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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 4.039 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” a 

JEFFERSON CABRAL. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são conferidas 

pelo artigo 17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, combinado 

com os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º 

da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito 

“Domingos Martins” no Grau de “Comendador”, a 

Jefferson Cabral, concedendo-lhe as insígnias e o 

Diploma do respectivo Grau. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.040 

 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” a 

MESSIAS DONATO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 

15 de julho de 2009, combinado com os artigos 2º da 

Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 

1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito 

“Domingos Martins” no Grau de “Oficial”, a Messias 

Donato, concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 

respectivo Grau. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.055 

 

Acrescenta o § 11 ao art. 144 da Resolução nº 2.700, 

de 15.7.2009 - Regimento Interno, dispondo sobre 

estudos técnicos elaborados pela Diretoria da 

Consultoria Temática. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º O art. 144 da Resolução nº 2.700, de 

15.7.2009 - Regimento Interno, passa a vigorar 

acrescido do § 11, com a seguinte redação: 

 

“Art. 144. (...) 

 

(...) 

 

§ 11. Admitir-se-ão em anexo, quando 

demandados, estudos técnico-científicos 

elaborados pela Diretoria da Consultoria 

Temática, a fim de subsidiar as 

proposições.” (NR) 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

07 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 4.057 

 

Prorroga prazo da Comissão Especial, criada pela 

Resolução nº 3.944, de 22.4.2015, para debater 

sobre o Pacto Federativo Regional. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
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SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelos artigos 30, inciso II, 57 e 58 do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 

aprovação do Requerimento nº 185/2015, na Sessão 

Ordinária do dia 08 de julho de 2015 promulga a 

seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica prorrogado o prazo dos trabalhos 

desta Comissão Especial, criada pela Resolução nº 

3.944, de 22.4.2015, até o final da 1ª Sessão 

Legislativa da 18ª Legislatura. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

DECRETOS 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 08/2015 
 

Altera o art.1º do Decreto Legislativo nº 29, de 

17.6.2014, que concedeu o Título de Cidadã Espírito-

Santense à Sra. MICHELLE MEIRE COSTA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

Art. 1º O art. 1º do Decreto Legislativo nº 

29, de 17.6.2014, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

“Art 1º Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra. Michelle Meira 

Costa.” (NR) 
  

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

DECRETO LEGISLATIVO N° 09/2015 
 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

LUCA LUNARDI. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Luca Lunardi. 
 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 10/2015 
 

Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. 

MÔNICA PRETTI HAYNES. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra. Mônica Pretti Haynes. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 11/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

GUDIALACE SILVA DE OLIVEIRA. 
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A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Gudialace Silva de Oliveira. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 12/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

RENATO SOUZA RIBEIRO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Renato Souza Ribeiro. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 13/2015 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. 

TÂNIA MARIA CORDEIRO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra. Tânia Maria Cordeiro. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 14/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

ALTAMIR RIBEIRO DE MOURA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Altamir 

Ribeiro de Moura. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
DECRETO LEGISLATIVO N° 15/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

EMILIO GONZÁLEZ ESCALADA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 
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conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Emilio González Escalada. 

 

Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 16/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

JOSÉ BOMFIM DO NASCIMENTO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr José Bomfim do 

Nascimento. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 17/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

MÁRIO LAIGNIER NETO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Mário Laignier Neto. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 18/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. ABEL TAVEIRA DE MORAES JUNIOR. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, promulga o 

seguinte Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Abel Taveira 

de Moraes Junior. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 19/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr 

JOÃO RIBEIRO DE SOUZA COSTA JÚNIOR. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
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SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense.ao Sr. João Ribeiro de Souza 

Costa Júnior. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra vigor 

na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 20/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

LUIZ FERNANDO AZEVEDO DELAGE. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Luiz Fernando Azevedo 

Delage.  

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 21/2015 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. 

LUCIA SOUZA VAGO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra. Lucia Souza Vago. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 22/2015 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. 

MARIA ASTRILZA DA PAIXÃO LISBOA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º·Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra. Maria Astrilza da Paixão 

Lisboa. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 23/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito Santense ao Sr. 

HUMBERTO ALEXANDRE CAMPOS RAMOS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 
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conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito Santense ao Sr. Humberto Alexandre 

Campos Ramos. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 24/2015 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. 

KASIMIRA ZIEBA GLAZAR. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra. Kasimira Zieba Glazar. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 25/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

MANOEL SARAIVA NETO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Manoel Saraiva Neto. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 26/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

WILSON ELIZEU COELHO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Wilson Elizeu Coelho.  

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 27/2015 

 
Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. 

ROSANIA MARTINS VIEIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
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julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra Rosania Martins Vieira. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 28/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

HAMILTON SOARES JUNIOR. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Hamilton Soares Junior. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 29/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

EDSON MASSAYUKI HIROSHI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Edson Massayuki Hiroshi. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 30/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

ALDO LUGÃO DE CARVALHO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Aldo Lugão de Carvalho. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 31/2015 
 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

HEBERT WILSON SANTOS CABRAL. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Hebert Wilson Santos 

Cabral. 
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 32/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

ITALO CHAGAS SANTOS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito Santense ao Sr. Italo Chagas Santos. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 33/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

MARCOS AURÉLIO DE ARRUDA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito Santense ao Sr. Marcos Aurélio de Arruda. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 34/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

JAKSON ANDRADE SILVA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Jakson Andrade Silva. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 35/2015 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

FLÁVIO FIGUEIREDO SALLES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Flávio Figueiredo Salles. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 36/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito Santense ao Sr. 

WANNIR SIQUEIRA FILHO - KIKO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 

XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito Santense ao Sr. Wannir Siqueira Filho - 

Kiko. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 37/2015 

 
Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. 

CILÉA APARECIDA VICTORIA MARTINS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra. Ciléa Aparecida Victoria 

Martins. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

DECRETO LEGISLATIVO N° 38/2015 

 
Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. 

SIMONY BENELLI. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
 Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra. Simony Benelli.  

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 39/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

AMANTINO PEREIRA PAIVA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Amantino Pereira Paiva. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 40/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

PAULO EUSTÁQUIO NOVAIS LIMA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Paulo Eustáquio Novais 

Lima.  

 

Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 41/2015 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. 

MARIA APARECIDA PAES LEME DE NOVAIS 

LIMA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra. Maria Aparecida Paes Leme 

de Novais Lima. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

DECRETO LEGISLATIVO N° 42/2015 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

DOUGLAS RAFAEL CAMARGO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Douglas Rafael Camargo. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 43/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Alexandre Nogueira de 

Carvalho. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 



Vitória-ES, quinta-feira, 09 de julho de 2015 Diário do Poder Legislativo - 11 

DECRETO LEGISLATIVO N° 44/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

ESTÉFANO LUIZ SILOTE. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Estéfano Luiz Silote. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 45/2015 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

JOÃO CARLOS GANDRA DA SILVA MARTINS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. João Carlos Gandra da 

Silva Martins. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

DECRETO LEGISLATIVO N° 46/2015 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. 

MARIALVA HENRIQUE BARBOSA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra. Marialva Henrique 

Barbosa. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 47/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

MATHEUS MARTINS MAGALHÃES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Matheus Martins 

Magalhães. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 48/2015 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

CARLOS ROBERTO DA SILVA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Carlos Roberto da Silva. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 49/2015 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

JEFERSON GONÇALVES FERREIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Jeferson Gonçalves 

Ferreira. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

DECRETO LEGISLATIVO N° 50/2015 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

RUY FERREIRA MARQUES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Ruy Ferreira Marques. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 
DECRETO LEGISLATIVO N° 51/2015 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

JOÁS MÁXIMO DE OLIVEIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Joás Máximo de Oliveira. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 52/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

IRAN GUIMARÃES DE AZEVEDO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Iran Guimarães de 

Azevedo. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 53/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

FABIO EDUARDO DE LIMA SANTOS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Fabio Eduardo de Lima 

Santos. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

DECRETO LEGISLATIVO N° 54/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

FAUZE ABDALLA KILSAM. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Fauze Abdalla Kilsam. 

  
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 55/2015 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

LANIMINER JARDIM. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Laniminer Jardim. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1327 

 
 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, VANDILSON TOMAS DE 

ARAUJO, do cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP, do gabinete do Deputado Marcos Mansur, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 152539/2015. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1328 

 
 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, LEONARDO MARTINS ZEKEL, 

do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, do 

gabinete do Deputado Sandro Locutor, por 

solicitação do próprio Deputado. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATO Nº 1329 

 

 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, ANDERSON DE ALMEIDA 

MATA, do cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, do gabinete do Deputado Enivaldo dos 

Anjos, por solicitação do próprio Deputado, contida 

no processo nº 152523/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1330 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 CONCEDER LICENÇA, ao Deputado 

ERICK MUSSO, no dia 02/07/2015, com base no 

artigo 305, I, do Regimento Interno, para participar 

de reunião com a Presidente de Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente - IBAMA, a ser realizado na cidade 

de Brasília/DF. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1331 

 

 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, KARYNA RODRIGUES BATISTA 

ARAUJO, para exercer o cargo em comissão de 

Adjunto de Gabinete de Representação Parlamentar, 
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código ADGRP, no gabinete do Deputado Dr. 

Sandro Locutor, por solicitação do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1332 

 

 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, CLAUDIO ANTONIO COSTA, para exercer 

o cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, no 

gabinete do Deputado Marcos Bruno, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

152484/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1333 

 

 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, RODRIGO DE JESUS SANTOS, para 

exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código ADGRP, no 

gabinete do Deputado Marcos Bruno, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

152485/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATO Nº 1334 
 

 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, GEILLA COELHO DE RODRIGUES 

MOREIRA, para exercer o cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 

Deputado Enivaldo dos Anjos, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

152523/2015. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1335 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

 Considerando o Ato nº 3260, de 01/08/2008, 

publicado em 03/09/2008, alterado pelo Ato nº 267, 

de 31/03/2010, que regulamenta a concessão de 

Incentivo Educacional, resolve: 

 
 CONCEDER ao servidor RODRIGO 

FRANCISCO TEIXEIRA DE MIRANDA, 

Técnico Legislativo Sênior - ETLS, matrícula nº 

207945, o 1º (primeiro) INCENTIVO 

EDUCACIONAL de 05% (cinco por cento) sobre o 

vencimento do respectivo cargo efetivo, a partir de 

28/05/2015, conforme art. 3º da Lei nº 8.950/2008, 

alterada pela Lei nº 10.083/2013 e pela Lei nº 

10.225/2014. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1336 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
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 Considerando o Ato nº 3260, de 01/08/2008, 

publicado em 03/09/2008, alterado pelo Ato nº 267, 

de 31/03/2010, que regulamenta a concessão de 

Incentivo Educacional, resolve: 

 

 CONCEDER à servidora ELISANGELA 

CAMPOS RODRIGUES, Técnico Legislativo 

Sênior - ETLS, matrícula nº 207963, o 1º (primeiro) 

INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% (cinco por 

cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 

efetivo, a partir de 15/06/2015, conforme art. 3º da 

Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 10.083/2013 e 

pela Lei nº 10.225/2014. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1337 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
 Considerando o Ato nº 3260, de 01/08/2008, 

publicado em 03/09/2008, alterado pelo Ato nº 267, 

de 31/03/2010, que regulamenta a concessão de 

Incentivo Educacional, resolve: 

 
 CONCEDER ao servidor MARCOS 

ANTONIO RODRIGUES Técnico Legislativo 

Sênior - ETLS, matrícula nº 203319, o 2º (segundo) 

INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% (cinco por 

cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 

efetivo, a partir de 01/01/2014, conforme art. 3º da 

Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 10.083/2013 e 

pela Lei nº 10.225/2014. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1338 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 ELEVAR para 26% (vinte e seis por cento), 

a partir de 06/06/2015, de acordo com art. 106 da 

Lei Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus IDALINA 

ANTONIA BOTTI DE ARAUJO, matrícula nº 

201490, Técnico Legislativo Sênior - ETLS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de julho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

RESUMO ORDEM 

DE FORNECIMENTO nº 023/2015 REFERENTE 

AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2014 E 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2014 

 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 

atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

emissão da  Ordem de Fornecimento nº 023/2015, 

conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATADA: Local Atacado de Alimentos e 

Manufaturados Eireli CNPJ: 06.374.498/0001-39 

 
OBJETO: Fornecimento de copos descartáveis. 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 

Eletrônico. 

 
Valor: R$ 7.700,00 (sete mil, setecentos reais). 

 
PROCESSO: 141461 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

08 de julho de 2015. 

