. 

  
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Muito 

obrigado. Eu quero dizer, responder a V. Ex.ª, agora 
com mais tranquilidade, que se eu não puder fazer 
comentários acerca do assunto, não vou fazer 
comentário algum, e nem vou participar, igual estou 
aqui, desde pela manhã, não arredei o pé, não 
almocei, para ficar aqui acompanhando, dada a minha 
responsabilidade do meu mandato e o desejo de 
mudar, realmente, este estado de coisas no nosso 
País.  

Então, a pergunta é esta, candidato Ivan de 
Almeida Ferreira Júnior: Quem é legitimado para 
propor representação perante o Tribunal de Contas?  

 
O SR. IVAN DE ALMEIDA FERREIRA 

JÚNIOR – Segundo o Regimento da Casa, 
representações podem ser feitas por autoridades 
públicas e agentes públicos envolvidos com a sua 
fiscalização, ou que tenham acesso a dados; e 
processo em que tenha havido algum desfalque, 
algum desvio, algum dano ao patrimônio. Difere um 
pouco da denúncia, porque denúncia qualquer 
cidadão, partido político, associação pode fazer. A 
representação como um todo seria uma denúncia 
formulada por agentes públicos envolvidos num 
gasto, despesa pública. Também podem ser feitas por 
aqueles licitantes, outro tipo de representação que 
pode ser feito pelos licitantes, pelas empresas que 
participam dos processos, procedimentos licitatórios. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Candidato, 
quais as prerrogativas asseguradas aos servidores do 
Tribunal de Contas no exercício da fiscalização?  

 
O SR. IVAN DE ALMEIDA FERREIRA 

JÚNIOR - Os servidores em campo exercendo a 
fiscalização em nome do Tribunal de Contas, eles são 
a longa manus. É a longa mão do Tribunal de Contas.  

Investidos em tal atribuição, em tal função, 
Senhor Deputado, eles podem não somente ter acesso 
e exigir acesso às dependências; nenhuma porta pode 
lhes ser fechada; nem um documento pode lhes ser 
sonegado. Se acaso sonegado esse documento, o 
servidor, o líder em campo, há de fazer o 
requerimento desse documento e, diante da negativa, 
da persistência da negativa, irá comunicar ao 
plenário, na pessoa de seu relator, que analisará, 
determinará que seja aberto e poderá impor multa em 
caso contrário.  

Então é o acesso e não somente o acesso 
físico às dependências, mas também acesso a todo 
acervo documental que se fizer necessário. E eu tive 
inclusive de pessoas, se necessário, como 
ordenadores; os pregoeiros; os integrantes da 
comissão de licitação; os ordenadores de despesa. 
Isso é uma grande evolução. Inicialmente foi 
introduzida pelo antigo regimento. Esse regimento 
atual está mais evoluído e coloca isso de maneira 
mais clara, porque, antigamente, os colegas em 
auditoria, eram sonegados documentos e não faziam 
nada, apenas relatavam e quando iam já perdeu o 
princípio da oportunidade. Agora, podem fazer isso 
em campo: é o acesso pleno, tanto físico, quanto 
documental.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Muito 

obrigado, candidato. A última pergunta: Para realizar 
fiscalização dos contratos, o que o Tribunal de 
Contas poderá verificar?  

 
O SR. IVAN DE ALMEIDA FERREIRA 

JÚNIOR - Acho um pouco vaga a pergunta, mas vou 
tentar responder da melhor maneira possível.  

Quando estou diante de um contrato, a 
primeira coisa que quero saber é se houve licitação. 
Se houve licitação, se foi dispensada; ou reconhecida 
como inexigível, por ato próprio; se todo 
procedimento prévio foi cumprido; se as cláusulas 
essenciais de um contrato administrativo estão 
presentes, previsto no artigo 55 da Lei n.º 8.666/93, a 
lei de licitações e contratos; se as partes foram bem 
representadas, se foi dada oportunidade de defesa de 
procedimento licitatório; se o contrato foi firmado 
por partes competentes; se os limites da lei para 
determinada modalidade licitatória foi respeitada: 
convite, tomada de preço; se a modalidade licitatória 
foi adequada ou não.  

Portanto, se foi publicado o extrato de 
firmatura do contrato; se está sendo pago 
corretamente, sempre são de ordem, primeira parcela, 
segunda parcela; se está havendo fiscalização por 
parte do controle interno; se as despesas estão sendo 
pagas, quitadas corretamente; se o serviço que está 
sendo prestado, a obra que foi licitada corresponde à 
realidade do que está ali; adequação ao seu projeto e, 
se está sendo pago, se está sendo implementado seus 
reajustes no momento certo e adequado; se e 
principalmente é algo que temos que ter isso muito 
em mente. Tanto na advocacia pública a gente aborda 
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como, também, o Tribunal de Contas aborda; se está 
havendo a fiscalização integral, no caso de 
terceirização do pessoal, fiscalização de suas 
obrigações trabalhistas, previdenciárias; se o 
administrador não se contenta somente em receber, se 
está fiscalizando, se o serviço é de qualidade, se o 
contrato é prestado de modo eficiente. 

Eficaz é alcançar resultado, eficiente é 
alcançar otimização com qualidade, com 
lucratividade mesmo, para a administração; é estar 
fazendo valer o seu dinheiro. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Muito 

obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Muito obrigado, Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 
 Passamos às considerações finais dos 
Senhores Deputados. 
 Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 
Toledo. 
 
 A SR.a LUZIA TOLEDO – Estou satisfeita. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Concedo a palavra ao Senhor Ivan de 
Almeida Ferreira Júnior, para suas considerações 
finais, por três minutos. 
 
 O SR. IVAN DE ALMEIDA FERREIRA 
JÚNIOR – Senhoras e Senhores, como já disse, é 
uma honra estar aqui participando deste momento 
histórico em que pessoas da sociedade são acolhidas 
para concorrer ao cargo de conselheiro.  
 Agradeço o uso do nome Ivan de Almeida 
Ferreira, mas sou Ivan de Almeida Ferreira Júnior. É 
bom ouvir o nome do meu pai, neste momento. Fico 
muito feliz e tenho certeza de que ele também está. É 
com muito orgulho que carrego o nome dele, sem 
nenhuma mácula. 
 Adorei estar aqui. Concorro com o coração 
aberto, franqueza e humildade.  

Rogo que os Senhores Deputados, no 
momento da votação, pesem bem o que o Estado do 
Espírito Santo precisa. Mesmo que não seja em mim, 
seja em quem for, mas votem com o seu coração. 
Esteja, lá naquele momento, em busca de fazer o seu 
papel, como sei que querem fazer. Eu também quero 
fazer. Todos queremos fazer. Mas naquele momento, 
em especial, saibam que terão um conselheiro que 
ocupará um cargo vitalício no momento da sua posse, 
porque ele não tem estágio probatório. Uma vez 
inserido no quadro do tribunal, ele é vitalício.  

Portanto, tenho um pedido, não digo que não 
tenho, mas apenas reforço: tenham muita 
responsabilidade na escolha de quem lá estará, 
porque ele representará o Estado do Espírito Santo 
não somente aqui, mas perante todas as Cortes do 
Brasil, Tribunal de Contas da União, Tribunais de 

Contas dos municípios, Tribunais de Contas dos 
demais Estados e do Distrito Federal. Tenham isso 
em mente. Queremos o melhor. Votem no que os 
Senhores e as Senhoras entenderem ser o melhor para 
o Estado do Espírito Santo. No mais, agradeço 
muitíssimo a oportunidade. (Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Obrigado, Senhor Ivan de Almeida 
Ferreira Júnior. Peço à Secretaria desta Casa de Leis 
que em qualquer transcrição de documento seja 
acrescentada ao nome de S. S.a a palavra Júnior. 
Como no documento que tenho em mãos não se 
encontra, pediria que fosse acrescentado em todos os 
documentos. Obrigado. Que Deus ilumine o Senhor! 

A Presidência suspenderá a reunião pelo 
prazo necessário à entrada do Senhor João Luiz Cotta 
Lovatti ao Plenário desta Casa de Leis.  

Está suspensa a sessão. (Pausa)  
 

(A reunião é suspensa às 15h23min 
e reaberta às 15h26min) 

  
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Está reaberta a reunião. 
 O próximo candidato a ser ouvido é o Doutor 
João Luiz Cotta Lovatti, a quem concedo a palavra. 
  

O SR. JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, Senhoras e Senhores, boa-tarde! 
 Inicialmente quero agradecer a oportunidade 
de poder me apresentar diante desta Comissão, em 
cumprimento ao requisito processual essencial da 
arguição necessário para escolha do Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
 Agradeço especialmente ao Deputado Doutor 
Hércules por abraçar e conduzir nesta Casa o projeto 
Conselheiro Cidadão, e à Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo, com seu 
Presidente, Deputado Theodorico Ferraço, da Vice-
Presidente, Deputada Solange Lube; pelo 1.º 
Secretário, Deputado Roberto Carlos, pela decisão de 
indicar tantos quantos lhe requeressem a inscrição 
para ocupar a vaga de conselheiro.  

Nesse ponto gostaria de fazer um parêntese e 
dizer que acompanhei pelos noticiários duros debates 
sobre o tema, com a participação de entidades da 
sociedade civil organizada, da OAB, do Ministério 
Público de Contas, de Deputados Estaduais e de 
outras pessoas da sociedade. Fico satisfeito por esse 
debate estar sendo travado no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, local 
adequado para estarem presentes representantes do 
povo capixaba, local da livre exposição de ideias, do 
respeito ao pensamento alheio sem abdicação de suas 
convicções; local onde o povo capixaba está 
representado por seus deputados; local onde esses 
representantes têm a responsabilidade de escolher um 
juiz vitalício de grande responsabilidade, porque 
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enquanto ao eleitor é facultado alterar seus 
representantes a cada quatro anos, o Conselheiro do 
Tribunal de Contas permanecerá por mais de uma 
geração no exercício do cargo. 
 A inédita apresentação de vinte e dois nomes 
com pretensão de ocupar o cargo de Conselheiro 
poderia ser um facilitador nessa escolha. Nele estão 
pessoas que se apresentam como detentoras de 
conhecimentos exigidos para preenchimento do cargo 
e fora a questão dos critérios subjetivos de 
idoneidade moral e reputação ilibada, trazem todas 
experiências profissionais e acadêmicas diversas, 
com singularidades específicas e respeitáveis.  

Por isso, essas pessoas merecem tratamento 
isonômico, igualitário sem juízo prévio de valores e 
escolha antecipada de nomes. Nessa lógica, não há 
escolha para o bem ou para o mal, mas do certo e do 
errado. Não há meio termo. Pode estar fora do lado 
escuro, do lado mau, e mesmo assim não se mostrar 
em condições de assumir as atribuições inerentes ao 
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo.  
 Penso que os deputados estaduais não 
abdicarão do maior poder a eles conferido pelo povo 
capixaba quando os elegeu para esta Câmara de 
Representantes: pensar, decidir e deliberar por suas 
próprias convicções, e irão, de forma soberana e 
transparente, escolher o nome que mais se afina ao 
exercício da magistratura de contas.  

Destaco, nesse ponto, a inexistência de 
qualquer restrição à participação de candidatos não 
parlamentares como pleiteantes à vaga de 
Conselheiro. Então, não é novidade para esta 
Assembleia Legislativa. 

Em 2010, em vaga a ser preenchida por 
indicação do Legislativo, na previsão do art. 74, da 
Constituição Estadual, esta Casa Legislativa escolheu 
Conselheiro pessoa que não detinha mandado 
legislativo estadual, integrante que era do Poder 
Executivo.  

Por certo, não se deveria escolher pessoa para 
exercer atribuições políticas no exercício do cargo de 
Conselheiro, ou mesmo fazer essa escolha 
vislumbrando seus efeitos sobre a política partidária 
ou arranjos políticos imediatistas.  

O foco deve estar direcionado na escolha de 
um magistrado, detentor da capacidade de julgar, de 
julgar de forma imparcial e desinteressada.  

Imparcialidade que no conceito de Carnelutti 
é um ser assente capaz de refletir uma tábula rasa e 
que, no alerta de Chiovenda, se não aplicada, poderá 
contaminar o órgão jurisdicional.  

Esse magistrado, para bem desempenhar sua 
função deverá utilizar-se, no seu cotidiano, de 
instrumentos disponíveis em largo espectro de 
conhecimento, merecendo destaque a Constituição 
Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e o 
Regimento Interno do Tribunal de Contas, as normas 
gerais de direito financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal, objeto da Lei 
n.° 4.320/64, o Decreto-Lei n.°200/67, que dispõe 
sobre a organização administrativa e as leis que 
regem as licitações, notadamente a Lei n.° 8.666/93.   

Nesse contexto de instrumentos normativos, 
está inserida com destaque a Lei Complementar n.° 
101/2000, que ao estabelecer normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal firmou marco regulatório essencial à 
estabilidade econômica do país.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser 
considerada repositório de experiências acadêmicas 
em finanças públicas, do contexto histórico e da 
vontade política, que mudou o país. 

O conceito de restrição fiscal tem como 
fundamento teórico a limitação da discricionariedade 
das pessoas investidas nas funções públicas, bem 
com o estabelecimento de regras fixas de gestão 
fiscal nos moldes daquelas adotadas em política 
monetária.  

Nesse sentido, desenvolveram-se modelos 
que prescrevem a adoção de normas jurídicas para 
regras de gestão fiscal. Decorreram desse pensamento 
as práticas experimentadas pela União Europeia, por 
força do Tratado de Maastricht; pelos Estados Unidos 
com a Lei Gramm-Rudman-Hollings e com a Budget 
Enforcement Act – BEA; pela Nova Zelândia, com a 
Fiscal Resposability Act, e a influência de 
instituições transnacionais, com a edição pelo FMI do 
Manual de Transparência Fiscal em 1988. Esses fatos 
refletiram-se diretamente no Brasil com a elaboração 
da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.  

A LRF, promulgada em maio de 2000, veio a 
consolidar e aprimorar os principais avanços 
alcançados nas diversas legislações que a 
antecederam, constituindo o marco de uma nova 
postura com relação à responsabilidade na gestão 
fiscal.  

Ela conferiu aos Tribunais de Contas o papel 
de depositário na aplicação desse instrumento 
denominado Lei de Responsabilidade Fiscal, com a 
previsão de emissão de pareceres prévios em 
prestações de contas, acompanhamento de gestão 
orçamentária e fiscal em despesas com pessoal, 
dívidas, garantias, operações de crédito, receitas e 
despesas com categoria econômica e por função, 
resultado primário e nominal, restos a pagar, dentre 
outros.  

No contexto atual do Estado do Espírito 
Santo, a restrição financeira e orçamentária imposta 
aos municípios impõe novo desafio ao cumprimento 
da LRF. Como no passado, pressões para relativizar 
seus limites, solução fácil para aqueles que vivem do 
imediatismo, que não compreendem que os atos dos 
gestores têm efeitos permanentes e que a estabilidade 
fiscal obtida a duras penas, não pode e não deve ser 
escamoteada, em face da crise circunstancial.  

Entretanto, como se diz na iniciativa privada, 
deve-se aproveitar a crise como oportunidade. 
Oportunidade de fazer valer o pressuposto 
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fundamental da gestão fiscal responsável, a ação 
transparente e planejada. Plano Plurianual efetivo, 
Lei de Diretrizes Orçamentarias realista, Lei 
Orçamentaria Anual condizente com o planejamento, 
com apresentação de despesas e receitas apuradas em 
bases sólidas e não expectativas escoladas da 
realidade. Cuidado especial com a elaboração do 
Relatório de Riscos Fiscais e com a execução 
orçamentária.  
 As discussões acerca do Fundap se arrastam 
há anos. A desoneração do IPI para determinados 
seguimentos da produção industrial, base da 
composição do Fundo de Participação dos 
Municípios, juntamente com o Imposto de Renda, foi 
e é notícia, e seus reflexos são facilmente previsíveis 
nas finanças públicas pela simples leitura do 
noticiário. A redução da atividade econômica é outra 
realidade destacada no noticiário e impacta 
diretamente nas finanças públicas. 