 
ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 
 

 

ATOS DAS DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS 

DEPUTADOS DA 18ª LEGISLATURA 

MÊS DE JUNHO - 2015 

TOTAL DE SESSÕES ORDINÁRIAS: 14 
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(Em cumprimento ao que determina o Ato nº 2869, de 18 de outubro de 2006) 
 

 

NOMES 

 

(DATAS) 

AUSÊNCIA SEM 

JUSTIFICATIVA 

 

 

(DATAS) 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

 

TOTAL 

(DATAS) 

LM - Licença Médica 

 

1. ALMIR VIEIRA -- -- -- -- 

2. AMARO NETO -- -- -- -- 

3. BRUNO LAMAS -- -- -- -- 

4. CACAU 

LORENZONI 
-- -- -- -=- 

5. DA VITÓRIA -- 10 1 -- 

6. DARY PAGUNG 

 
-- -- -- -- 

7. DOUTOR 

HÉRCULES 

 

-- -- -- -- 

8. DOUTOR 

RAFAEL FAVATO 

 

-- -- -- -- 

9. EDSON 

MAGALHÃES 

 

-- -- -- -- 

10. ELIANA 

DADALTO 

 

-- -- -- -- 

11. ENIVALDO 

DOS ANJOS 

 

-- -- -- -- 

12. ERICK MUSSO 

 
-- 08 1 -- 

13. EUCLÉRIO 

SAMPAIO 

 

-- -- -- -- 

14. FREITAS -- 09 e 10 2 03 (LM) 

15. GILDEVAN 

FERNANDES 

 

-- -- -- -- 

16. GILSINHO 

LOPES 

 

-- 09 e 10 2 -- 

17. GUERINO 

ZANON 

 

-- -- -- -- 

18. HUDSON LEAL 

 
-- -- -- -- 

19. JANETE DE SÁ 

 
-- -- -- -- 

20. LUZIA 

TOLEDO 

 

-- -- -- -- 

21. MARCELO 

SANTOS 

 

-- -- -- -- 

22. MARCOS 

BRUNO 

 

-- 10 e 24 2 -- 

23. NUNES 

 
-- -- -- -- 

24. PADRE 

HONÓRIO 
-- -- -- -- 

25. PR. MARCOS 

MANSUR 

 

-- -- -- -- 

26. RAQUEL 

LESSA 

 

-- -- -- 22, 23 e 24 (LM) 

27. RODRIGO 

COELHO 

 

-- 29 1 -- 

28. SANDRO 

LOCUTOR 
-- -- -- -- 

29. SÉRGIO 

MAJESKI 

 

-- -- -- -- 

30. THEODORICO 

FERRAÇO 

 

-- -- -- -- 

 
MARCUS FARDIN DE AGUIAR 

Diretor de Processo Legislativo 
 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

• QUINTA-FEIRA - 09.07.15 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 
STJ: ANTES E DEPOIS 

DA LEI 

Conheça as Leis que criaram exames obrigatórios para os recém-

nascidos. 

07h30 

MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

O Ministério Público Federal realiza inspeção em área atingida pela 

construção de Belo Monte.  A empresa TAM foi condenada a pagar R$ 

1 milhão de indenização por danos morais a cerca 80 mil passageiros 

que tiveram voos atrasados ou cancelados. E no quadro IP Entrevista, 

conheça a posição do MPF sobre redução da maioridade penal em uma 

entrevista com o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Pedro 

Antônio de Oliveira Machado. 

08h00 

FIOCRUZ - 

UNIDIVERSIDADE 

 

O programa debaterá o tema: Dependência de Internet. 
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08h30 

REPORTAGEM 

ESPECIAL 

 

Acompanhe uma reportagem especial sobre o uso do celular. 

08h45 
PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

 

09h00 
COMISSÃO DE TURISMO Reunião ordinária. 

 

09h50 

CPI MÁFIA DOS 

GUINCHOS 

 

Reunião ordinária. 

11h25 
PACTO FEDERATIVO Reunião extraordinária. 

 

11h50 

PERSONALIDADES Saiba mais sobre a vida e a carreira do ex-político Gustavo 

Wernersbach. 

 

12h00 

MUNICÍPIOS 

CAPIXABAS  

Saiba mais sobre o Espírito Santo com a série Municípios, que hoje 

traz: Sooretama. 

 

12h15 

BIOGRAFIA A vida do deputado Glauber Coelho, morto precocemente aos 40 anos, 

é tema do programa Biografia. Desde a infância, em Cachoeiro de 

Itapemirim,   Glauber demonstrava ter liderança e vontade de mudar a 

realidade, características que o levaram para a vida política, como 

secretário municipal, vereador e deputado estadual.  

 

12h30 

MP COM VOCÊ    O que é preciso para ser um promotor de justiça? A procuradora 

Sabrina Fajardo fala sobre a formação e aperfeiçoamento profissional 

dos procuradores e promotores de justiça do MPES.   

 

13h00 

UM DEDO DE PROSA  A autora capixaba Elysanna Louzada conta sua experiência na 

publicação da trilogia "Herdeiros do Trono", série voltada para o 

público adolescente que trabalha temas contemporâneos, como guerra e 

tráfico de pessoas em um cenário medieval. Ela também é autora de 

livro infantil, romance e contos. 

 

13h30 

OPINIÃO A dessalinização de águas impróprias para consumo, como a do mar, a 

subterrânea salobra e até mesmo o esgoto sanitário, desponta como 

alternativa ao problema da escassez hídrica. Quem dá mais detalhes 

sobre o assunto é o professor de engenharia química e coordenador do 

Laboratório de Referência em Dessalinização da Universidade Federal 

de Campina Grande (PA), Kepler Borges França. 

 

14h00 

CONTRAPONTO O que você acha de os supermercados do Espírito Santo reabrirem as 

portas aos domingos? Confira nesta edição a visão do economista 

Ronye Berger e do presidente do Sindicomerciários do ES, Jackson 

Andrade sobre o assunto. 

 

14h30 
PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

 

14h45 

BIOGRAFIA A vida do deputado Glauber Coelho, morto precocemente aos 40 anos, 

é tema do programa Biografia. Desde a infância, em Cachoeiro de 

Itapemirim,   Glauber demonstrava ter liderança e vontade de mudar a 

realidade, características que o levaram para a vida política, como 

secretário municipal, vereador e deputado estadual.  

 

15h00 

FRENTE PARLAMENTAR 

DO TERCEIRO SETOR 

(V) 

 

Lançamento. 

18h00 
UM DEDO DE PROSA  A autora capixaba Elysanna Louzada conta sua experiência na 

publicação da trilogia "Herdeiros do Trono", série voltada para o 
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público adolescente que trabalha temas contemporâneos, como guerra e 

tráfico de pessoas em um cenário medieval. Ela também é autora de 

livro infantil, romance e contos. 

 

 

18h30 

SOM DA TERRA Giovani Malini e Rafael Rocha formam o Duoleiro, que traz músicas 

em ritmo de bossa nova e samba, entre outros 

 

. 

19h00 

COMISSÃO DE SAÚDE 

 

 

Audiência pública para prestação de contas do Secretário de Estado da 

Saúde. 

20h30 

PROPAGANDA 

PARTIDÁRIA NACIONAL 

 

 

Espaço reservado para a propaganda partidária obrigatória- PRP 

20h40 

COMISSÃO DE SAÚDE 

(continuação) 

Audiência pública para prestação de contas do Secretário de Estado da 

Saúde. 

 

 

21h45 

MUNICÍPIOS 

CAPIXABAS 

 

Saiba mais sobre o Espírito Santo com a série Municípios, que hoje 

traz: Sooretama. 

 

 

22h00 

PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

 

 

22h15 

MP COM VOCÊ   

 

O que é preciso para ser um promotor de justiça? A procuradora 

Sabrina Fajardo fala sobre a formação e aperfeiçoamento profissional 

dos procuradores e promotores de justiça do MPES.   

 

 

22h45 

OPINIÃO A dessalinização de águas impróprias para consumo, como a do mar, a 

subterrânea salobra e até mesmo o esgoto sanitário, desponta como 

alternativa ao problema da escassez hídrica. Quem dá mais detalhes 

sobre o assunto é o professor de engenharia química e coordenador do 

Laboratório de Referência em Dessalinização da Universidade Federal 

de Campina Grande (PA), Kepler Borges França. 

 

 

23h15 

CONTRAPONTO O que você acha de os supermercados do Espírito Santo reabrirem as 

portas aos domingos? Confira nesta edição a visão do economista 

Ronye Berger e do presidente do Sindicomerciários do ES, Jackson 

Andrade sobre o assunto. 

 

 

23h45 

TSE - MEMÓRIAS DA 

DEMOCRACIA 

O ministro Nelson Jobim, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) de 2001 a 2003, fala sobre os desafios enfrentados pela urna 

eletrônica, em uma época em que a grande discussão era a segurança 

do novo equipamento. 

 

 

00h15 

SBC: DE CORAÇÃO A nutricionista Rose Veja Patin fala sobre o tema: Nutrição na infância 

e adolescência. 

 
 

Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO 

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

 
QUINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 1.º 

DE JULHO DE 2015. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, comparecem os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Cacau Lorenzoni, 

Doutor Hércules, Edson Magalhães,  Euclério 

Sampaio, Marcelo Santos, Nunes,  Pastor 

Marcos Mansur e Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  Invocando a 

proteção de Deus, declaro aberta a sessão.  

 

(A convite da Presidência assume a 

1.ª Secretaria o Senhor Deputado 

Cacau Lorenzoni e a 2.ª Secretaria o 

Senhor Deputado Bruno Lamas)  

 
 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Convido o Senhor 

Deputado Bruno Lamas a proceder à leitura de um 

versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Bruno Lamas 

lê Salmos, 37: 5)  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  Convido o Senhor 

2.º Secretário a proceder à leitura da ata da 

quinquagésima sétima sessão ordinária, realizada em 

30 de junho de 2015. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  
 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Enivaldo 

dos Anjos e Luzia Toledo) 

 
O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Aprovada a ata 

como lida. 
 

 Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 99/2015 

 

Vitória, 22 de junho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Diante do oficio 12/2015 da Comissão 

Especial da Concessionária Eco 101 confirmando 

para o dia 02 de julho do corrente ano reunião com o 

presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - 

IBAMA em Brasília/DF, para levantamento de 

informação quanto ao andamento dos pedidos de 

Licença apresentados a esta Instituição pertinentes às 

obras de duplicação da BR 101 e empenho para 

celeridade. 

Assunto de grande interesse para está Casa de 

Leis e para o Estado do Espirito Santo, por se tratar 

de trecho correspondente a região sul do estado, da 

qual exerço representação.  

Assim, venho por meio deste, reforçar meu 

interesse em participar da referida reunião. Aproveito 

a oportunidade para solicitar permissão de Vossa 

Excelência para participação como representante 

desta Casa de Leis, conforme sugere o próprio oficio 

da Comissão Especial (cópia anexa).  

Sem mais para o momento reitero meu 

apreço e distinta consideração enquanto aguardo 

deferimento do presente documento. 

 

Atenciosamente, 

 

RODRIGO COELHO 

Deputado Estadual - PT 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Defiro. À 

Secretaria para providenciar ato de licença. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 268/2015 
 

ALTERA ESTRATÉGIAS DA 

META 20 DA LEI Nº 10.382, DE 24 

DE JUNHO DE 2015, VISANDO 

GARANTIR A IMPLANTAÇÃO 

DO “CAQi” E DO “CAQ” 
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CONFORME DETERMINADO NO 

PNE. 

 

Art. 1º - As Estratégias 20.6 e 20.7, 

constantes na Meta 20 da Lei nº 10.382, de 24 de 

junho de 2015, passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

“20.6) garantir a adoção do Custo 

Aluno-Qualidade inicial - CAQi, 

referenciado no conjunto de padrões 

mínimos estabelecidos na legislação 

educacional e cujo financiamento 

será calculado com base nos 

respectivos insumos indispensáveis 

ao processo de ensino-aprendizagem 

e será, progressivamente, reajustado 

até a implementação plena do Custo 

Aluno Qualidade - CAQ; 

 

20.7) fiscalizar e garantir a 

implementação do Custo Aluno 

Qualidade - CAQ como parâmetro 

para o financiamento da educação de 

todas as etapas e modalidades da 

educação básica, a partir do cálculo e 

do acompanhamento regular dos 

indicadores de gastos educacionais 

com investimentos em qualificação e 

remuneração do pessoal docente e 

dos demais profissionais da educação 

pública, em aquisição, manutenção, 

construção e conservação de 

instalações e equipamentos 

necessários ao ensino e em aquisição 

de material didático-escolar, 

alimentação e transporte escolar; 

(...)” 

 

Vitória, 29 de junho de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto altera a redação de duas 

estratégias da Meta 20 da Lei nº 10.382, de 24 de 

junho de 2015, visando garantir a adoção e 

implementação do Custo Aluno Qualidade Inicial 

(CAQi) e do Custo Aluno Qualidade (CAQ), a serem 

calculados conforme previsto no Plano Nacional de 

Educação (PNE). 

É fundamental constar a garantia da 

implementação do CAQi como estratégia clara dentro 

do Plano Estadual de Educação. O Custo Aluno 

Qualidade Inicial, que posteriormente evoluirá para 

sua versão plena, denominada Custo Aluno 

Qualidade, será referenciado no conjunto de padrões 

mínimos estabelecidos na legislação educacional e 

cujo financiamento será calculado com base nos 

respectivos insumos indispensáveis ao processo de 

ensino-aprendizagem, visando garantir uma estrutura 

mínima adequada a todas as escolas e a cada um dos 

estudantes. 

 

(Comparece o Senhor Deputado Dary 

Pagung) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Devolva-se ao 

autor com base no art. 143, inciso VIII do Regimento 

Interno, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 269/2015 

 

MODIFICA A ESTRATÉGIA 7.25 

DA META 7 DA LEI Nº 10.382, DE 

24 DE JUNHO DE 2015. 

 

Art. 1º - Modifica a Estratégia 7.25 da Meta 

7 da Lei nº 10.382, de 24 de junho de 2015, passando 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“7.25) Implementar, em regime de 

colaboração entre Estado, União e 

Municípios, políticas de inclusão e 

permanência escolar para 

adolescentes que se encontram 

cumprindo medidas socioeducativas 

em meio aberto, fechado e internação 

cautelar, e os que se encontram em 

situação de rua, assegurando os 

princípios da Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 - Estatuto da Criança e 

do Adolescente, e demais legislações 

vigentes; 

(...)” 

 

Vitória, 29 de junho de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto modifica a redação da 

Estratégia 7.25 da Meta 7 da Lei n º 10.382, de 24 de 

junho de 2015, objetivando a inclusão na estratégia 

vigente de políticas de inclusão e permanência 

escolar para adolescentes que se encontram 

cumprindo medidas socioeducativas em regime 

fechado e em internação cautelar 
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Apesar da redução nos números relacionados 

ao analfabetismo, ainda existem com relação aos 

adolescentes, números elevados de evasão escolar, 

por diversos fatores, destacando-se que a política 

atual educativa desenvolvida pelo governo, não é 

suficientemente eficaz para manter todos os jovens na 

escola. 