Talvez, Senhoras e Senhores, se efetivamente 
tivéssemos cumprido o preceito inscrito no parágrafo 
primeiro, do artigo 1.º da LRF, estaríamos em melhor 
situação. A responsabilidade na gestão fiscal 
pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem os desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas.  

O momento é reconhecidamente difícil, mas 
este somente será superado pela atuação responsável 
e corajosa dos gestores, sob pena de perdemos o que 
foi conseguido a duras penas, com consequências 
conhecidas que nos levaram ao descontrole 
econômico em passado relativamente recente. 
Precisamos nos aferrar mais ainda na cultura da 
transparência, do planejamento, da acountability. 

 Sobre esses temas, Senhoras e Senhores, 
debruçam-se os Conselheiros e Auditores do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo 
diuturnamente. Para tanto, exercita a combinação de 
conhecimentos multidisciplinares com a atuação 
imparcial e desinteressada do aspecto particular do 
objeto sob análise, julgando de acordo com os 
princípios basilares da Administração Pública, 
inscritos no art. 37 da Constituição Federal: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência.  

Meu nome é João Luiz Cotta Lovatti, tenho 
cinquenta e três anos de idade e sou filho de Luzia 
Cotta Lovatti e Jair Lovatti. Tenho formação em 
Engenharia Mecânica pela Ufes, em Direito, pela 
Faculdade de Direito de Itapemirim e Mestrado em 
Contabilidade pela Fucape. Estagiei na CST; 
trabalhei na Companhia Siderúrgica Nacional em 
Volta Redonda, como Chefe da Divisão de 
Transporte Rodoviário; trabalhei na Viação 
Itapemirim em Cachoeiro de Itapemirim, nas áreas de 
custo operacional e industrial, planejamento de 
produção, gestão e administração de materiais; 
trabalhei no Poder Judiciário Estadual, como Oficial 
de Justiça e atualmente sou Auditor do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo, do corpo 

especial de Conselheiros do Tribunal. 
Agradeço a participação e estou à disposição 

para as perguntas.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Muito Obrigado, Senhor João Luiz 
Cotta Lovatti. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo, para que faça seu questionamento, com 
direito a três perguntas no tempo de dois minutos 
cada.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Saúdo o 

Senhor Presidente e o nosso candidato, pois sempre 
que ligamos a televisão, vemos o Senhor João Luiz 
Cotta Lovatti. 

Farei três perguntas a S. S.ª: Quais são os 
legitimados para solicitar ao Tribunal de Contas a 
prestação de informações, pronunciamento e a 
realização de inspeções e de auditorias. 
  
 O SR. JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – 
O Tribunal de Contas, afora a atuação de decisão em 
processo de fiscalização e de julgamento de contas, 
também tem uma parte que poderíamos considerar de 
consultoria, não é essa a palavra mais adequada, mas 
alguns órgãos, principalmente voltados ao Poder 
Legislativo, têm a possibilidade de fazer algumas 
solicitações de informações. Neste caso, a própria 
Assembleia Legislativa, as Câmaras Municipais e as 
Comissões Parlamentares específicas têm acesso. 
 Nesse ponto é bom fazer um parêntese, 
muitas vezes, e isso já aconteceu na realidade, um 
Deputado ou um Vereador fazendo esse pedido não 
se enquadram na caracterização do Poder/Câmara ou 
Assembleia Legislativa. É um questionamento que 
tem que ser do órgão colegiado ao Tribunal de 
Contas. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Doutor João 
Luiz Cotta Lovatti, a segunda pergunta é: o que é o 
plano plurianual? 
 

O SR. JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – 
Dentro do processo orçamentário vivenciado no 
Brasil, vários marcos são estabelecidos. Como 
colocado na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, 
pressupõem-se um planejamento prévio em toda 
elaboração. Dentro da ritualística para a elaboração 
orçamentária partimos de um plano plurianual, que 
estabelece um determinado planejamento de ações e 
atividades, estendendo-se para os períodos que 
excede a própria execução orçamentária, porque é de 
vários anos, e também é realizado no ano 
imediatamente anterior à gestão, então alcança a 
gestão seguinte. É um instrumento que serve para 
planejar de maneira genérica o que depois é levado 
para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A 
combinação dessas duas ações prévias levam à 
elaboração da Lei Orçamentária Anual. 
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O SR. JOSÉ ESMERALDO – Última 
pergunta. Se o senhor for escolhido para ocupar o 
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, quais 
serão suas principais perspectivas, objetivos e 
diretrizes estratégicas. 

 
O SR. JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – 

Senhor Deputado, talvez não consiga responder 
dentro do tempo devido à amplitude. Mas colocaria o 
seguinte: já atuo no Tribunal de Contas como 
Conselheiro Substituto, e hoje estou numa cadeira de 
Conselheiro, e quando não estou no exercício da 
substituição, ao auditor são deferidas prerrogativas da 
judicatura e temos processos de relatoria originária. 

As perspectivas e o objetivo são exatamente a 
atuação que tenho. Atuação responsável da busca do 
interesse público. E uma coisa que me incomoda 
muito no cotidiano do Tribunal de Contas é o 
desperdício. Temos muitos que falam em corrupção, 
mas temos muito desperdício, mau uso. Coloquei em 
minha fala, não é mau ou ruim, temos pessoas de 
bem que muitas vezes aceitam o desperdício.  

Precisamos ter servidor qualificado, um 
Tribunal de Contas atuando com fiscalização e 
mesmo julgando e impondo sanções, porque, muitas 
vezes, a sanção também é uma forma de orientação.  

Sempre faço uma relação: será que valeria a 
lei que proíbe a bebida e a direção se não houvesse 
multa? Somente a orientação e a propaganda 
levariam à eficácia?  

Muitas vezes a parte orientativa também é 
uma aplicação de multa sancionadora para 
demonstrar que não se faça mais. Talvez seja até uma 
orientação didática. Estou com meus filhos neste 
Plenário e às vezes é preciso apertar também, não é 
só falar. Também temos que atuar. 
 A perspectiva é a atuação que hoje já tenho 
na própria Corte. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – 
Agradecemos. Segundo a Senhora Deputada Luzia 
Toledo, sentimo-nos contemplados com as três 
respostas de V. S.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Luzia Toledo para suas três perguntas de dois 
minutos cada, tendo o candidato dois minutos para 
responder cada pergunta. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – 
Cumprimentamos novamente o Senhor Deputado 
Atayde Armani, Presidente da Comissão de Finanças, 
a Senhora Deputada Lúcia Dornellas, de quem 
sentíamos falta, mas S. Ex.ª já está presente, os 
Senhores Deputados José Esmeraldo e Doutor 
Hércules, o candidato Doutor João Luiz Cotta Lovatti 
e todos os presentes neste Plenário. 
 Como é transmitida ao vivo esta sessão, às 

vezes as pessoas não sabem o que está ocorrendo 
neste Plenário. Estamos sabatinando os inscritos para 
o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo. 
 Realizamos as sabatinas duas vezes por 
semana: às terças-feiras das 9h às 12h e às quartas-
feiras das 13h às 16h, podendo ser prorrogado. Hoje, 
já foram sabatinados dois candidatos e agora é o 
terceiro. Estamos cansados. 
 Começaremos perguntando ao nosso 
candidato: segundo o art. 188, quais instrumentos são 
utilizados para execução das atividades de 
fiscalização do Tribunal, dentre outros estabelecidos 
em atos normativos? 
  
 O SR. JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – 
Como falei anteriormente, a atuação do Tribunal de 
Contas se dá em processo de prestação de contas e 
em processo de fiscalização.  
 Nos processos de fiscalização, utilizamos a 
auditoria como uma ferramenta, também utilizamos 
inspeção e monitoramento, que são atividades feitas 
em campo.  

Nesse ponto é interessante fazer essa 
diferenciação porque, normalmente, a prestação de 
contas é um rol documental apresentado pelo próprio 
ordenador de despesa como uma obrigação legal e o 
processo de fiscalização feito pelos outros 
documentos, por sua vez, é a ação do Tribunal muitas 
vezes feita por meio de um plano de auditoria que é 
feito in loco.  

Além desses processos que citei de auditoria, 
inspeções e monitoramento, também temos o registro 
de atos de aposentadoria e de pensões, processos de 
fiscalização que muitas vezes não são dadas muita 
importância, mas que têm relação com algo que 
representa muitas vezes cinquenta por cento do 
comprometimento da receita corrente líquida, isto é, 
atos de pessoal. E para ter também outra noção, 
temos, no Estado, um aporte de quase um bilhão de 
reais no fundo financeiro destinado à aposentadoria.  
 Então, coloco a importância desse processo 
de fiscalização também em ato de registro... 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Estou satisfeita 
com a resposta da primeira pergunta e farei a segunda 
e última pergunta, que tenho feito para, praticamente, 
todos os candidatos. 
 Em sua opinião, como o Tribunal de Contas 
pode, sem perder o caráter de julgador, atuar de 
forma preventiva? Para S. S.ª, é possível que o 
Tribunal de Contas atue na orientação dos agentes 
públicos, cuja conduta financeira julgará 
posteriormente? 
 
 O SR. JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – 
Basicamente, já fiz um preâmbulo quando respondi a 
pergunta do Senhor Deputado José Esmeraldo.  
 No Tribunal de Contas temos a Escola de 
Contas, que é destinada ao treinamento não somente 
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das pessoas do próprio órgão, mas também é 
direcionada ao jurisdicionado com uma atuação 
bastante firme. 
 Ao mesmo tempo, temos mecanismos de 
atuação preventiva dentro do Tribunal de Contas, 
mas de maneira coativa, que são as cautelares. 
Quando identificamos determinada expectativa de 
dano, atuamos preventivamente via cautelar. 
 Mas, a pergunta de V. Ex.ª talvez esteja 
relacionada numa interferência. Como coloquei no 
início, onde há questões financeiras e orçamentárias 
prementes nos municípios e se o Tribunal poderia 
atuar orientando... 
 Honestamente, não vejo nenhum mecanismo 
legal de atuação sob pena de ocorrer o que está na 
parte final da pergunta, de comprometer o próprio 
julgador. Não podemos esquecer que o Tribunal de 
Contas em uma instância é um magistrado e a hora 
que participar muito ativamente daquela solução, 
pode até se comprometer em relação à decisão a ser 
tomada. 
 Sempre, e temos isso no Brasil, devemos 
buscar um meio termo. Pelo o que vejo no noticiário, 
a própria associação dos municípios, muitas vezes, 
apresenta determinados questionamentos e o 
Tribunal, por meio de alguns seminários, pode fazer 
essa orientação. O que já foi feito até no transcorrer 
deste ano.  
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Farei uma 
consideração à resposta de S. S.ª, pois não formularei 
a terceira pergunta. Portanto, tenho tempo para isso. 
 Às vezes, os nossos prefeitos e vereadores, 
por exemplo, têm dificuldade em entender o 
mecanismo da prestação de contas. A pergunta é em 
socorro a essas pessoas eleitas que, inicialmente não 
frequentam essa escola e, logo em seguida, o 
promotor os denuncia. Assim, já ficam com um 
processo tramitando e não sabem o que fazer. 
 A minha pergunta era exatamente em cima da 
prevenção. Ou seja, se a pessoa com esse problema 
pudesse ter orientação, independente do julgamento 
que terá posteriormente, tendo em vista ser apenas 
uma orientação. Não se trata do processo em si, mas 
de uma informação que o técnico... Na verdade, hoje, 
vemos os Conselheiros como técnicos, que podem 
dar uma informação correta a esses prefeitos que não 
têm essa orientação ou que ainda não participaram da 
Escola de Contas do Tribunal de Contas. Penso que 
não há nenhum problema. Pelo contrário, é só fazer 
com isenção. 

O Senhor pode fazer sua consideração. 
 
O SR. JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – 

Senhor Presidente, poderia aproveitar, porque o 
assunto é cativante, gosto, e se me permitir poderia 
até fazer um complemento. 

O que a Senhora está falando é importante, 
mas, como falei, temos que encontrar um mecanismo 
que não fira, talvez, essa capacidade de julgamento 

futuro, que está relacionado às nossas decisões do 
Tribunal de Contas, da segurança ao jurisdicionado, 
que hoje é o nosso maior problema. As nossas 
decisões, muitas vezes, não dão segurança a quem 
está do outro lado, não mostram: olha, tem que se 
fazer com essa determinada regra; essa regra é que 
vale. Seja através de uma instrução normativa, seja 
que evitemos ter decisões contraditórias. Muitas 
vezes, no Plenário, uma determinada composição 
decide determinado tema e, na sequência, muitas 
vezes, podemos até decidir em outra circunstância.  

Acho que se estabelecêssemos uma cartilha 
em que fique claro... E com a vantagem adicional que 
daria segurança ao gestor ou ao ordenador de 
despesas, não só em relação ao Tribunal de Contas, 
mas em relação ao próprio Ministério Público, onde 
ele coloque: Olhe estou seguindo essa regra.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 

Presidente, estou contemplada.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Senhora Deputada Luzia Toledo, 
obrigada.  

Concedo a palavra à Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas. 

 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Saúdo o 

Senhor João Luiz Cotta Lovatti. Assim como 
parabenizei os demais candidatos, parabenizo V. S.ª 
por estar presente a esta reunião, participando desse 
pleito.  

Saúdo também a família de V. S.ª. Os 
meninos não gostaram quando se referiu a eles, mas 
isso é coisa dos jovens. Saúdo a esposa de V. S.ª. É 
muito bom vê-los aqui, participando desse importante 
momento. 

Farei apenas uma pergunta, extremamente 
técnica, igualmente feita aos outros candidatos: o que 
é despesa pública e quais são seus estágios? 

O SR. JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – 
A despesa pública são todos os dispêndios feitos 
segundo uma previsão orçamentária. Quer dizer, 
partimos de uma premissa: para ter a despesa pública 
teríamos que ter um orçamento e, por sua vez, 
teríamos aqueles gastos ou aquele dispêndio 
relacionado àquelas atividades e programas que estão 
ali direcionados.  

Na verdade, quanto à despesa pública tem-se 
a sua execução e, depois, partimos de uma fase prévia 
de empenho dela, sem a qual ela não poderia ser 
realizada, que é uma situação prévia. A partir do 
momento em que ela é feita e devidamente 
empenhada à liquidação, que é a apuração, se aquele 
quantum que foi realizado efetivamente está em 
conformidade com aquilo que foi requerido. E 
efetivamente o pagamento, como última fase.  

 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Senhor 

João Luiz, obrigada.  
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Senhor Presidente, estou satisfeita.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Senhora Deputada Lúcia Dornellas, 
obrigada. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, peço 
carinhosamente a V. Ex.ª que, em suas considerações 
finais, posicione-se sobre suas decisões pessoais a 
respeito dessa questão de Conselheiro e se atenha, 
neste momento, às perguntas. Nas considerações 
finais, deixo V. Ex.ª à vontade.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, obrigado. Há poucos minutos V. Ex.ª 
deixou a Senhora Deputada Luzia Toledo fazer 
comentários e não fez nenhuma pergunta. Portanto, 
Senhor Presidente, quero que seja usado o mesmo 
peso e a mesma medida. 