Segundo uma pesquisa realizada pelo 

governo federal, divulgada pela revista Nova Escola, 

96,6% dos jovens que cometeram algum delito não 

concluíram o ensino fundamental. A maioria dos 

infratores deixou de estudar para praticar atos 

infracionais e viver nas ruas. Porém, nem todos os 

infratores são analfabetos, muitos sabem ler e 

escrever, embora tenham estudado poucos anos, não 

concluindo sequer o ensino fundamental. 

Além da obrigatoriedade do ensino, consta 

também no Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

proteção ao trabalho e a profissionalização dos 

adolescentes. Tal proteção garante o acesso ao 

trabalho e a frequência ao ensino regular, através de 

horários especiais. Dessa forma, propomos através 

deste projeto que seja garantida a implementação de 

políticas de inclusão e permanência escolar aos 

adolescentes que se encontram cumprindo medidas 

socioeducativas em meio aberto, fechado e internação 

cautelar, e os que se encontram em situação de rua. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Devolva-se ao 

autor com base no art. 143, inciso VIII do Regimento 

Interno, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 270/2015 

 

ACRESCENTA NOVA 

ESTRATÉGIA 7.22 À META 7 DA 

LEI Nº 10.382, DE 24 JUNHO DE 

2015, GARANTINDO NOS 

LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS E 

INFORMÁTICA 

ACOMPANHAMENTO 

PROFISSIONAL ADEQUADO. 

 

Art. 1º - Acrescenta nova Estratégia 7.22 à 

Meta 7 do Anexo Único da Lei nº 10.382, de 24 de 

junho de 2015, passando a vigorar com a seguinte 

redação, e renumerando as demais: 
 

“META 7 - (...) 

7.22) Garantir, no prazo de 4 

(quatro) anos, que todas as escolas 

de educação básica disponham de 

acompanhamento profissional para 

a organização e auxílio do trabalho 

pedagógico do professor nos 

laboratórios de Ciências e 

Informática.  

(...) 
 

Vitória, 29 de junho de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto acrescenta nova estratégia 

7.22 à Meta 7 da Lei nº 10.382, de 24 de junho de 

2015, a fim de garantir no prazo de 4 (quatro) anos 

que todas as de educação básica disponham de 

profissional adequadamente habilitado para a função 

de monitor nos laboratórios de ciências  e informática 

existentes.  

O aprendizado teórico, aliado à prática, é 

imprescindível. Hoje, nas escolas, encontramos 

alunos ávidos por desafios, mas, na maioria das 

vezes, falta-lhes o incentivo capaz de transformá-los 

nos cientistas de amanhã.  É preciso dar 

oportunidades e estimular os jovens estudantes.  Para 

isso, as escolas existentes necessitam de local 

adequado e pessoal técnico capacitado. A qualidade 

do ensino não depende apenas de laboratórios com 

amplos recursos. São necessários funcionários 

dispostos a agregar seus conhecimentos técnicos aos 

recursos materiais, formando um conjunto capaz de 

transformar a prática educativa. Este profissional fica 

incumbido de atividades como a organização e o 

cuidado pela conservação dos materiais, evitando o 

desperdício de recursos. O técnico em laboratório 

precisa ainda minimizar o risco de acidentes com os 

materiais e, especialmente, com os alunos.  

Por esses e outros motivos, ressalta-se a 

importância do técnico em laboratório. É difícil 

imaginar a prática pedagógica em laboratórios sem o 

valioso auxílio destes profissionais. Dessa forma, 

propõe-se nesta emenda a garantia de que nos 4 

(quatro) anos posteriores a aprovação do PEE, todas 

as escolas de educação básica disponham de 

profissional devidamente habilitado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Devolva-se ao 

autor com base no art. 143, inciso VIII do Regimento 

Interno, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 271/2015 
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SUBSTITUI A ESTRATÉGIA 7.19, 

DA META 7, DA LEI Nº 10.382, 

DE 24 DE JUNHO DE 2015,  

GARANTINDO A 

IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES 

MÍNIMOS DE 

INFRAESTRUTURA E 

FUNCIONAMENTO NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA, ATÉ O 

TÉRMINO DO QUINTO ANO DO 

PLANO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO. 

 

Art. 1º - A Estratégia 7.19 da Meta 7, do 

Anexo Único, da Lei nº 10.382, de 24 de junho de 

2015, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“META 7 - (...) 

7.19) Garantir a implantação, até o 

término do quinto ano de vigência 

deste PEE, em todas as escolas 

públicas de educação básica, 

padrões mínimos de infraestrutura 

e funcionamento, quanto a: a) 

espaço e iluminação, conforto 

térmico, abastecimento de água 

tratada, rede elétrica, esgotamento 

sanitário e coleta seletiva do lixo; 

b) áreas apropriadas, cobertas, 

para a prática de esportes, 

recreação, atividades artísticas e 

culturais; c) instalações para 

preparo e/ou serviço de 

alimentação; d) mobiliários, 

equipamentos e materiais 

pedagógicos adequados; e) 

acessibilidade às pessoas com 

deficiência; f) espaço e mobiliário 

para a biblioteca, com acervo 

atualizado e  profissional 

bibliotecário em quantidade 

suficiente para o funcionamento 

em todos os turnos; g) instalação 

de laboratórios de ciências e 

informática, e existência de 

profissional especializado; h) 

serviço de segurança profissional 

em todos os turnos. 

(...) 

 

Vitória, 29 de junho de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto de lei substitui a estratégia 

7.19, da Meta 7, da Lei nº 10.382, de 24 de junho de 

2015, visando inserir e garantir o cumprimento de 

padrões mínimos de infraestrutura e funcionamento 

nas escolas públicas de educação básica, até o 

término do quinto ano de vigência do PEE. 

Foi substituída a estratégia 7.19 a fim de 

garantir o estabelecimento e implantação de padrões 

mínimos de qualidade nas escolas públicas de 

educação básica em um prazo de 5 (cinco) anos após 

a aprovação do PEE, em vista que a estratégia 

original previa medidas semelhantes em um prazo de 

10 anos. Entende-se que o prazo de 10 anos é 

excessivo em virtude da situação atual das escolas da 

rede estadual de ensino, das quais a grande maioria 

padece de infraestrutura mínima, como: quadra de 

esportes coberta, climatização adequada, biblioteca 

com acervo e profissional habilitado para a função, 

laboratórios de informática equipados e com acesso a 

internet, dentre outros.  

Dessa forma, propõe-se neste projeto de lei a 

substituição da estratégia original por outra, com 

prazo reduzido pela metade, e também mais completa 

e adequada às necessidades encontradas nas escolas 

visitadas por este deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Devolva-se ao 

autor com base no art. 143, inciso VIII do Regimento 

Interno, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 272/2015 

 

Art. 1º - A Estratégia 14.12 da Meta 14 da 

Lei nº 10.382/2015, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“META 14 - (...) 

14.12) ampliar o investimento na 

formação de doutores de modo a 

atingir a proporção de 4 (quatro) 

doutores por 1.000 (mil) habitantes; 

(...)” 

 

Vitória, 29 de junho de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto substitui a estratégia 14.12 

da Meta 14 do Plano Estadual de Educação, constante 

no Anexo Único da Lei 10.382/2015, visando alinhá-

la à meta nacional que estipula a proporção de 4 

(quatro) doutores por 1.000 (mil) habitantes. O 
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caderno de orientações para a elaboração dos planos 

estaduais e municipais de educação estabelece que 

“O PEE precisa refletir uma pactuação entre o 

governo estadual e os governos municipais em cada 

estado, pois as metas estaduais devem ser refletidas 

em uma combinação de metas municipais em cada 

Unidade da Federação. A soma das metas estaduais, 

por sua vez, deve ser suficiente para o alcance das 

metas nacionais. Por esse motivo, é necessário o 

encadeamento da construção das metas entre o 

PNE, PEEs e PMEs.”.  

Dessa forma, propõe-se neste projeto a 

modificação da estratégia existente por outra em 

consonância à estratégia nacional equiparável, tendo 

em vista que o número atualmente previsto de 4 

(quatro) doutores para 100.000 (cem mil) habitantes 

não condiz com a realidade atual e futura do ES, além 

de não contribuir para o cumprimento do estabelecido 

no PNE. Destacamos que apenas na Universidade 

Federal do Espírito Santo existem cerca 1500 

docentes doutores, o que por si só já supera o 

estabelecido na estratégia para o ano de 2025, em 

vista que pela proposta, o Estado deverá ter por volta 

de 160 doutores até o final da vigência do plano.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  Devolva-se ao 

autor com base no art. 143, inciso VIII do Regimento 

Interno, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 273/2015 

 

ALTERA A ESTRATÉGIA 3.1 DA 

META 3 DA LEI Nº 10.382, DE 24 

DE JUNHO DE 2015, 

ACRESCENTANDO A MATRIZ 

DO ENEM E O PROEMI. 

 

Art. 1º - A Estratégia 3.1 da Meta 3 da Lei nº 

10.382, de 24 de junho de 2015, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
 

“3.1) implementar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio, a Matriz para o ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio) 

e o Programa Ensino Médio 

Inovador (PROEMI), a fim de 

incentivar práticas pedagógicas com 

abordagens interdisciplinares 

estruturadas pela relação entre teoria 

e prática, por meio de currículos 

escolares que organizem, de maneira 

flexível e diversificada, conteúdos 

obrigatórios e eletivos articulados em 

dimensões como ciência, trabalho, 

linguagens, tecnologia, cultura e 

esporte, garantindo a aquisição de 

equipamentos e laboratórios, a 

produção de material didático 

específico, a formação continuada de 

professores e a articulação com 

instituições acadêmicas, esportivas e 

culturais; 

(...)” 
 

Vitória, 29 de junho de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto modifica a redação da 

Estratégia 3.1 da Meta 3 da Lei n º 10.382, de 24 de 

junho de 2015, visando inserir juntamente às 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, a 

Matriz para o ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio) e o Programa Ensino Médio Inovador 

(PROEMI).  

O Programa Ensino Médio Inovador 

(PROEMI), objetiva apoiar e fortalecer o 

desenvolvimento de propostas curriculares 

inovadoras nas escolas de ensino médio, ampliando o 

tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a 

formação integral com a inserção de atividades que 

tornem o currículo mais dinâmico, atendendo 

também as expectativas dos estudantes do Ensino 

Médio e às demandas da sociedade contemporânea.  

Contempla as diversas áreas do conhecimento a partir 

de 8 macrocampos:  Acompanhamento Pedagógico; 

Iniciação Científica e Pesquisa; Cultura Corporal; 

Cultura e Artes;  Comunicação e uso de Mídias; 

Cultura Digital; Participação Estudantil e  Leitura e 

Letramento. 

Da mesma forma, a nova prova do Enem 

buscou o estabelecimento de uma relação positiva 

entre o ensino médio e o ensino superior, por meio de 

um debate focado nas diretrizes da prova. Um exame 

nacional unificado, desenvolvido com base numa 

concepção de prova focada em habilidades e 

conteúdos mais relevantes, passaria a ser importante 

instrumento de política educacional, na medida em 

que sinalizaria concretamente para o ensino médio 

orientações curriculares expressas de modo claro, 

intencional e articuladas para cada área de 

conhecimento.  

Assim, faz-se necessária a adequação às 

demais diretrizes já estabelecidas pelo Ministério da 

Educação, a fim de dar continuidade ao projeto de 

ampliar tempos, espaços e oportunidades educativas 

para qualificação da educação pública no Estado do 

Espírito Santo. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
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Freitas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Devolva-se ao 

autor com base no art. 143, inciso VIII do Regimento 

Interno, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 274/2015 

 

ACRESCENTA NOVA 

ESTRATÉGIA 20.7 À META 20 

DA LEI Nº 10.382, DE 24 DE 

JUNHO DE 2015, QUE DISPÕE 

SOBRE O PRAZO PARA A 

IMPLANTAÇÃO DO CAQi, 

RENUMERANDO AS DEMAIS. 

 

Art. 1º - Acrescenta nova estratégia 20.7, 

constante na Meta 20 da Lei nº 10.382, 24 de junho 

de 2015, passando a vigorar a seguinte redação, e 

renumerando as demais: 

 

“20.7) o Custo Aluno-Qualidade 

inicial - CAQi deverá ser 

implantado no prazo de 1 (um) ano 

de vigência deste PEE; 

(...)” 

 

Vitória, 29 de junho de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto acrescenta nova estratégia 

à Meta 20 da Lei n º 10.382, de 24 de junho de 2015, 

visando garantir a adoção e implementação do Custo 

Aluno Qualidade Inicial (CAQi) em até 1 (um) ano a 

partir da data de vigência do PEE, alinhando ao prazo 

previsto para a implementação do CAQi em nível 

federal, determinado no PNE. 

É fundamental constar a garantia e o prazo da 

implementação do CAQi como estratégia clara dentro 

do Plano Estadual de Educação. O Custo Aluno 

Qualidade Inicial, que posteriormente evoluirá para 

sua versão plena, denominada Custo Aluno 

Qualidade, será referenciado no conjunto de padrões 

mínimos estabelecidos na legislação educacional e 

cujo financiamento será calculado com base nos 

respectivos insumos indispensáveis ao processo de 

ensino-aprendizagem, visando garantir uma estrutura 

mínima adequada a todas as escolas e a cada um dos 

estudantes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Devolva-se ao 

autor com base no art. 143, inciso VIII do Regimento 

Interno, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 275/2015 

 

MODIFICA A ESTRATÉGIA 20.8 

DA META 20 DA LEI N º 10.382, 

DE 24 DE JUNHO DE 2015, 

DISPONDO SOBRE PRAZO PARA 

A IMPLANTAÇÃO DO CAQ - 

CUSTO ALUNO QUALIDADE. 

 

Art. 1º - Modifica a Estratégia 20.8, 

constante na Meta 20 da Lei n º 10.382, de 24 de 

junho de 2015, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“ 20.8) garantir a implementação 

do Custo Aluno Qualidade - CAQ 

no prazo de 2 (dois) anos de 

vigência deste PEE, 

acompanhando continuamente os 

ajustes a serem feitos com base em 

metodologia formulada pelo 

Ministério da Educação - MEC;  
(...)” 