Sou chato assim mesmo, porque gosto do 
Regimento Interno. Gosto de chegar cedo. Não tenho 
uma falta até hoje. Sou o primeiro a chegar e, quase 
sempre, o último a sair. E observo também, porque 
antes de ser médico, sou advogado. Peço a máxima 
vênia aos advogados para falar isso. O número do 
meu registro é 2310, estou em dia, não advogo 
porque não tenho tempo, não tenho prática e nem o 
conhecimento dos Senhores. Mas, tenho que exercer 
esse direito. E digo mais ainda, candidato João Luiz 
Cotta Lovatti, não precisa agradar nada a este 
Deputado. Alguns candidatos agradeceram a este 
Deputado. Não tem o que agradecer, não! Nada 
disso! Este Deputado não é pai de nada, não é pai da 
criança. Agradeça a transparência capixaba, a OAB, 
ao Sindicato dos Advogados, ao Ministério público 
de Contas, e ao Conselho Regional de Administração, 
que me inspirou e me deu todo o subsídio para 
assinar essa emenda, que propusemos ao Regimento 
Interno, que foi negada por esta Casa de Leis. 
 Só faltam quinze segundos. Farei a pergunta 
agora. O que é a tomada de contas especial e quais as 
hipóteses de sua instauração? 
 
 O SR. JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – 
Bem, temos dentro da atuação do Tribunal de Contas 
como já falei a prestação de contas e o processo de 
fiscalização. Quando no processo de fiscalização 
identifica-se a possibilidade de ocorrer algum dano 
há a hipótese da conversão daquele processo de 
fiscalização em tomada de contas especial. Isto é, ele 
passa por um mecanismo em que o Tribunal julga, 
porque enquanto processo de fiscalização não há um 
julgamento. E para o meio político é importante, 
porque em um processo de fiscalização onde se 
decide por uma irregularidade em que não ocorreu o 
dano, ele não implica em qualquer relação de 
julgamento que possa levar à inelegibilidade. A 
inelegibilidade decorre do julgamento e só julgamos 
em duas situações: em prestação de contas e tomada 

de contas especial. Então, essa tomada de contas 
ocorre quando há o processo de fiscalização. 
Identifica-se um dano, converte-se o processo de 
fiscalização em tomada de contas e leva ao 
julgamento na parte final. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – V. S.ª 
tinha trinta segundos e nesses trinta segundos, se o 
Senhor Presidente permitir, gostaria de reforçar 
dizendo que nos casos eleitorais de inelegibilidade, 
seria o caso da má-fé, subtração, corrupção e nunca 
de um erro administrativo. 
 Agora, pergunto ao candidato o seguinte: 
Quem pode denunciar possíveis irregularidades ao 
Tribunal de Contas e quais os requisitos de 
admissibilidade da denúncia? 
 
 O SR. JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – 
Qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia ao 
Tribunal de Contas. Para isso, o cidadão precisaria 
de: dar uma descrição clara do que está ocorrendo; 
identificar-se, porque não há possibilidade de 
recebimento de denúncia anônima no Tribunal de 
Contas. A pessoa deve se apresentar com nome, 
endereço, isto é, com sua qualificação completa. 
Apresentar claramente as razões, trazer subsídio que 
embase essa denúncia. A denúncia não pode ser vaga, 
de disse me disse, ou de trazer um simples recorte de 
jornal. O cidadão teria que trazer, efetivamente, 
aquilo que pode servir de subsídio. Sem esses 
requisitos, não poderia ser admitida. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Muito 
obrigado pela resposta. Mais uma vez ressalto que as 
perguntas são técnicas. Como seria bom se todas as 
perguntas dirigidas a todos os candidatos que 
passaram por esta Casa pleiteando uma vaga para 
conselheiros, alguns já aposentados ou afastados, 
fossem técnicas.  
 Após esse comentário faço a minha pergunta. 
Quais são os instrumentos de fiscalização postos à 
disposição do Tribunal de Contas? 
 

O SR. JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – 
A nova Lei Orgânica do Tribunal de Contas, Lei 
Complementar n.° 621/2012, prevê como 
instrumentos de fiscalização a auditoria, o 
monitoramento, as inspeções e o acompanhamento. 
Como coloquei anteriormente quando citei a situação 
envolvendo o registro de ato pessoal, ele está inserido 
dentro desses mecanismos ou de instrumento de 
fiscalização.  

Anteriormente acabei não citando a questão 
envolvendo o acompanhamento, V. Ex.ª me desculpe, 
pois acabei também quase mesclando com a minha 
resposta anterior. Falei da auditoria, do 
monitoramento na inspeção.  

O caso do acompanhamento é aquela 
situação que você identifica uma situação em que há 
uma determinação ao ordenador de despesa para que 
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ele execute determinadas ações, e o Tribunal de 
Contas faz esse acompanhamento. Muitas vezes você 
não consegue fazer esse acompanhamento 
simultâneo, mas você orienta e na próxima prestação 
de contas ele já tem que trazer ou atender essa 
determinação do Tribunal de Contas. Os instrumentos 
são esses processos.  

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Obrigado, 
considero-me satisfeito.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Obrigado, Senhor Deputado Doutor 
Hércules. Algum dos Senhores Deputados tem 
considerações finais a fazer? Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado José Esmeraldo. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor José 
Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, estou satisfeito. 
 
O SR. PRESIDENTE- (ATAYDE 

ARMANI) - Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Luzia Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Obrigada, estou 

contemplada.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente Atayde Armani, mais uma vez digo às 
pessoas que não conhecem V. Ex.ª ou não me 
conhecem e pensam que estamos em uma briga muito 
grande, mas na verdade estamos brigando por direito 
de pergunta e resposta, e também por direito de 
transparência conforme V. Ex.ª tem conduzido. 
Contudo, a minha impertinência se faz necessária em 
alguns momentos exatamente porque não concordo 
de forma alguma que eu só possa fazer perguntas. 
Quero comentar também, esta Casa é um parlamento, 
casa de falar, e sinto essa necessidade, Senhor 
Presidente, com o máximo respeito a V. Ex.ª, mas 
continuo reivindicando esse direito, essa obrigação e 
esse dever de falar. Obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Senhor Deputado Doutor Hércules, 
quero fazer as minhas considerações finais. 
Parabenizo o candidato, Senhor João Luiz Cotta 
Lovatti, pela sua atuação, e sei da sua competência. 
Não convivo com S. S.ª, mas sei da competência.  

Orgulho-me de ser político. Sou um cidadão 
político e me orgulho disso. Não tenho vergonha em 
momento algum, em lugar algum, de dizer que sou 
político, Senhor Deputado Claudio Vereza. Não 

precisaria ser. Nasci no raiar de um dia de primavera, 
às duas e meia da manhã, em uma localidade 
chamada Santa Cruz, no distrito de São Rafael, no dia 
15 de novembro de 1955, precisamente no dia em 
que elegeram Juscelino Kubitschek. Orgulho-me de 
ser político.  
 Tenho em minha certidão de nascimento o 
meu Distrito de São Rafael, meu primeiro 
documento. O segundo documento que tirei, naqueles 
anos difíceis, em 1972, foi o certificado de reservista. 
Para minha felicidade, Linhares como município em 
desenvolvimento, era livre de precisar servir um ano 
o Exercito.  

Orgulho-me de ser político. Tirei minha 
carteira de identidade quando o Espírito Santo tinha 
duzentas e setenta e oito mil, quatrocentas e noventa 
pessoas, é o número de minha identidade. Tenho CPF 
cujo número é 324.449.667-91. Tenho uma conta no 
Banco do Brasil de número 10.500-7, na Cidade de 
Linhares. 
 Orgulho-me de ser político há trinta anos e de 
ter participado de eventos sociais, de ter fundado a 
CPD, de ter enfrentado a Ditadura. Naquela época 
não se tapava a cara, enfrentava-se policiais com 
baionetas. Participei disso e me orgulho de ser 
político. 
 Dou direito a qualquer cidadão, nesses 
trinta anos, de vasculhar minha vida toda, particular e 
política para verificar se o Atayde Armani teve algum 
processo em qualquer Tribunal que seja, em 
qualquer cartório que seja do meu Estado, do meu 
município e do meu País. Orgulho-me de ser 
político.  
 Ser político não é para ser ter vergonha. Ser 
político é ter dignidade, é ter ética, é ter caráter, é ter 
respeito com as coisas. E o dia que entrei na política 
meu pai que está com oitenta e três anos falou: Meu 
filho, não entre nisso. E se eu tivesse ouvido ele não 
teria entrado, mas entrei porque tinha um amigo 
político que se chamava Nyder Barbosa de Menezes 
que também tinha vergonha na cara, que também 
enfrentou a Ditatura e procuro me espelhar nele e no 
meu pai.  
 Entrei de cabeça erguida na política e 
podem ter certeza que o dia que sair dela sairei de 
cabeça erguida. Não tenho vergonha dos atos que 
tomo, porque o faço e cabeça erguida e vou 
continuar fazendo. Desculpa o desabafo!  
 O nosso tempo. São 16h13min. Gostaria 
de, antes de passar a fase das considerações finais ao 
candidato, estamos aqui com a candidata Alba Soares 
de Aguiar e não vejo, para mim, transtorno nenhum 
em ouvi-la, mas também não faço reunião de 
Comissão sozinho. Se os deputados quiserem 
continuar a reunião e ouvir a candidata, deixarei 
para seja tomada a decisão enquanto o candidato 
faz suas considerações finais. Ficarei aqui com o 
maior prazer possível, mas não decido isso sozinho.  
 Concedo a palavra ao Doutor João Luiz 
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Cotta Lovatti. 
  