 

Vitória, 29 de junho de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto altera a redação da 

estratégia 20.8 da Meta 20 da Lei nº 10.382, de 24 de 

junho de 2015, estabelecendo um prazo de 2 (dois) 

anos após a aprovação do PEE, para implementação 

do Custo Aluno Qualidade (CAQ), a ser calculado 

conforme previsto no Plano Nacional de Educação 

(PNE). 

É fundamental constar o prazo para a 

implementação do CAQ após a aprovação do PEE. O 

Custo Aluno Qualidade será referenciado no conjunto 

de padrões mínimos estabelecidos na legislação 

educacional e cujo financiamento será calculado com 

base nos respectivos insumos indispensáveis ao 

processo de ensino-aprendizagem, visando garantir 

uma estrutura mínima adequada a todas as escolas e a 
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cada um dos estudantes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Devolva-se ao 

autor com base no art. 143, inciso VIII do Regimento 

Interno, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 276/2015 

 

ACRESCENTA A ESTRATÉGIA 

3.17 À META 3 DA LEI Nº 10.382, 

DE 24 DE JUNHO DE 2015, 

DISPONDO SOBRE A REDUÇÃO 

DA DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE 

NO ENSINO MÉDIO. 

 

Art. 1º - Acrescenta a Estratégia 3.17 à Meta 

3 da Lei n º 10.382, de 24 de junho de 2015, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“(...) 

3.17) Reduzir a taxa de distorção 

idade-série no ensino médio para 

20% (vinte e cinco por cento), em 

até cinco anos, e para 15% (quinze 

por cento), em até dez anos.” 

 

Vitória, 29 de junho de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O Projeto de Lei acrescenta a estratégia 3.17 

à Meta 3 da Lei nº 10.382, de 24 de junho de 2015, 

estabelecendo que em um prazo de 5 anos após a 

aprovação do Plano a distorção idade-série deverá ser 

reduzida para 20%, e até o fim do prazo de vigência 

para 15%.  

Pela legislação que organiza a oferta de 

ensino no país (Lei 9.394/1996), a criança deve 

ingressar aos 6 anos no 1º ano do ensino fundamental 

e concluir a etapa aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 

17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino 

médio. O valor da distorção é calculado em anos e 

representa a defasagem entre a idade do aluno e a 

idade recomendada para a série que ele está cursando. 

O aluno é considerado em situação de distorção ou 

defasagem idade-série quando a diferença entre a 

idade do aluno e a idade prevista para a série é de 

dois anos ou mais. Como principais causas da 

distorção idade/série podem ser destacadas a 

reprovação e o abandono escolar.  

No Estado do Espírito Santo, segundo dados 

do INEP, atualmente 26% dos alunos do Ensino 

Médio se encontram na referida situação. Dessa 

forma, este projeto de lei busca colocar como meta a 

redução desse valor para os próximos 10 anos em um 

patamar já atingido em estados como Santa Catarina 

e São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Devolva-se ao 

autor com base no art. 143, inciso VIII do Regimento 

Interno, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 277/2015 

 

ACRESCENTA A ESTRATÉGIA 

3.12 À META 3 DA LEI Nº 10.382, 

DE 24 DE JUNHO DE 2015, 

DISPONDO SOBRE A GARANTIA 

DE ACESSO E PERMANÊNCIA 

DO ALUNO TRABALHADOR. 

 

Art. 1º - Acrescenta a Estratégia 3.12 à Meta 

3 da Lei nº 10.382, de 24 de junho de 2015, passando 

a vigorar com a seguinte redação, e renumerando as 

demais: 
 

“(...) 

3.12) garantir o acesso e as 

condições de permanência 

necessárias ao estudante 

trabalhador.” 

 

Vitória, 29 de junho de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto de lei acrescenta a estratégia 

3.12 à Meta 3 da Lei nº 10.382, de 24 de junho de 

2015, visando garantir o acesso e as condições de 

permanência dos estudantes trabalhadores. 

Nos dias de hoje, muitos são os estudantes 

que precisam trabalhar para complementar a renda 

familiar. Tendo em vista que, por necessidade, estes 

alunos não podem deixar seu emprego, é obrigação 

do Estado oferecer condições adequadas para que 

possam sustentar seus estudos concomitantemente ao 

trabalho, de forma a garantirem também sua 

formação educacional adequada, garantindo sua 
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qualificação profissional, que no longo prazo trará 

ainda mais benefícios no acesso ao mercado de 

trabalho. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Devolva-se ao 

autor com base no art. 143, inciso VIII do Regimento 

Interno, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 278/2015 

 

ACRESCENTA NOVO ARTIGO A 

LEI Nº 10.382, DE 24 DE JUNHO 

DE 2015, DISPONDO SOBRE A 

REALIZAÇÃO DE 

CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DE 

EDUCAÇÃO, E RENUMERANDO 

OS DEMAIS. 

 

Art. 1º - Acrescenta-se novo artigo 6º a Lei º 

10.382, de 24 de junho de 2015, determinando que 

sejam realizadas ao menos 2 (duas) conferências 

estaduais de educação até o término do plano, 

renumerando os demais, e passando a vigorar a 

seguinte redação: 

 

“Art. 6º O Estado promoverá a 

realização de pelo menos 2 (duas) 

conferências estaduais de educação 

até o final do decênio, precedidas de 

conferências municipais e anteriores 

às conferências nacionais estipuladas 

no PNE, a serem articuladas e 

coordenadas pela Comissão de 

Elaboração e Acompanhamento do 

Plano Estadual de Educação do 

Espírito Santo - COPEES. 

§ 1
o 

À COPEES caberá também 

promover a articulação das 

conferências estaduais de educação 

com as conferências municipais que 

as precederem. 
 

§ 2
o 

As conferências estaduais de 

educação realizar-se-ão com 

intervalo de até 4 (quatro) anos entre 

elas, com o objetivo de avaliar a 

execução deste PEE e subsidiar a 

elaboração do plano estadual de 

educação para o decênio 

subsequente. 

 

Vitória, 29 de junho de 2015. 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto acrescenta novo artigo a 

Lei º 10.382, de 24 de junho de 2015, com o objetivo 

de assegurar a realização de pelo menos duas 

conferências estaduais de educação, em 

conformidade com a determinação do Artigo 6º do 

Plano Nacional de Educação (PNE). 

Estas conferências estaduais, articuladas e 

coordenadas pela Comissão de Elaboração e 

Acompanhamento do Plano Estadual de Educação do 

Espírito Santo - COPEES, deverão acontecer após 

rodadas de conferências municipais, que as 

subsidiarão, e anteriormente às conferências 

nacionais estipuladas no PNE. 

À COOPES também caberá a articulação 

entre as conferências estaduais e as 

municipais/nacionais. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Devolva-se ao 

autor com base no art. 143, inciso VIII do Regimento 

Interno, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 279/2015 

 

ALTERA A META 7 DA LEI Nº 

10.382/2015, ADEQUANDO-A ÀS 

MÉDIAS ESTADUAIS DO IDEB 

PROJETADAS PARA O PERÍODO 

2015-2021. 

 

Art. 1º - A Meta 7 da Lei nº 10.382/2015 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“META 7 - Fomentar a qualidade da 

educação básica, do campo e da 

cidade, em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo 

escolar e da aprendizagem de modo a 

atingir as seguintes médias estaduais 

para o IDEB: 

 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

ANOS INICIAIS DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

5,6 5,8 6,1 6,3 

ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
5,0 5,3 5,5 5,8 

ENSINO MÉDIO 4,7 5,1 5,3 5,6 
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(...)” 

 

Vitória, 29 de junho de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei altera a redação da 

Meta 7 do Plano Estadual de Educação, constante  no 

Anexo Único da Lei 10.382/2015, visando adequá-la 

às médias estaduais do IDEB projetadas para o 

período de 2015-2021. 

Tal medida busca adaptar a redação da 

referida Meta do Plano, visto que este, por ser 

Estadual, deve projetar metas a serem alcançadas 

neste mesmo âmbito. A Lei Estadual nº 10.382/2015 

estabelece em sua Meta 7 o atingimento das metas 

nacionais do IDEB no período estipulado, mas, visto 

que as médias nacionais são compostas pelo conjunto 

das metas de cada estado ou município do país, cabe 

aos entes federativos subnacionais estipularem em 

seus próprios Planos o atingimento de suas 

respectivas metas, contribuindo assim para o avanço 

geral da educação do país e para o cumprimento das 

metas nacionais. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Devolva-se ao 

autor com base no art. 143, inciso VIII do Regimento 

Interno, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 280/2015 

 

MODIFICA A ESTRATÉGIA 18.3 

DA META 18 DA LEI Nº 

10.382/2015, GARANTINDO 

LICENÇAS REMUNERADAS 

INTEGRALMENTE PARA 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

EM NÍVEL DE PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E 

LATO SENSU.   

 

Art. 1º - A Estratégia 18.3 da Meta 18 da Lei 

nº 10.382/2015, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

“META 18 - (...) 

18.3) Garantir, a partir da aprovação 

deste PEE, nos planos de carreira dos 

profissionais da educação do sistema 

estadual e dos sistemas municipais, 

licenças remuneradas integralmente 

para qualificação profissional em 

nível de pós-graduação stricto sensu 

e lato sensu, incluindo a progressão 

funcional associada à qualificação 

profissional por cursos de 

capacitação e aperfeiçoamento; 

 

(...)” 
 

Vitória, 29 de junho de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei modifica a 

estratégia 18.3 da Meta 18 do Plano Estadual de 

Educação, constante no Anexo Único da Lei nº 

10.382/2015, garantindo licenças remuneradas 

integralmente para qualificação profissional em nível 

de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, na rede 

estadual e nas escolas municipais.  

Entendemos que a formação continuada é 

condição indispensável para a melhoria e o 

aprimoramento dos professores na prática educativa. 

De modo geral, a formação em cursos de bacharelado 

não oferece condições suficientes referentes a 

didáticas específicas para o exercício do magistério. 

Desse modo, entende-se que a formação inicial pela 

graduação é a base para o exercício da docência, mas, 

sendo insuficiente, requer do professor uma formação 

continuada ao longo de todo o exercício profissional. 

Assim, buscamos através deste projeto garantir que 

os profissionais da educação das redes estadual e 

municipal do Estado do Espírito Santo obtenham sua 

licença para qualificação garantida e remunerada 

integralmente ao longo da execução deste PEE. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Devolva-se ao 

autor com base no art. 143, inciso VIII do Regimento 

Interno, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Recorro da decisão 

de V. Ex.ª aos Projetos de Lei n.
os

 268/2015, 

269/2015, 270/2015, 271/2015, 272/2015, 273/2015, 

274/2015, 275/2015, 276/2015, 277/2015, 278/2015, 

279/2015 e 280/2015, de minha autoria, para 

audiência do Plenário. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Defiro o pedido de 

recurso. 

À Comissão de Justiça para oferecer parecer 

sobre o recurso. 
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Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

18/2015, da Comissão de Finanças, pela aprovação 

da Redação Final, do Projeto de  Lei n.
o
189/2015, 

do Governador do Estado, que dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração e execução da Lei 

Orçamentária para o exercício de 2016 e dá outras 

providências. Publicado integralmente no DPL do 

dia 03 de julho de 2015. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

131/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Exmo. Secretário de Estado de 

Controle e Transparência, Senhor Marcelo 

Zenkner, pedido de informações acerca da 

ausência de dados no Portal da Transparência 

quanto à percepção de honorários pelos 

procuradores do Estado do Espírito Santo. 

 

Sala das Sessões, 30 de junho de 2015. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Oficie-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DIREITOS HUMANOS 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

132/2015 
 

Senhor Presidente: 

 

A Comissão de Defesa da Cidadania e dos 

Direitos Humanos, representada pelos deputados 

abaixo assinados, no uso de suas prerrogativas 

constitucionais e regimentais, especialmente as 

previstas no artigo 57, § 2º da Constituição Estadual, 

artigo 160, inciso II, artigo 162, artigo 34 Inciso II, 

artigo 52 Incisos I, III e VIII, todos da Resolução 

2.700/2009, e no intuito de atender ao artigo 85 do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, tendo em vista 

a apreciação da Emenda Substitutiva nº 1/2014 ao PL 

376/2013, requer a V. Exa.,que encaminhe ao Exmº 

Sr. Secretaria de Assistência Social e Direitos 

Humanos e ao Instituto Jones dos Santos Neves, o 

seguinte pedido de informações: 
 

Durante o período de vigência do 

trabalho aos domingos e feriados em 

supermercados e estabelecimentos 

comerciais similares, houve algum 

estudo sobre o impacto junto aos 

trabalhadores e trabalhadoras nas  

questões psíquicas, físicas e, 

sobretudo, sobre desarticulação 

familiar? Caso afirmativo solicitamos 

cópia. 

 

Palácio Domingos Martins, 30 de junho de 

2015. 
 

NUNES 

Presidente 

SERGIO MAJESKI 

DARY PAGUNG 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  Oficie-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DIREITOS HUMANOS 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

133/2015 
 

Senhor Presidente: 
 

A Comissão de Defesa da Cidadania e dos 

Direitos Humanos, representada pelos deputados 

abaixo assinados, no uso de suas prerrogativas 

constitucionais e regimentais, especialmente as 

previstas no artigo 57, § 2º da Constituição Estadual, 

artigo 160, inciso II, artigo 162, artigo 34 Inciso II, 

artigo 52 Incisos I, III e VIII, todos da Resolução 

2.700/2009, e no intuito de atender ao artigo 85 do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, tendo em vista 

a apreciação da Emenda Substitutiva nº 1/2014 ao PL 

376/2013, requer a V. Exa., que encaminhe ao Exmº 

Sr. Procurador Geral de Justiça, o seguinte pedido de 

informações: 
 

A tomada de decisão sobre o trabalho 
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aos domingos e feriados não deve ser 

levado em conta o instrumento de 

acordo coletivo? 

 

Qual a posição desta conceituada 

instituição a respeito do assunto em 

tela? 

 

Palácio Domingos Martins, 30 de junho de 

2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

DARY PAGUNG 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Oficie-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DIREITOS HUMANOS 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

134/2015 

 

Senhor Presidente: 
 

A Comissão de Defesa da Cidadania e dos 

Direitos Humanos, representada pelos deputados 

abaixo assinados, no uso de suas prerrogativas 

constitucionais e regimentais, especialmente as 

previstas no artigo 57, § 2º da Constituição Estadual, 

artigo 160, inciso II, artigo 162, artigo 34 Inciso II, 

artigo 52 Incisos I, III e VIII, todos da Resolução 

2.700/2009, e no intuito de atender ao artigo 85 do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, tendo em vista 

a apreciação da Emenda Substitutiva nº 1/2014 ao PL 

376/2013, requer a V. Exa.,que encaminhe ao Exmº 

Sr. Secretario da Casa Civil, o seguinte pedido de 

informações: 
 

A tomada de decisão sobre o trabalho 

aos domingos e feriados não deve ser 

levado em conta o instrumento de 

acordo coletivo? 

 

Palácio Domingos Martins, 30 de junho de 

2015. 
 

NUNES 

Presidente 

SERGIO MAJESKI 

DARY PAGUNG 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) - Oficie-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

135/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Exmo. Procurador-Geral do Estado, 

Senhor Rodrigo Rabello Vieira, pedido de 

informações acerca da ausência de dados no 

Portal da Transparência quanto à percepção de 

honorários pelos procuradores do Estado do 

Espírito Santo, assim como a apresentação de 

listagem completa dos beneficiários de verbas 

honorárias nos últimos cinco anos, contendo a 

discriminação dos valores mensais percebidos por 

cada um dos procuradores do Estado. 

 

Sala das Sessões, 30 de junho de 2015. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual PSD 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR 

MARCOS MANSUR - PSDB) -  Oficie-se. 

Passo a presidência dos trabalhos à Senhora 

Deputada Luzia Toledo. (Pausa)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Assumo a presidência dos trabalhos neste 

momento para dar continuidade ao rito da sessão. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 63/2015 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª ouvido o 

Plenário, REGIME DE URGÊNCIA do Projeto de 

Lei 256/2015, do Deputado Euclério Sampaio, que 

dispõe sobre o pagamento mínimo em contas de 

energia elétrica.  

 

Sala das Sessões, 23 de junho de 2015. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 
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- PMDB) -  Em votação o Requerimento de Urgência 

n.º 063/2015, que acaba de ser lido.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa) 

Aprovado.  

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Peço a V. Ex.ª que 

faça uma revisão no seu despacho, uma vez que não 

alcançamos o número que é previsto pelo Regimento 

Interno. Temos apenas quatorze deputados presentes, 

precisamos de dezesseis. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - V. Ex.ª está correto. Revejo a minha 

posição.  

Não tendo quorum para votar, fica adiada a 

votação do item 21 da pauta, Requerimento de 

Urgência n.º 063/2015. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Quero concordar 

com o vice-líder da oposição, Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Muito obrigado. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Solicito ao Senhor 1.º Secretário que 

continue a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 64/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado que abaixo subscreve, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, 

ouvido o plenário, REGIME DE URGÊNCIA para 

o Projeto de Resolução nº 29/2015, de sua autoria, 

que acrescenta parágrafo 5º ao artigo 144 da 

resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, dispondo 

sobre estudos técnicos elaborados pela diretoria da 

consultoria temática. 

 

Sala das Sessões, 30 de junho de 2015. 
 

SERGIO MAJESKI 

NUNES 

DA VITÓRIA 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Em votação o Requerimento de Urgência 

n.º 064/2015, que acaba de ser lido. (Pausa)  

Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL E 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 

 

REQUERIMENTO N.º 174/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

Os Deputados abaixo assinados, membros 

efetivos da Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Inovação, Inclusão Digital, Biossegurança, 

Qualificação Profissional, Energia, Gás Natural e 

Petróleo e seus Derivados, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requerem 

a Vossa Excelência com base no artigo 57 da 

Constituição Estadual, e artigo 34, inciso IV, 

combinado com os artigos 249 e 250 do Regimento 

Interno, deliberado pelo Colegiado na 11ª Reunião 

Ordinária, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 16.06.2015, a 

CONVOCAÇÃO do Exmo. Senhor Secretário de 

Estado de Educação, Haroldo Correa Rocha, para 

expor e debater sobre Ciência, Tecnologia, Inclusão 

Digital, e Qualificação Profissional, dentro do Plano 

Estadual de Educação, com data a ser definida pelo 

Secretário, entre os dias 30 de junho de 2015, a 10 de 

julho de 2015.  

 

Palácio Domingos Martins, 16 de junho de 

2015.  
 

SERGIO MAJESKI 

NUNES 

PASTOR MARCOS MANSUR 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Em votação o Requerimento n.º 

174/2015, que acaba de ser lido. (Pausa)  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Gostaria que V. Ex.ª 

chamasse pelo microfone e com sua campainha, 

porque alguns deputados transitaram pelo plenário e 

devem estar no cafezinho ou alguma coisa assim. 

Que V. Ex.ª alertasse os deputados para compareçam 

a fim de podermos votar. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Posso fazer isso, Senhor Deputado Sergio 

Majeski.  

A Presidência apela aos Senhores Deputados 

que se encontram nas dependências externas do 

plenário que adentrem ao recinto. (Pausa) 
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Votação adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO ESPECIAL DO ESTÁDIO 

KLEBER ANDRADE E CAMPOS BOM DE 

BOLA I E II 

 

REQUERIMENTO N.º 181/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

A Comissão Especial criada pela Resolução 

nº 3.940/15, para investigar sumariamente fato 

predeterminado de interesse público, referente às 

obras do Estádio Kleber Andrade e Campos Bom de 

Bola l e ll, por deliberação de seus membros, em 

reunião ordinária realizada no dia 29 de junho de 

2015, com fulcro no artigo 63 da Resolução nº 2.700, 

de 15/07/2009 (Regimento Interno) desta Casa de 

Leis, vem requerer a Vossa Excelência, prorrogação 

do prazo desta Comissão até o final da 1ª Sessão 

Legislativa da 18ª Legislatura.  

 

Vitória, 30 de junho de 2015.  

 

BRUNO LAMAS 

Presidente da Comissão 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Em votação o Requerimento n.º 

181/2015, que acaba de ser lido. (Pausa)  

 
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para informar 

aos colegas deputados e deputadas que, conforme 

solicitação da Mesa e diálogo entre alguns 

parlamentares, esse requerimento atende, propondo o 

funcionamento até o final deste ano, ao contrário do 

requerimento anterior, que estava propondo até o 

final do ano de 2018. No momento em que for 

votado, torno pública aos colegas essa informação. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Adiada por falta de quorum.  

Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 149/2015 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 196/2015 

Autora: Deputada Raquel Lessa 

Ementa: “Objetiva estabelecer que exemplares da 

Lei Maria da Penha sejam disponibilizados nos 

estabelecimentos que indica para consulta da 

população em todo o território do Estado do Espírito 

Santo e dá outras providências”. 

 

RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer, 

quanto à constitucionalidade, juridicidade, e 

legalidade da proposição legislativa, de iniciativa da 

Senhora Deputada Raquel Lessa, cujo conteúdo, em 

síntese, objetiva estabelecer que “(...) exemplares da 

Lei Maria da Penha sejam disponibilizados nos 

estabelecimentos que indica para consulta da 

população em todo o território do Estado do Espírito 

Santo e dá outras providências”. O referido projeto 

foi protocolizado no dia 05 de maio de 2015. 

Por sua vez, a proposição foi lida na Sessão 

Ordinária do dia 11 de maio de 2015, oportunidade 

esta em que recebeu despacho denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora para devolução a sua 

autora, por infringir os incisos III e VI, do parágrafo 

único, do art. 63, da Constituição Estadual. A 

Deputada autora apresentou, tempestivamente, 

recurso contra o despacho que lhe devolveu o projeto. 

Após, a proposição legislativa recebeu 

encaminhamento para esta Comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação, conforme 

dispõe o parágrafo único, do art. 143, do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

Este é o Relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 

196/2015, de autoria da Senhora Deputada Raquel 

Lessa, visa determinar que: “fica estabelecido, que 

exemplares da Lei Maria da Penha sejam 

disponibilizados em estabelecimentos públicos e 

privados indicados por esta lei, para livre consulta 

da população em todo o território do Estado do 

Espírito Santo visando o combate à violência contra 

a mulher” (art. 1º). 

Para tanto, a pretensa lei ainda define, 

exemplificativamente, quais são os estabelecimentos 

que deverão atende-la, ou seja: escolas de todos os 

níveis de ensino; órgãos públicos integrantes dos 

poderes do Estado e dos Municípios do Estado do 

Espírito Santo; Consultórios médicos, dentários e 

congêneres; Farmácias; Postos e/ ou Unidades de 

Saúde; Delegacias de Polícia; Escritórios de 

Advocacia; Clubes Sociais, recreativos, esportivos, 

restaurantes, lanchonetes e similares; Lojas; 

Shopping Centers, Hipermercados, Supermercados, 

Mercados e Mercearias; Taxis, Vans, ônibus ou 

similares de transportes de estudantes; Terminais 

Rodoviários, Ferroviários, Aeroportos e outros locais 

onde haja agrupamentos de pessoas (art. 2º). 

Nesses termos, o Projeto de Lei nº 196/2015 
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determina, ainda, que estes estabelecimentos 

obrigados deverão igualmente ser responsáveis, por 

meio “(...) de seus órgãos centrais, por suprir suas 

dependências de atendimento ao público, com o 

conteúdo do texto (...)” da Lei Federal nº 11.340, de 7 

de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha (art. 3º). 

Com essa teleologia, a parlamentar autora do 

projeto ora em apreço vislumbra garantir mecanismo 

legal para minimizar a violência contra a mulher, 

principalmente no que tange o alto número de mortes 

de mulheres decorrentes da violência praticada por 

“parceiros íntimos”, e, para tanto, vale-se da 

divulgação das informações constantes da 

denominada Lei Maria da Penha. Outrossim, a mens 

legislatoris que se destaca da Justificativa é relevante 

sob a ótica do interesse público, destarte, resta 

registrado o elevado grau de importância meritória do 

Projeto de Lei nº 196/2015. 

Entretanto vislumbrou-se da análise jurídica 

do Projeto de Lei, em sua forma original, ora em 

comento, a existência de antinomia com o 

Ordenamento Constitucional, o que confirmaria o 

despacho do Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, que o 

devolveu ao seu Autor. 

O ponto de divergência jurídica encontra-se, 

no Projeto de Lei em sua forma original, no fato de 

que o projeto é de autoria parlamentar e, ao mesmo 

tempo, visa instituir procedimentos próprios para 

diversas Secretarias de Estado do Poder Executivo. 

Na verdade, a pretensa normatividade acabaria por 

criar uma nova atribuição para a Administração 

Pública do Estado do Espírito Santo 

(disponibilização ao público do texto da Lei Maria 

da Penha em diversos estabelecimentos públicos que 

relaciona), para tanto, segundo a análise jurídica 

inicial, ter-se-ia que ocorrer reorganização 

administrativa e de pessoal da própria administração 

do Poder Executivo, pois, no caso, haveria a 

necessidade de pessoal para realizar a ação obrigada 

pela lei, o controlar de tal ação e para a incumbência 

de reposição do texto legal.  

Esse quadro verificado no Projeto de Lei em 

sua forma original demonstra a inconstitucionalidade 

pela específica circunstância definida no texto da 

proposição legislativa em comento, pois, por ser de 

autoria de parlamentar, não poderia prever ações que 

impliquem em organização administrativa/pessoal da 

administração do Poder Executivo e, tão pouco, em 

criar atribuição nova para as Secretarias e Órgãos 

Estaduais. Nesse contexto, o projeto violaria 

diretamente a esfera de Iniciativa Legislativa 

Privativa do Chefe do Poder Executivo, previsto nos 

artigos 91 e 63, parágrafo único, incisos III e VI da 

Constituição Estadual. 

 

E sua análise a Procuradoria Jurídica cita 

ainda: 

“Uníssono a este topoi jurídico, o 

próprio Supremo Tribunal Federal já 

se manifestou em casos idênticos e se 

posicionou no sentido de preservar 

incontest os Princípios da Reserva de 

Administração do Poder Executivo e 

da Separação dos Poderes (ADI-MC 

776/RS - Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno - Relator: Ministro Celso de 

Mello - Julgamento: 23/10/1992. DJ 

15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 

2364 - Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno - Relator: Ministro Celso de 

Mello - Julgamento: 23/10/1992. DJ 

15-12-2006 PP-00080).  

 

Fundamenta ainda a Procuradoria Jurídica em 

sua análise que: 

 

 “julgando a constitucionalidade de 

uma lei do Estado do Espírito Santo, 

o Excelso Pretório ratificou o seu 

posicionamento, inclusive para 

concluir que nem na hipótese de 

sanção haveria convalidação do 

vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de 

iniciativa do chefe do Poder 

Executivo (ADI 2867/ES - Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno - Relator: 

Ministro Celso de Mello - 

Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-

2007 PP-00016). 

 

Em conclusão final, sugere a Procuradoria 

Jurídica que o Projeto de Lei nº 196/2015, de autoria 

da Senhora Deputada Raquel Lessa, é material e 

formalmente inconstitucional.  

Contudo, Observa-se neste momento que fora 

juntado aos autos do Projeto de Lei Nº 196/2015, 

duas Emendas de autoria da própria Deputada autora 

da Proposição principal, onde retira do texto de sua 

proposição toda e qualquer obrigação a ser cumprida 

pelo Poder Público Estadual. 

Observa-se que a Emenda Supressiva Nº 

001/2015, juntada aos autos, extingue as alíneas “a”, 

“b”, “e” e “f” do artigo 2º da proposição principal, 

retirando, portanto, a citação dos estabelecimentos 

vinculada aos órgãos integrantes da Administração 

Pública Estadual, e, reorganizando em ordem 

alfabética as citações aos demais estabelecimentos 

privados. 