O SR. JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – 
Presidente, como tenho formação em engenharia, 
então serei mais breve. Uma coisa de que me esqueci 
de dizer inicialmente é que, modéstia a parte, sou de 
Cachoeiro de Itapemirim também, que é, talvez, a 
titulação mais importante que podemos trazer, nós 
que lá somos nascidos. 
 Quero dizer que uma coisa de que sinto falta 
no Tribunal de Contas é a ausência de uma mulher 
compondo o quadro permanente do Tribunal de 
Contas. Hoje temos um grupo de sete conselheiros 
homens e quatro auditores substitutos de conselheiro, 
desses somente uma mulher, que é a colega Márcia 
Jaccoud Freitas, que também se apresentará nesta 
sabatina. 
 Então, é essa a importância da mulher em um 
corpo deliberativo do Tribunal de Contas, é muito 
importante, ainda mais quando olhamos em nível 
federal, temos uma presidenta da república e várias 
ministras - talvez nem estivessem tantas mulheres no 
corpo ministerial se acaso o presidente fosse homem. 

Só mais uma vez agradecer o convite, a 
possibilidade de me apresentar perante a Assembleia 
Legislativa e dizer que, como falei inicialmente, essa 
é a Casa do Povo capixaba, com seus representantes, 
confio que a escolha que saíra dessa sabatina será a 
melhor para o Tribunal de Contas. Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Muito obrigado, Senhor João Luiz 
Cotta Lovatti. 

A Senhora Alba Soares de Aguiar abriu mão 
de ser ouvida pela TV Assembleia, nesse momento 
de início. A candidata tem direito de ser ouvida pela 
TV Assembleia. Prorrogaremos a sessão pelo tempo 
necessário para ouvir V. S.ª, pedindo um esforço dos 
deputados para prorrogarmos a sessão pelo tempo 
necessário. 

Concedo a palavra a Senhora Alba Soares de 
Aguiar por dez minutos, com direito à prorrogação 
por mais dez minutos. 

 
A SR.ª ALBA SOARES DE AGUIAR – 

Pela ordem, Senhor Presidente! Antes de pronunciar-
me em defesa da minha candidatura, possível 
candidatura à vaga de conselheira do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo, e para que não se 
torne improdutivo o esforço dos Senhores Deputados, 
a minha energia e o dispêndio do dinheiro público - 
porque o tempo de trabalho dos Senhores 
corresponde a um dispêndio público, não é? Em 
razão do tempo do trabalho dos senhores servidores e 
também do uso da estrutura desta Casa, em amor ao 
princípio da eficiência - que deve nortear os atos da 
administração pública - requeiro à Presidência desta 
Comissão, nos termos que me permite o Art. 5.º, 
Inciso XXXIII; e o Art. 37, Inciso II do § 3.º da 
Constituição Federal a seguinte informação: o fato de 

estar sendo arguida nesta sessão é indicativo de que 
esta Comissão, na análise dos documentos e currículo 
apresentados e comprovados, verificou que esta 
candidata atende aos requisitos dispostos na 
Constituição Federal em seu Art. 73, inciso I e IV e 
disposto na Constituição Estadual em seu Art. 74, § 
1º, alíneas a, b e c, por isso está sendo arguida nesta 
sessão? É a informação de que necessito. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Acato o pedido de V. S.ª, que tem todo 
o direito de fazer o pedido. 

Senhora Alba Soares de Aguiar, eu iria 
responder, mas preferi ouvir as pessoas que 
coordenam e que também dão suporte a esta 
Comissão.  

Com certeza. Se V. Ex.ª apresentou a 
documentação que está dentro do processo, e 
corresponde ao que é inquirido no art. 74 da nossa 
Constituição Estadual, e também no art. 248 do nosso 
Regimento Interno, certamente V. Ex.ª estará apta a 
ser sabatinada por esta Comissão, que é uma 
Comissão técnica, que irá dar um parecer 
fundamentado naquilo que foi arguido dos 
candidatos. A decisão dessa sabatina será do Plenário 
desta Casa de Leis, que será o local soberano para a 
decisão da eleição, ou não, desse ou daquele 
candidato. Isso está constitucionalmente determinado 
em nossa Constituição do Estado, em seu art. 74, 
parágrafos e incisos; e também na Emenda 
Constitucional n.º 38, e art. 248 do nosso Regimento 
Interno. No meu entender - preferi primeiro ouvir - 
mas no meu entender V. Ex.ª, sim, está apta. Não 
tenho dúvida alguma disso. Até porque é uma cidadã 
como eu, como qualquer um Deputado, como 
qualquer outra pessoa que venha a estar inserida 
dentro desses artigos. Então, com a palavra, por dez 
minutos, com direito a mais dez minutos.  

 
A SR.ª ALBA SOARES DE AGUIAR – 

Senhor Presidente, não me sinto contemplada na 
resposta. Não foi respondido o meu pedido de 
informação. Mas, Senhoras Deputadas, Senhores 
Deputados... 

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) – Por favor, apenas para terminar a 
resposta. Se V. Ex.ª não se acha contemplada, eu 
gostaria que fizesse o mesmo, por requerimento, em 
Ofício a esta Comissão, que também responderei, 
também por Ofício a V. S.ª, antes do término, de 
estarmos elaborando o parecer da Mesa. Não tenha 
dúvida disso, que, de acordo com o ofício de V. S.ª, 
serão respondidas todas as questões técnicas das 
quais, de repente, satisfarei V. S.ª com mais agrado.    

 
A SR.ª ALBA SOARES DE AGUIAR – 

Muito bem. Senhoras Deputadas, Senhores 
Deputados. Penso que o novo Estado, modelo de 
Estado Democrático de Direito, a partir da 
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Constituição de 1988 ainda está em processo de 
construção. Temos ainda ranços de modelos 
políticos inaceitáveis, porque excludente da 
participação da maioria do povo brasileiro. Por 
isso se faz necessária a existência de 
determinados órgãos como o Tribunal de Contas. 
Pus o meu nome à disposição dos Deputados 
ainda no ano passado, quando foi escolhido o 
Senhor Rodrigo Chamoun como Conselheiro. E 
tendo sido desconsiderada no processo, como se 
fosse uma piada de mau gosto, ajuizei um 
mandado de segurança, discutindo o meu direito, 
como cidadã, que em tese, que em tese preenche 
os requisitos constitucionais para ocupar a vaga 
em questão.  

Agora me candidatei de novo à vaga 
aberta. Não imaginei que teria concorrência de 
outros cidadãos. Estou feliz com o 
empoderamento da cidadania. Creio que minha 
ação logrou êxito, porque também motivou a 
Mesa indicar todos os postulantes que não 
tinham um deputado como indicante. 

 Essa abertura para candidaturas cidadãs, 
ou seja, sem indicação de Deputado, bancada, 
sendo apenas uma indicação da Mesa, é uma 
novidade. Por enquanto, no tocante a 
possibilidade que a Mesa encontrou para atender 
às demandas atuais que vem das ruas.  