Também fora juntada aos autos da Emenda 

Modificativa Nº 002/2015, de autoria da própria 

Deputada Raquel Lessa, que modificando a redação 

do Art. 1º do Projeto de Lei Principal, retira as 

expressões “públicas e privadas”, criando, portanto, a 

obrigação da disponibilização do texto legal apenas 

para os estabelecimentos indicados pela lei, e outros 

locais onde haja agrupamento de pessoas. 

Diante da apresentação das emendas ora 

relatadas em conjunto com a Proposição Principal, 
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esta Relatora entende que foram saneados os pontos 

de divergência Jurídica, e, portanto as 

inconstitucionalidades, pois incorporadas as emendas 

ora apreciadas a matéria não mais trás qualquer 

obrigação ao Poder Executivo Estadual, sendo dessa 

forma legal e regimental sua regular tramitação. 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 149/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela REJEIÇÃO DO DESPACHO do Senhor 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, que devolveu o Projeto de Lei nº 

196/2015 a sua Autora, a Senhora Deputada Raquel 

Lessa, para sua regular tramitação. 

 

Plenário Rui Barbosa, 16 de junho de 2015. 
 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

ELIANA DADALTO 

Relatora 

JANETE DE SÁ 

RAQUEL LESSA 

MARCELO SANTOS 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

PADRE HONÓRIO 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 149/2014, da Comissão de Justiça, for 

aprovado, a matéria seguirá tramitação normal; se 

rejeitado, o projeto será arquivado.  

Em votação o parecer, pela rejeição do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

196/2015.  

Adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente.  

 
(Comparecem os Senhores 

Deputados Gildevan Fernandes e 

Gilsinho Lopes) 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Senhora Presidenta, informo a 

V. Ex.ª que não há mais Expediente a ser lido. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Não havendo mais Expediente a ser lido, 

passa-se à fase das Comunicações. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME CÓPIAS ENVIADAS 

PELOS RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, meus 

cumprimentos aos servidores da Casa e àqueles que 

nos assistem pela TV Ales. 

Ontem, havia uma nota nos jornais dizendo 

que das escolas que tenho visitado, em alguns casos, 

diretores e funcionários pagam determinados serviços 

com o próprio dinheiro porque não há dinheiro 

suficiente, por exemplo, às vezes, para fazer a 

limpeza, a capina e, às vezes, até para impedir que o 

telefone da escola seja cortado, o próprio diretor paga 

com o seu dinheiro. E, hoje, tem uma resposta da 

Secretaria de Educação dizendo que foram liberados 

oitenta e não sei quantos milhões para as escolas e 

que é para isso o dinheiro. 

Ocorre que não ficou claro. Existe um 

programa chamado Programa Estadual de Dinheiro 

Direto na Escola. Os diretores precisavam muito 

receber esse dinheiro. Esse dinheiro não pode ser 

usado para determinados fins. Em grande parte é para 

manutenção da escola, para pequenos reparos, para 

trocar uma porta, para trocar lâmpadas, para uma 

emergência na situação da rede elétrica, para pagar 

conta de telefone. Ocorre que cerca de setenta por 

cento dessa verba foi cortada pelo Estado e isso a 

Secretaria de Educação não está deixando claro. Por 

exemplo: uma escola que deveria receber cento e 

quarenta mil reais para essa manutenção durante todo 

o ano, recebeu vinte e oito mil reais. Uma escola que 

recebia sessenta mil, recebeu treze mil reais. Os 

diretores estão malucos, não sabem o que fazer para 

dar conta dos serviços que eles precisam fazer de 

manutenção, e esse dinheiro que chega não dá para 

nada. Isso é que precisa ficar claro para a sociedade.  

E o pior, Senhora Presidenta, o Governo não 

mandou esse dinheiro do programa estadual Dinheiro 

Direto na Escola - foi cortado cerca de setenta por 

cento. O Estado diz que ainda receberão o resto, mas 

sem especificar quando e em quantas parcelas. Como 

um gestor pode dar conta daquilo que é o essencial 

numa escola, se o próprio Estado nem faz um 

planejamento, pelo menos, de tal forma que os 

diretores soubessem que daqui a dois meses vamos 

receber mais vinte mil, daqui a três meses  

receberemos o resto, vou receber no final do ano? 

Ninguém sabe quando. Não adianta dizer que 

liberamos oitenta milhões para todas as escolas. O 

que interessa é saber o quanto isso significa. É como 

dizer que liberamos oitenta milhões, mas deveriam 

ter liberado quanto? Qual era, realmente, o valor que 

deveria ter sido liberado? Então, se joga muito com a 

opinião pública. É como ficar comparando a 

arrecadação do Estado deste quadrimestre com o 

quadrimestre do ano passado. Tem que comparar 

entre aquilo que o Governo pretendia receber e 

quanto ele efetivamente recebeu. Não podemos ficar 

usando as informações para manipular a opinião 

pública e distorcer os fatos na realidade. 

Senhora Presidenta, aquilo que eu disse eu 
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volto a dizer: as escolas receberam muito pouco, 

cerca de setenta por cento foi cortado, isso é um fato, 

e que as escolas estão sentindo na pele. Retificando, 

não foram oitenta milhões, mas oito milhões de reais 

que a Secretaria de Educação liberou para todas as 

escolas estaduais no programa estadual Dinheiro 

Direto na Escola, e isso representa, 

aproximadamente, entre quinze a vinte por cento do 

total que as escolas deveriam ter recebido. Na nota 

liberada, pela informação da Sedu, ela deveria ter 

deixado claro que liberamos oito milhões, mas na 

verdade deveríamos ter liberado muito mais de vinte 

milhões. Ou seja, a maior parte desse dinheiro não foi 

pago e as escolas estão numa penúria imensa.  

Aquilo que eu falei eu reafirmo: em varias 

escolas, às vezes, os diretores e professores tiram 

dinheiro do próprio bolso para pagar determinados 

serviços porque esse dinheiro não é suficiente. Desde 

o ano passado eles estão aguardando esse dinheiro e 

agora chega e não dá para absolutamente nada. Muito 

obrigado, Senhora Presidenta. (Muito bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 

Sandro Locutor) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, assomo a 

esta tribuna para repercutir um projeto de minha 

autoria que foi uma indicação de um cidadão comum 

que me questionou num estabelecimento comercial 

em Cariacica sobre um tema. Debatendo com ele 

sobre esse tema, ele me sugeriu que apresentasse um 

projeto de lei. Debrucei-me sobre a solicitação desse 

cidadão cariaciquense, chamei minha equipe técnica 

e iniciamos a discussão que culminou na 

apresentação de um projeto de lei que a Mesa 

Diretora autorizou a sua tramitação. Um projeto que 

visa a garantir aos bons motoristas o reconhecimento 

do Estado. Na justificativa desse projeto, do qual 

falarei simplesmente alguns pontos dele, determina 

que a cada ano o dono do veículo, sem multas, tenha 

desconto gradativo no IPVA. Se ele ficar um ano sem 

ter nenhuma multa, terá dez por cento de desconto; se 

ficar dois anos consecutivos sem multa, terá vinte por 

cento de desconto; três anos, trinta por cento; quatro 

anos, quarenta por cento de desconto até alcançar o 

quinto ano e daí por diante tem o máximo de 

cinquenta por cento de desconto, Senhor Deputado 

Freitas. Mas quero dizer os motivos reais desse 

projeto, não é apenas para dar desconto ao cidadão 

que não tem multas. O cidadão que me deu essa ideia 

disse o seguinte, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos: Qual é o prêmio que ganha o “mau 

motorista”? E mau motorista entre aspas, aquele que 

é alcançado por um guarda rodoviário federal, por um 

policial militar da Polícia Rodoviária Estadual, por 

um agente de trânsito, o prêmio que o mau motorista 

tem do Estado é a multa. Qual é o prêmio que o bom 

motorista, aquele que não comete infração, que não 

dirige ao celular, aquele que não para em cima da 

faixa, que não ultrapassa o semáforo, mesmo 

vermelho, aquele que não comete infração? É o 

pagamento do IPVA. O prêmio dele é pagar o IPVA. 

Aí ele me disse: Marcelo, eu te conheço desde 

pequeno aqui em Campo Grande. Queria te dar uma 

indicação muito legal. Tenho vinte anos que dirijo. 

Tenho vinte anos sem alcançar nenhuma multa, o 

prêmio que recebo do Estado - Deputado Edson - é o 

meu pagamento de IPVA. É o boleto que tenho que 

pagar. O cidadão queria me sugerir que pudesse 

apresentar um reconhecimento do Estado, que me 

desse um desconto simples qualquer. Foi quando me 

debrucei com minha equipe e apresentamos o 

desconto gradativo do IPVA para o bom motorista, 

de dez até cinquenta por cento, ano a ano. 

 Qual é o objetivo dessa lei? Além de 

reconhecer o bom motorista, Senhor Deputado 

Amaro Neto, incentivá-lo a permanecer nessa 

conduta, mas buscar aqueles que descuidadamente, às 

vezes, lançam mão de um telefone celular dirigindo, 

e por não perceberem, utilizando o celular, avançam 

um sinal. Dirigem sob  efeito do álcool. Se  

incentivamos, diminuímos a violência no trânsito, 

mortes, o gasto na saúde pública será menor.  

 O objetivo dessa lei cuja tramitação se inicia 

na Comissão de Constituição e Justiça e agora quero 

pedir o apoio dos Pares, assim que essa medida 

chegar lá e às demais comissões, não é apenas para 

dar o desconto. É para que possamos homenagear o 

bom motorista, como você que nunca teve uma 

infração, mas também para incentivar você que já 

teve uma infração por um descuido a não ter, porque 

não tendo a infração, você terá desconto no IPVA de 

dez por cento até cinquenta por cento. Aí quem vai 

lucrar com isso? Não é você, não. É o Estado, que 

deixará de ter motociclistas que ficam mais de seis 

meses no trauma pagando esse tratamento o Estado e 

o cidadão. O cidadão que ultrapassa o sinal vermelho, 

atropela uma pessoa e pode até matá-la, quem pagará 

isso? 

 Se você for um bom motorista, quem ganhará 

com isso são os cidadãos, todos nós e o Estado. Então 

gostaria de dizer que agradeço muito ao cidadão que 

me deu essa ideia para que a apresentasse e a 

transformasse em um projeto de lei, que começa a 

tramitar agora na Assembleia Legislativa. Muito 

obrigado, Senhora Presidenta. (Muito bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 

Marcos Bruno) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, declino.  
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A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB)  - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 

palavra ao Senhor Deputado Edson Magalhães. 

 

O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, colegas 

de Parlamento, povo nas galerias e capixabas que nos 

assistem pela TV Ales, bom dia a todos os 

guaraparienses.  

Quero hoje me dirigir ao povo de Guarapari 

por dois motivos. Um motivo é a decisão do Tribunal 

de Contas que suspendeu, hoje, o rotativo, um 

processo totalmente viciado. Quero elogiar a decisão 

do Tribunal de Contas. Elogio a decisão do Tribunal 

de Contas. 

 O segundo motivo é o que me alegra mais. 

Em 2010 a nossa administração, Senhora Deputada 

Luzia Toledo, desapropriou um hospital privado em 

Guarapari, que tinha alguns leitos. Desapropriamos, 

fizemos um projeto, Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes, fomos a Brasília com o senador Ricardo 

Ferraço, acompanhado do seu pai Theodorico 

Ferraço, ao ministro Padilha, e conseguimos doze 

milhões e oitocentos mil reais para a conclusão 

dessas obras. Parte desse dinheiro entrou em conta no 

final de 2012 e só agora o município de Guarapari 

licitou a obra. Está hoje o município dando a ordem 

de serviço. 

 Quero dizer o quanto isso é importante não 

somente para o município de Guarapari, que há 

cinquenta anos reivindicava um hospital, mas 

também para os municípios vizinhos, como Anchieta, 

Piúma e Alfredo Chaves, para que possamos fazer 

uma saúde mais rápida e descentralizada da Grande 

Vitória. 

 Tenho certeza de que daqui a dois anos, dois 

anos e meio, na inauguração desse hospital, teremos a 

participação do Governo do Estado para que 

possamos equipá-lo, porque teremos lá todo tipo de 

cirurgia, e teremos UTI. É uma obra que Guarapari 

ganha. 

 Parabéns, Guarapari! Parabéns, 

administração Edson Magalhães! Tenho que dizer 

isso. Hoje tenho que ser um pouco vaidoso, porque 

tenho que falar da minha luta em levar o hospital para 

Guarapari. Isso é muito importante para a cidade, que 

recebe tantos turistas. 

Há também algo muito mais importante, a 

duplicação da BR-101. Às vezes acontecem 

acidentes, e o acidentado tem que ser trazido para 

Vitória. Ofereceremos, de fato, esses serviços de 

média e alta complexidade a todos que desejam uma 

saúde de qualidade.  

  

 O Sr. Gildevan Fernandes - (PV) - Senhor 

Deputado Edson Magalhães, eu estava refletindo 

sobre a alegria que deve estar em seu coração com a 

certeza de uma gestão que rendeu frutos imediatos no 

município de Guarapari. V. Ex.ª foi um prefeito que 

teve a capacidade de governar; preservou a 

capacidade de investimento e fez os investimentos de 

que a cidade precisava.  

Aquele povo te ama, reconhece o seu 

trabalho. As obras aconteceram, mas um governante 

também tem visão de futuro, e os frutos de uma boa 

gestão vão acontecendo nas gestões seguintes.  

 Quando acontece na área da saúde uma obra 

tão importante como essa, tenho certeza de que V. 

Ex.ª está muito feliz. Quero acreditar que essa obra 

será inaugurada na sua futura gestão em Guarapari. 