Necessário então estar dentro do 
processo, para se ter a exata ideia de como ele se 
dará. A forma como tem sido nomeados os 
conselheiros do Tribunal de Contas, tem sido 
questionada desde há muito. Eu mesma fui 
advogada em dois processos em que foram 
destituídos dois conselheiros do Tribunal de 
Contas. Um por que não preenchia os requisitos 
de conduta ilibada e de conhecimentos técnicos 
para na área do Direito, Economia, 
Contabilidade, Administração e dez anos de 
serviço público, exigidos na Constituição. Outro 
porque foi indicado indevidamente na vaga do 
Ministério Público.  

Também escrevi acerca dessas questões, 
um artigo no jornal A Gazeta com o título: Entre 
a Anomalia e a Exceção, em que fiz alusão ao 
fato de vários acontecimentos ocorridos nesta 
Assembleia Legislativa no intuito de burlar a 
Constituição Federal, cujas anomalias foram 
colocadas, foram feitas exceções pelo Tribunal 
de Contas, pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo e pelo Supremo Tribunal Federal 
que modificou todas as emendas constitucionais 
e as atitudes adotadas por esta Assembleia 
Legislativa. 

Está aqui o Deputado Claudio Vereza que 
foi um dos autores da ação, tendo eu como 
advogada. Cuja ação desisti em razão de uma 

ação promovida junto ao Supremo Tribunal 
Federal pela Associação dos Auditores Fiscais. 
Então, tanto o Tribunal de Contas, Tribunal de 
Justiça e o Supremo Tribunal Federal 
endireitaram essas anomalias existentes. 

Então, Senhores Deputados e Senhoras 
Deputadas, continuarei atenta, não por despeito, 
não por revanchismo, mas como cidadã, com 
grande capacidade de se indignar, que conhece 
os preceitos constitucionais, que sabe que as 
escolhas de V. Ex.ªs, no caso, não podem 
subsumir-se em escolhas informadas por 
amizades e arranjos políticos, mas, antes de tudo, 
devem constituir-se em ato firmado nas normas 
republicanas deste País. Quero crer nas 
instituições deste País, quero continuar crendo 
nas instituições do Direito. 

 Assim, compreendendo o Direito como 
uma técnica a serviço da ética, e não falo aqui do 
Direito como somente aquilo que é colocado na 
letra fria da lei, mas daquilo que é capaz de 
estabelecer o que é juridicamente válido. A única 
via para compreender o Direito, como ideia de 
justiça é tendo a clara ideia dos fundamentos do 
Direito quais sejam: primeiro, os valores 
fundamentais, ou seja, aqueles que dependem 
todo o sistema jurídico, que compreendem a 
segurança jurídica, a justiça e o bem estar. 
Segundo, os valores consecutivos que se 
configuram como efeito imediato da realização 
dos valores fundamentais, a liberdade, a 
igualdade e a paz social, e os valores 
instrumentais, que se traduzem na realização dos 
valores fundamentais e consecutivos consistem 
nas chamadas garantias constitucionais e nos 
procedimentos judiciais à disposição dos 
cidadãos.  

O Tribunal de Contas está na estrutura do 
Estado brasileiro, numa posição que atende a 
esta demanda de procedimentos à disposição do 
próprio Estado, na defesa do próprio Estado. E 
assim o fazendo, permite que o Estado cumpra as 
suas funções. Qual a função do Estado? Não 
seria realizar os valores fundamentais da 
sociedade, garantindo liberdade, igualdade, paz 
social e, por conseguinte, os direitos 
fundamentais do indivíduo: a vida, a igualdade, a 
liberdade, a segurança e a propriedade? Bem 
como os direitos sociais, a educação, a saúde, a 
moradia, o lazer, a segurança, além de outros que 
se enumeram na Constituição e nos tratados 
internacionais firmados pelo Estado brasileiro? 
Por fim, num plano macro, cumprir o primado da 
República Federativa do Brasil, quais sejam, a 
soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 
humana e os valores sociais do trabalho?  

Nesta posição de zelar pela coisa pública, 
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o Tribunal de Contas deverá estar 
comprometido, de fato, com o mister que lhe 
fora conferido na Constituição Federal, conforme 
o artigo 74, da Constituição Federal e artigo 71, 
da Constituição do Estado. Mas, sobretudo, 
deverá ter uma função pedagógica em razão dos 
parâmetros estabelecidos de participação do 
cidadão na coisa pública.  

Assim me disporia a ser Conselheira do 
Tribunal de Contas, ante a possibilidade de 
repensar a estrutura existente, seu formato de 
composição, respeitando os comandos 
constitucionais, dentro de uma lógica aceitável 
de participação do cidadão na coisa pública, 
inclusive, prevista na Constituição do Estado do 
Espírito Santo, em seu artigo 5.o. Bem como de 
pensar alternativas como possibilitar a abertura 
de um grande debate, objetivando rever esta 
estrutura de controle externo ou espalhar a minha 
tese sobre a necessidade do seu existir ou do seu 
não existir.  

Eu, particularmente, Senhor Presidente 
Atayde Armani, atendo aos requisitos 
constitucionais, assim penso. Sou advogada há 
mais de dez anos. Exerci atividade pública, em 
cargo comissionado e concursado. Tenho 
idoneidade moral. Minha conduta pessoal e 
profissional é ilibada. Em vinte e oito anos de 
advocacia, nunca sofri uma reprimenda qualquer 
do meu Conselho. Não sofri processos criminais, 
nem cíveis. Não devo na praça e não sou 
sonegadora fiscal. Julgo-me conhecedora do 
direito e da estrutura do Estado. Posso pecar no 
conhecimento de algumas filigranas do direito, 
contudo não me faz pecar em desconhecer a 
estrutura do direito e a estrutura do Estado 
brasileiro, seu formato, suas instituições e como 
deve se dar o seu funcionamento. Enfim, tenho 
uma qualidade: não sou ladra nem gosto de 
ladrão, de quem rouba os cofres públicos.  

Assim me colocaria como candidata 
objetivando ser uma servidora pública. Assim 
me colando, gostaria de dispensar todos os 
privilégios relativos ao cargo que não são 
comuns aos demais servidores do Estado.  

Quanto à questão constitucional do 
controle externo da administração pública, é 
pertinente e oportuna e não pode faltar neste 
debate, porque, a toda evidência, este controle 
está ausente não apenas nos atos da elaboração 
orçamentária, mas especialmente no tocante aos 
atos de sua execução. A verdade mesma na sua 
dimensão constitucional, legal e administrativa, 
o orçamento do Estado continua a ser um ilustre 
desconhecido, por exemplo, dos conselhos 
paritários da educação, da saúde, penitenciário, 
direitos humanos, meio ambiente, etc, etc, que 
também têm funções destinadas controladoras da 

administração do governo. Contudo, ao que 
parece, não cumprem seu dever para os quais 
foram constituídos. 
 O governo, como superpoder que é a tudo 
se sobrepõe, a tudo submete ao seu controle 
público, inclusive o Tribunal de Contas que, na 
verdade, deveria estar sendo controlado pela 
cidadania através da sua formas livres de 
organização.  

Ora, como o Tribunal de Contas e o 
Ministério Público estão vendo, por exemplo, os 
imensos dispêndios que o Governo do Estado 
está fazendo com sua abusiva e enfadonha 
propaganda política expressa no slogan: Crescer 
é com a gente e Estado Presente? Onde há 
educação? Onde há saúde? Onde há segurança? 
Onde há moradia? Onde? Onde? Onde?  