Eu gostaria que V. Ex.ª nos convidasse, V. Ex.ª que é 

um bom político, um bom gestor, que sofreu muitas 

perseguições, mas que, graças a Deus, está de pé. É 

um homem vitorioso, e tem o respeito e o carinho do 

povo de Guarapari, de todos os seus colegas 

deputados e do povo do Espírito Santo. Parabéns a V. 

Ex.ª. 

 

 O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - 

Muito obrigado. 

 Também quero me dirigir ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. Outro motivo que me 

deixa feliz hoje, e não tenho nenhuma dificuldade em 

falar isso, foi a derrubada ontem da PEC da redução 

da maioridade penal. Este País já escravizou; este 

País já prendeu muitos negros. Temos estatísticas que 

demonstram que setenta por cento dos crimes 

hediondos são cometidos por pessoas na faixa etária 

de vinte e um a vinte e quatro anos. Não se 

justificava diminuirmos a maioridade penal, Senhora 

Deputada Luzia Toledo. Temos que oferecer escola 

de qualidade, renda e emprego para a população, e 

acabar de vez com essa discriminação aos negros. 

Muito obrigado. (Muito bem!)  

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Da Vitória, Erick Musso e  

Guerino Zanon) 

  

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, gostaria de 

cumprimentar na pessoa do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, aqueles que nos visitam e nos 

acompanham pela TV. 

Tenho visitado muitas escolas também, e 

tenho nesse momento priorizado visitas nas escolas 

do Município de Serra. Sexta-feira passada, visitei 

três escolas: uma no bairro Vila Nova de Colares, 

uma no bairro Barcelona e outra no bairro Maringá, 

dividida com a equipe. E, Senhora Presidenta, 

gostaria, na pauta da educação, fazer mais uma vez 

alguns registros, confiando na capacidade 

administrativa do Governador Paulo Hartung, em seu 

compromisso passado para os deputados de que 
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estará priorizando as obras da educação. Acho isso 

bastante justo.  

Temos a escola Aristóbulo Barbosa Leão, no 

bairro Laranjeiras, uma escola tradicional, importante 

para a cidade, cujas obras precisam ser retomadas; é 

preciso recomeçar as obras; temos uma escola no 

bairro Novo Horizonte, que é o sonho daquela 

comunidade e as obras precisam ser iniciadas; temos 

o entorno da escola Professor João Loyola, na Serra-

sede, que precisa ser melhorado o acesso, pois, 

recentemente, a escola foi invadida por um assassino, 

que havia matado uma pessoa no bairro vizinho, e 

adentrou à escola; fez reféns, foi contido e 

convencido a se entregar pelo diretor da escola. Mas 

o acesso a essa escola é tão difícil que as viaturas da 

Polícia tiveram dificuldade de chegar ao local.  

Também estive visitando a escola Arlindo 

Ferreira Lopes, no bairro Boa Vista - Carapina, e lá 

temos uma necessidade enorme de retomada das 

obras do ginásio esportivo. É uma solicitação que 

faço ao governo do Estado, ao Governador Paulo 

Hartung, tendo em vista a mensagem de S. Ex.ª de 

prioridade nas obras da educação. 

Referindo-me agora à segurança, e segurança 

no Município de Serra. Ontem, falei um pouco sobre 

o efetivo da Polícia Militar naquela cidade. Uma 

cidade com quinhentos mil habitantes e com uma 

projeção de chegar a seiscentos e oitenta mil 

habitantes nos próximos dez anos. Mas há apenas um 

batalhão da Polícia Militar - o 6.º -, que até há pouco 

tempo, contava com quatrocentos policiais homens e 

mulheres. Agora temos um pouco mais de seiscentos 

policiais e o comando daquele batalhão afirma que o 

ideal para trabalhar seria pelo menos oitocentos 

homens e mulheres.  

O ideal é que nesse concurso realizado, esses 

alunos que estão prontos para ir às ruas, que na 

distribuição desse efetivo, o Município de Serra fosse 

respeitado por sua grandeza, por ser o mais populoso, 

por ter a maior extensão territorial, e por contribuir 

com quase trinta por cento do PIB capixaba. E o 

maior percentual desse efetivo foi destinado às 

cidades e que as outras também fossem beneficiadas, 

lógico, mas que fosse olhado esse dado com carinho. 

Até porque Serra é uma cidade muito violenta. O 

número de assassinatos em 2014 foi de trezentos e 

quarenta e cinco - quase um por dia. 

Estamos nesta Casa sistematicamente 

dialogando e pedindo ao Governo, que fique atento à 

distribuição desse efetivo. Cheguei a dizer ontem, 

que na delegacia de Crimes Contra a Vida, Senhor 

Deputado Sandro Locutor, há mil e quinhentos 

processos por cada investigador. Quer dizer, é 

impossível de se investigar crimes praticados no 

Município de Serra com essa pouca estrutura. 

E ainda, por fim, fico feliz que o governo do 

Estado retome a discussão que tinha sido sepultada 

pelo então secretário doutor Henrique Herkenhoff, na 

instalação de um novo batalhão de polícia na cidade. 

A ideia do governo é que esse batalhão seja instalado 

no bairro de Jacaraípe, para que possa responder pelo 

policiamento de toda orla serrana. Isso nos agrada 

muito; é um sonho da cidade também e de  suma 

importância para o trabalho da cúpula da segurança e 

para redução dos números de homicídios e de crimes 

naquela região. Concentramos, então, nossos esforços 

e nossa mensagem para que esse projeto vá em frente 

e a Serra seja contemplada. Tenho dito. Muito 

obrigado. (Muito bem!) 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Rodrigo Coelho, Raquel 

Lessa e Theodorico Ferraço) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

acompanhando atentamente o noticiário, sobre a 

importante votação ocorrida ontem em Brasília, em 

vários canais de televisão e hoje pelos jornais, pude 

perceber que existe confusão no resultado da votação 

que de certa forma preocupa, em razão de que o que 

se propaga, no meu entendimento, não confere com o 

que ficou decidido. 

Vejam bem, a emenda principal trata da 

redução da maioridade penal e isso não foi votado 

ontem. O que foi votado ontem foi um substitutivo, 

regulando e tipificando crimes que seriam possíveis 

de criminalizar. Então, não estou entendendo que 

certa parte da imprensa divulga - ou está divulgando - 

a informação de que a PEC da maioridade penal caiu 

no Congresso. Na verdade, o que caiu foi uma 

proposta que inclui alguns crimes a serem punidos. 

Isso não foi absorvido ontem por cinco votos e agora 

a Câmara terá que votar a emenda original. Se não 

estou enganado, o que aconteceu foi isso.  

Nós, que temos a obrigação de fazer 

acompanhamento dos acontecimentos no país, vemos 

que a direção do Congresso Nacional com relação às 

medidas na área econômica de ajuste fiscal está 

sendo esquecida - não sei se de propósito em face de 

não se conseguir levar a sério as medidas que 

precisam corrigir as distorções - e começaram a 

pautar projetos que conseguem desconcentrar a 

população do assunto principal, que é com relação à 

economia. Parece, pelo que percebemos, que a 

agenda do Congresso está mudando para projetos 

polêmicos como esse e para a reforma eleitoral. 

Lamentamos, Senhor Presidente e Senhores 

Deputados, que não se vê no fim do túnel nenhuma 

luz que dê esperança de que a economia melhorará 

neste ano. E pelas projeções e acompanhamento da 

leitura dos especialistas, percebe-se que a situação 

tende a piorar no ano que vem, de forma mais 

contundente e desanimadora.  

Não entendo como o País não consegue fazer 
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agendas positivas para discutir a questão principal, 

que hoje é a economia. Não adianta votar reforma 

eleitoral e não adianta votar emenda constitucional 

sem definir o futuro da economia.  

Estamos vendo a Grécia quebrar, sem 

possibilidade de se recuperar, indo para o isolamento 

econômico. E alguém acha que o Brasil está muito 

longe de experimentar uma situação dessas? É só 

palpar a leitura, sentir o que está acontecendo por 

várias correntes de opinião, que você vai perceber 

que não tem saída. Estamos na seguinte condição: ou 

se faz uma reforma profunda ou não se consegue 

administrar o Brasil. 

 No Estado do Espírito Santo, por exemplo, na 

votação da LDO, conseguimos ver que os Poderes só 

se unem e só comparecem a esta Casa com o objetivo 

de manter sua acomodação, de manter o seu quinhão. 

Ninguém vem a esta Casa tentar estabilizar ideias e 

conseguir fazer um projeto de economia para o 

Estado. E o Espírito Santo não está longe de quebrar 

financeira e economicamente, em função do modelo 

imposto pelo Governo federal. 

 Temos Poder no Estado que gasta um bilhão 

e cem milhões por ano para seu funcionamento e 

temos que corrigir. Por que cada juiz no Espírito 

Santo tem um assessor? São quase quatrocentos 

assessores. Isso serve para quê, se o juiz tem à 

disposição um escrivão, um escrevente, tem todo 

mundo? 

 Acho que essas questões têm que ser levadas 

a sério. Não podemos deixar que o Estado seja 

destruído pela ânsia e pela divisão de Poderes. O 

Estado é um só, a população é uma só, o dinheiro é 

um só e temos que economizar para prestar serviço 

público à altura. (Muito bem!) 

  

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Amaro Neto. 

 

 O SR. AMARO NETO - (PPS - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, público presente, 

servidores da Casa, telespectadores da TV Ales, da 

TV Educativa e das emissoras do interior do Estado, 

bom-dia. 

 Hoje, quero falar de um tema importante para 

quem vive na Grande Vitória, que é o sistema 

Transcol. Temos visto na televisão e nos noticiários a 

violência gritante que acontece no sistema. Tivemos 

o caso de um jovem universitário, que foi baleado 

dentro do ônibus na região de Bela Aurora; arrastões 

constantes nos ônibus; brigas de gangues; crime 

passional. E começamos a reparar que existem 

problemas no sistema Transcol que poderiam ter sido 

resolvidos rapidamente, mas não foram, como o caso 

das câmeras de vídeomonitoramento. 

 Senhor Deputado Guerino Zanon, existem 

câmeras nos ônibus do Transcol que não recebem 

manutenção. E no momento em que acontecem 

alguns crimes a Polícia busca essas imagens para 

tentar encontrar o infrator e não consegue. Creio que 

não existe uma regulamentação. 

 Existem também problemas nos terminais de 

ônibus do Transcol. Tivemos um caso na semana 

passada, relatado no programa de televisão que 

apresento, de uma jovem grávida, que precisou usar o 

banheiro do Transcol, no terminal de Vila Velha, e 

foi praticamente atacada por um maníaco. Foi 

atacada e por pouco não foi estuprada e teve sua 

bolsa roubada. O caso aconteceu por volta de sete 

horas da manhã, quando o terminal está lotado. Ela 

buscou o serviço de vigilância dentro do terminal e a 

vigilância não existia. Questionada, a Ceturb, 

informou que são poucos vigilantes porque está 

mudando o contrato e não existem câmeras de 

vídeomonitoramento. 

 O sistema Transcol é importante. Conheço 

outras capitais do país, como Belo Horizonte, onde 

morei, que não possui sistema integrado como o 

sistema Transcol, que tem os seus problemas, mas 

que consegue fazer a integração  de toda nossa 

Grande Vitória, e está vivendo onda de horror com 

problemas na área da segurança que estão 

atrapalhando até mesmo quem utiliza o sistema a 

todo instante.  

Os terminais não têm câmara de 

videomonitoramento, mas merecem ter, e vai haver 

nova licitação. Não têm vigilância, a Polícia Militar 

não consegue fazer seu trabalho também dentro dos 

terminais de ônibus do Transcol; é um sistema que 

está acima da média. 

Em Belo Horizonte qualquer um que queira 

fazer uma integração entre os municípios da região 

metropolitana ou até mesmo em Belo horizonte tem 

que pegar três, quatro ônibus para chegar ao seu local 

de trabalho.  

Temos o sistema copiado de Curitiba, sistema 

que poderia ter um crescimento, agora, com o BRT, 

que foi pensado nos governos Paulo Hartung e 

Renato Casagrande e ficou adormecido, agora, no 

governo Paulo Hartung. Temos um sistema que 

poderia ajudar e muito a população capixaba e 

sofremos com esse problema; fora os vigilantes que 

são assaltados dentro do terminal em que bandidos 

entram nos terminais do Transcol para levar a sua 

arma. Também casos de brigas de gangues; jovens 

que estão entrando armados dentro nos ônibus e, em 

determinado momento, nas regiões da Grande 

Vitória, fazendo ataques. E pouco está sendo feito.  

No governo anterior, com o mesmo secretário 

de Segurança Pública, André Garcia, chegou o 

momento de ter uma discussão com o 

Sindirodoviários de colocar policiais militares dentro 

dos ônibus. Acho que ainda não é o melhor caminho. 

Se não temos policiamento para nossa população nos 

quatro cantos da Grande Vitória e do interior, como 

colocá-los dentro dos ônibus do Transcol? 

 Existem outras formas, mas isso ficou na 

promessa no ano passado até porque estávamos em 
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campanha eleitoral. E pouco está sendo feito. 

Se o Governo do Estado está feliz da vida 

porque reduziu os índices de homicídios, o crime está 

derivando para assaltos a postos de combustíveis e 

em ônibus do Transcol, abordagem a taxistas e 

também o que aconteceu ontem, e relatamos na 

televisão, uma família foi atacada dentro de sua casa, 

dentro de uma chácara na zona rural de Vila Velha. 

Os bandidos estão migrando para a zona rural da 

Grande Vitória e fazendo seus ataques. Obrigado, 

Presidenta. (Muito bem!) 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Doutor Rafael Favatto, 

Hudson Leal e Padre Honório) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Passo a presidência dos trabalhos à 

Senhora Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Assumo a presidência dos trabalhos neste 

momento para dar continuidade ao rito da sessão e 

concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia Toledo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB - Sem 

revisão da oradora) - Senhora Presidenta em 

exercício, Raquel Lessa, nossa amiga, Senhores 

Deputados e Senhoras Deputadas, imprensa presente 

e nossos colegas técnicos desta Casa, cumprimento 

nossos telespectadores e telespectadoras de São 

Mateus até Cachoeiro de Itapemirim. Com muito 

prazer estamos nas casas das senhoras e dos senhores 

levando nosso trabalho, nossa resposta ao povo 

capixaba.  