Ora, já não dá para disfarçar e dissimular essa 
propaganda, não raro enganosa e eleitoreira, 
embutida na publicidade institucional prevista no 
artigo 37, da Constituição Federal. A própria 
publicidade, de tão repetitiva que vai ao ar antes da 
obra em questão ser licitada e contratada, implica em 
gastos desnecessários, pois sequer fica a certeza de 
que ela será efetivamente realizada. 
 Lembremos um caso rumoroso, concreto que 
está à beira do escândalo escondido no Sul do Estado, 
no governo anterior. Em torno do assunto fez-se 
longa e abusiva propaganda política embutida na 
publicidade institucional paga pelos cofres públicos: 
Um Novo Espírito Santo. Pois bem, Senhores e 
Senhoras Deputadas, a propaganda foi feita e paga, 
mas a obra não. O assunto virou escândalo e o 
escândalo virou processo; milhões sumiram pelo ralo 
por meio de uma política velha, cara e deletéria.  

Qual foi no caso a atuação preventiva, ou 
seja, o controle prévio do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo? Não houve. E velho, num 
pretenso Um novo Espírito Santo, onde a escola 
pública e fundamental não serve, porque não presta 
aos filhos dos agentes públicos que, diga-se de 
passagem, em legítima defesa de sua saúde, não 
frequentam também os hospitais da rede pública. 
Todos são fregueses da saúde privatizada. Cabe 
nisso, caríssimos, o caríssimo slogan Crescer é com a 
gente? 
 O tempo é curto. Que pena. Encerraria 
expressando o acalentado sonho de meu pai de ver 
este Estado e este País de mãos dadas com a 
soberania popular. Embora ser conselheira do 
Tribunal de Contas nunca fosse o meu projeto de 
vida, mas já que vislumbrei e era desejosa de 
sentar-me numa cadeira de conselheiro do 
Tribunal de Contas apenas um sonho, por que 
não alimentar a fantasia, a utopia? Vale sonhar 
mesmo como o poeta Fernando Pessoa. O poeta 
é um sonhador e sonha, sonha tão intensamente 
que sonha que não é dor a dor que deveras sente. 
 Contudo, senhores e senhoras deputadas, 
não somos eternamente delirantes. Há o 
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momento de despertar e com ele se vai um 
sonho. Cadê os Senhores Deputados que 
aprovariam ou desaprovariam, com o parecer 
desta Comissão, o meu nome ou de outro desses 
companheiros qualquer que estiveram aqui para 
serem avaliados? Cadê os Senhores Deputados 
para decidir sobre uma coisa tão importante para 
este Estado?  

Lembro-me que quando estava sentada 
aqui, para a arguição do Senhor Rodrigo 
Chamoun, já aclamado de antemão Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo, dentro de uma composição arranjada, 
estavam aqui todos os Senhores Deputados, 
familiares, Conselheiros em exercício, inclusive 
eu, para ouvi-lo sem sabatinado, arguido; para 
ouvi-lo discorrer em um longo discurso, um 
histórico sobre o Tribunal de Contas, algumas 
posições sobre o controle externo, e um rosário 
de pérolas que foi de Thomas Jefferson, Thomas 
Moro, Rousseau, Ghandi e tantos outros grandes 
pensadores, para ao final ser aclamado e 
elogiado e não indagado de coisa alguma.  

Não quero fazer aqui cena, Senhoras e 
Senhores Deputados, mas colocar aqui minha 
posição de não coonestar com esse processo, no 
meu entender, já falho neste momento. Por isso 
meu requerimento inicial em que se argui os 
candidatos sem antes aprovar ou não suas 
qualidades e qualificações objetivas, definidas na 
Constituição Federal e na Estadual deste país. 
Mas, espero que esta Casa, sequenciando esse 
ato, reveja e pense em um modo de proceder.  

Por aqui, nessas arguições passaram 
cidadãs e cidadãos valorosos não somente pelo 
saber, mas pelas qualidades, qualificações e 
condutas moral irretocáveis. Que esses homens e 
que essas mulheres de bem sejam respeitados e 
não sejam usados apenas para fazerem cena e 
legitimarem uma prática que tem sido habitual.  

Honre, Senhoras e Senhores Deputados, 
os mandatos que lhe foram outorgados por nós, 
cidadãos. Façam a diferença, façam história. E 
assim, Senhoras e Senhores Deputados, me 
pronunciando requeiro, de público, deste 
plenário a desistência da minha candidatura à 
vaga de Conselheira do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo. Obrigada!  

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Doutora Alba Soares de Aguiar, 
ouvimos atentamente o pedido de V. S.ª 
Acatamos o pedido de V. S.ª; a renúncia de V. 
S.ª como candidata à Conselheira do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo.  

 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Senhor 

Presidente, pela ordem! Na primeira arguição 
quero saudar a Doutora Alba Soares de Aguiar. 

O Senhor Deputado Roberto Carlos 
perguntou ao Senhor Deputado Claudio Vereza 
se valia a pena e S. Ex.ª respondeu, 
brilhantemente, como lhe é peculiar. E neste 
momento, quando a Senhora Alba Soares de 
Aguiar faz todo esse discurso e renuncia ao final, 
quero lembrar a pergunta que foi feita ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza e dizer que vale a 
pena; inclusive vale a pena a participação da 
senhora nesta Casa, neste dia que é histórico para 
a Assembleia Legislativa, neste momento 
histórico para a Assembleia Legislativa.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Senhora Deputada Lúcia Dornellas, 
com todo respeito, data venia, que tenho a V. 
Ex.ª, a candidata pediu renúncia de sua 
candidatura. Não compete a nós, nem estamos 
aptos, a partir deste momento, a dar continuidade 
à sabatina.     

 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Discordo, 

Senhor Presidente. Pedi pela ordem e exijo pela 
ordem na sessão. Portanto, não sei por quê... Acho 
que V. Ex.ª pode contar os minutos, aí sim. Agora, é 
regimental o pela ordem! Discordo de V. Ex.ª.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Gostaria que V. Ex.ª, então, terminasse 
as suas considerações, por favor.   

 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Apenas 

quero dizer que é louvável a atitude da Senhora Alba 
Soares de Aguiar e muito nos levará a pensar neste 
dia de hoje. É necessária e urgente a reforma política, 
agrária, tributária e tantas outras neste país.  

Senhora Alba Soares de Aguiar, parabéns 
pelas suas considerações.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 

ARMANI) – Obrigado, Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente reunião. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, extraordinária, para a 
qual designo 
  
 

EXPEDIENTE:  
 

O que ocorrer. 
 
 

Está encerrada a reunião. 



HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS COMISSÕES 
PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 
Dia: terça-feira 
Horário: 13h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Dia: segunda-feira 
Horário: 13h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA 

E DE LOGÍSTICA 
Dia: segunda-feira 
Horário: 9h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 
Horário: 10h30m 
Local: Plenário “Dirceu Cardoso”. 
 
 

COMISSÃO DE CULTURA E DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Dia: segunda-feira 
Horário: 12h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Dia: segunda-feira 
Horário: 13h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
Dia: terça-feira 
Horário: 9h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 
Dia: terça-feira 
Horário: 10h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 
DROGAS 

Dia: terça-feira 
Horário: 11h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Dia: terça-feira 
Horário: 10h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE 

Dia: terça-feira 
Horário: 11h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: terça-feira 
Horário: 12h30m 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 

PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE 
REFORMA AGRÁRIA 

Dia: terça-feira 
Horário: 13h30 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 
BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL E PETRÓLEO E SEUS 
DERIVADOS 

Dia: segunda-feira 
Horário: 14h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 
Dia: segunda-feira 
Horário: 14h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
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Subprocurador-Geral 
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MARCELO SIANO LIMA 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 
RICARDO WAGNER VIANA PEREIRA 

Diretor de Redação 
 

JOÃO PAULO CASTIGLIONI HELAL 
Diretor da Procuradoria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

MARILUCE SALAZAR BOGHI 
Diretor de Taquigrafia Parlamentar 

 
JONSTON ANTÔNIO CALDEIRA DE SOUZA JÚNIOR 

Diretor de Tecnologia da Informação 
 

ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA FRANCO RIBEIRO 
Diretor de Documentação e Informação 

 
JORGE ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA 

Diretor da Consultoria Temática 
 

WILSON TEIXEIRA GAMA 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 
LUIS CARLOS GIUBERTI 

Diretor de Segurança Legislativa 
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Diretora de Finanças 
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