O nosso colega, Senhor Deputado Sergio 

Majeski, não se encontra em plenário, mas gostaria 

de dizer aos colegas deputados e deputadas que 

ontem entrei em contato com a Celeida Shamão de 

Medeiros, superintendente do Sul do Estado, e 

também com vários diretores de escolas.  

No interior a qualidade do ensino já trouxe 

resultado. Um exemplo é o trabalho que a Secretaria 

Municipal de Santa Maria Jetibá está realizando, um 

trabalho fantástico, com o professor Charles Moura, 

que é secretário. Estivemos lá, há pouco, vendo a 

alegria dos alunos em contato com os professores, há 

respeito muito grande e congraçamento fantástico.  

Queria muito que o Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que é professor, estivesse presente para 

ouvir. Essa realidade que S. Ex.ª traz para esta Casa 

pode dar a impressão aos nossos telespectadores de 

que os diretores estão insatisfeitos. Pelo contrário, 

muitos diretores e diretoras de escola estão 

trabalhando com muito afinco, dando bom resultado.  

Quando falamos com o diretor... Essa questão 

de que chegou o dinheiro... Isso não é o mais 

importante! 

Na época que eu era diretora não chegava 

dinheiro nenhum. Meu colégio era pintado todo ano 

pelos pais dos alunos, com maior amor e alegria. A 

escola era uma festa porque levávamos para dentro 

da escola os pais dos alunos e os alunos. Lembro-me 

que os alunos do curso científico coordenavam a 

limpeza do colégio e, assim, sucessivamente. 

Eu, com vinte e dois anos, consegui tirar o 

cigarro da escola, mas tudo na base de muito carinho 

e muito amor. Educação é amor! Educação é 

dedicação! Educação é paixão. Portanto, quero 

abraçar aqui os diretores e diretoras de escola do 

nosso estado e dizer que ontem falei com a Celeida 

Shamão de Medeiros, superintendente da região de 

Cachoeiro de Itapemirim. Congregam ali todos os 

municípios, no entorno. E eu conversava com ela 

sobre os diretores e diretoras da região sul e tive a 

surpresa de ouvir dela que os diretores estão 

trabalhando e, inclusive, esperando que a Escola Viva 

chegue ao interior do estado do Espírito Santo. 

Gostaria muito que o nosso colega Senhor 

Deputado Sérgio Majeski estivesse aqui, mas S. Ex.ª 

está em uma reunião na Procuradoria do Estado e 

também estou indo para lá para discutir os 11,98. 

Estamos nessa comissão. 

Registro também que a nossa Frente 

Parlamentar de Enfrentamento à Violência Doméstica 

contra a Mulher no Estado do Espírito Santo estará 

em Cachoeiro de Itapemirim numa audiência pública, 

amanhã, a partir das 19 horas. Estamos convidando... 

Quero dar os parabéns ao Judiciário do sul do 

estado. Ontem às 18 horas, Senhor Deputado Guerino 

Zanon, parece até brincadeira, falei com juízes e 

juízas que me atenderam naquele horário. Não 

acreditava; não tinha um juiz que estivesse fora. Eu 

consegui falar ontem... Olha, é impressionante, 

Senhor Deputado Hudson Leal, todos os juízes e 

juízas por volta das 18h, 18h30min, até as 19h da 

noite, em Cachoeiro de Itapemirim. Falei com quinze 

juízes e juízas. Todos estavam nos seus postos 

trabalhando. 

Falei: O que é isso? Estão trabalhando 

demais. Está parecendo até deputado. Rimos muito, 

enfim, quero dar os parabéns e ratificar o nosso 

convite, porque a nossa Frente Parlamentar de 

Enfrentamento à Violência Doméstica contra a 

Mulher no Estado do Espírito Santo estará em 

Cachoeiro de Itapemirim para falar sobre feminicídio, 

que é o assassinato de mulheres grávidas, ou 

mulheres com mais de sessenta anos, meninas com 

mais de quatorze anos... Estaremos lá, amanhã, com a 

promotora Cláudia Regina dos Santos, para fazer 

uma discussão ampla com o sul do estado sobre o 

feminicídio, que é realmente uma lei que veio para 

dar mais suporte à Lei Maria da Penha, lei que 

combate a violência doméstica. A violência 

doméstica é aquela que, na verdade, ocorre com 

marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, filho, 

enfim. 

E temos que comemorar o dia de antes de 

ontem porque não teve nenhum assassinato de 

mulher. Temos que avançar. E sobre o botão do 
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pânico estamos discutindo com todas as autoridades. 

Temos certeza de que será política pública do 

Governo Paulo Hartung.  

Encerro a minha fala convidando todos e 

todas para a audiência pública na Câmara Municipal, 

dia 02, amanhã, às 19horas, em Cachoeiro de 

Itapemirim.  

O Senhor Deputado Rodrigo Coelho, de 

Cachoeiro de Itapemirim, está convidadíssimo para 

amanhã, às 19 horas, na câmara municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim, participar conosco, assim 

como o Senhor Deputado Theodorico Ferraço. São os 

dois donos da Casa e estão convidadíssimos para 

estarem lá com a gente. 

 

O Sr. Rodrigo Coelho - (PT) - Senhora 

Deputada Luzia Toledo, agradeço o convite, mas 

estarei amanhã em Brasília com um grupo de 

deputados e, inclusive, representando V. Ex.ª para 

tratar da licença ambiental da duplicação da BR-101. 

Mas fica aqui o agradecimento a V. Ex.ª o 

convite e deixo minha justificativa. Muito obrigado. 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 
Levarei o nome de V. Ex.ª, pode ficar tranquilo. 

(Muito bem!)  
 

(Comparece o Senhor Deputado 

Almir Vieira) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Findo o tempo destinado à fase das 

Comunicações, passa-se à Ordem do Dia.  

 Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 243/2015, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 104/2015, que altera a Lei n.º 

10.297, de 20 de novembro de 2014, que institui o 

Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar do 

Estado. Publicado no DPL do dia 09/06/2015. 

Pareceres orais da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade e da Comissão de Defesa da 

Cidadania, pela aprovação. Na Comissão de 

Agricultura, a Senhora Deputada Janete de Sá se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 

na Sessão Ordinária do dia 30/06/2015. (Prazo até o 

dia 07/07/2015) 

 Concedo a palavra à Comissão de 

Agricultura, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(PADRE HONÓRIO - PT) - Senhora Presidenta, na 

ausência da Senhora Deputada Janete de Sá, 

Presidenta da Comissão de Agricultura, na forma 

regimental assumo a presidência e informo a V. Ex.ª 

que, na sessão ordinária realizada dia 30 de junho de 

2015, a relatora do projeto, Senhora Deputada Janete 

de Sá, se prevaleceu do prazo regimental para relatar 

o projeto na Comissão de Agricultura. Portanto, tem 

prazo até o dia 07 de julho de 2015. Estando S. Ex.ª 

ausente e ainda dispondo de prazo para oferecer 

parecer, devolvo a palavra à Mesa.  

 

(Retira-se momentaneamente o 

Senhor Deputado Edson Magalhães) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - É regimental.  

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 249/2015, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 114/2015, que dá nova redação ao 

§ 3.º do art. 16 da Lei n.º 5.361, de 30 de dezembro 

de 1996 e suas alterações, que dispõe sobre a Política 

Florestal do Estado. Publicado no DPL do dia 

17/06/2015. Pareceres orais da Comissão de Justiça 

pela constitucionalidade e da Comissão de Defesa de 

Cidadania, pela aprovação. Na Comissão de 

Infraestrutura, o Senhor Deputado Marcelo Santos se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 

na Sessão Ordinária do dia 30/06/2015. (Prazo até o 

dia 07/07/2015) 

Concedo a palavra à Comissão de 

Infraestrutura, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto.   

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(MARCELO SANTOS - PMDB) - Senhora 

Presidenta, na ausência do Senhor Deputado Edson 

Magalhães, Presidente da Comissão de Infraestrutura, 

na forma regimental assumo a presidência e convoco 

seus membros, Senhores Deputados Erick Musso, 

Doutor Hércules, Rodrigo Coelho e Gildevan 

Fernandes. (Pausa) 

Informo aos Senhores Deputados que na 

sessão ordinária do dia 30 de junho de 2015 me 

prevaleci do prazo regimental para relatar o projeto, o 

que passarei a fazer neste momento. 

Passo a presidência dos trabalhos da 

Comissão ao Senhor Deputado Erick Musso, para 

que eu possa relatar o projeto. (Pausa) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ERICK MUSSO - PP) - Assumo a presidência dos 

trabalhos e concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos para oferecer seu parecer. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Infraestrutura, 

passo a relatar o Projeto de Lei n.º 249/2015, oriundo 

da Mensagem Governamental n.º 114/2015, de 

autoria do Governo do Estado, que dá nova redação 

ao § 3.º do art. 16 da Lei n.º 5.361, de 30 de 

dezembro de 1996 e suas alterações, que diz: 

 

Art. 1.º O § 3.º do artigo 16 da Lei 

n.º 5.361, de 30/12/1996, alterado 

pela Lei n.º 5.866/1999, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 16. (...) 

 

(...) 

 

§3.º A supressão da vegetação nativa 

em estágio médio e avançado de 

regeneração só será admitida, 

excepcionalmente, quando 

necessária a execução de obras, 

planos, atividades ou projetos de 

utilidade pública ou interesse social, 

obrigando-se o empreendedor a 

recuperarem área próxima ao 

empreendimento, equivalente ao 

dobro da área suprimida, 

preferencialmente com espécies 

nativas da Mata Atlântica ou outras 

formas de compensação ecológica a 

ser determinada pelo órgão 

competente. 

 

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Esta proposta visa garantir ainda mais e 

corrige uma incoerência constante na legislação 

estadual que vem impondo óbices técnicos e legais 

para a consecução de projetos relevantes para o 

Estado, sendo oportuno compatibilizar os 

instrumentos de compensação ambiental aplicáveis às 

áreas de estágio médio ou avançado de regeneração. 

Sendo assim, relato pela sua aprovação e sugiro aos 

meus colegas membros da Comissão de 

Infraestrutura que acompanhem meu parecer. (Muito 

bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ERICK MUSSO - PP) - Em discussão o parecer. 

(Pausa)  
Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Com o relator.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Com 

o relator.  

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ERICK MUSSO - PP) - A Presidência acompanha 

o voto do relator.  

Senhora Presidenta, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Infraestrutura.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra à Comissão de Proteção ao 

Meio Ambiente, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto. 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - 

Convoco os membros da Comissão de Proteção ao 

Meio Ambiente, Senhores Deputados Gildevan 

Fernandes, Marcelo Santos e Erick Musso. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Proteção 

ao Meio Ambiente, nosso parecer é pela aprovação 

do projeto. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Com o relator.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator.  

 

O SR. ERICK MUSSO - (PP) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - Senhora 

Presidenta, o parecer foi aprovado à unanimidade 

pela Comissão de Proteção ao Meio Ambiente.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

(Comparece a Senhora Deputada 

Janete de Sá) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra à Comissão de 

Agricultura, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto. 

 

 A SR. PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(JANETE DE SÁ - PMN) - Convoco os membros 

da Comissão de Agricultura, Senhores Deputados 

Freitas, Padre Honório e Da Vitória. 

 Designo para relatar o Senhor Deputado 

Freitas. 

 

 O SR. FREITAS - (PSB) - (Sem revisão do 

orador) - Senhora Presidente e Senhores membros da 

Comissão de Agricultura, cumprimento e agradeço a 

nossa querida presidente da Comissão de Agricultura, 

Senhora Deputada Janete de Sá. Realmente é muito 

bom ter prestígio com mulheres competentes, que 

promovem o desenvolvimento do nosso estado. 

Cumprimento a  Senhora Deputada Raquel Lessa, 

que ora preside esta sessão. Quero agradecer também 

ao Senhor Deputado Marcelo Santos, que não tem 

medido elogios a minha pessoa no plenário. Muito 

obrigado. Sei que é muito verdadeiro. 

 O Projeto de Lei n.º 249/2015, de autoria do 

Governo do Estado, dá nova redação ao parágrafo 3.º 

do artigo 16, da Lei n.º 5.361 de 30 de dezembro de 

1996 e suas alterações. Dispõe sobre a política 

florestal no Estado do Espírito Santo. É a Mensagem 
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n.º 114/2015. 

 Senhora Presidente Janete de Sá, o que se 

pretende é corrigir uma incoerência constante na 

legislação estadual que vem impondo óbices técnicos 

e legais para a consecução de projetos relevantes para 

o Estado, sendo oportuno compatibilizar os 

instrumentos de compensação ambiental aplicáveis às 

áreas de estágio médio avançado de regeneração com 

aqueles existentes para as áreas de preservação 

permanente - APP. 

 Quero reforçar o brilhante relatório que o 

Senhor Deputado Marcelo Santos fez dessa matéria. 

Relato pela aprovação, acompanhando o relatório de 

S. Ex.ª. (Muito bem!) 

 

A SR. PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(JANETE DE SÁ - PMN) - Em discussão o parecer. 

(Pausa)  
Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Com o 

relator. 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

A SR. PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(JANETE DE SÁ - PMN) - A Presidência 

acompanha o voto do relator.  

Senhora Presidenta, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Agricultura. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

(Retira-se momentaneamente o 

Senhor Deputado Dary Pagung) 

 

A SR. PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra à Comissão de Finanças 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(FREITAS - PSB) - Senhor Presidente, na ausência 

do Presidente, Senhor Deputado Dary Pagung, na 

forma regimental assumo a presidência da Comissão 

de Finanças e convoco seus membros, os Senhores 

Deputados Rodrigo Coelho, Doutor Hércules, Da 

Vitória, Bruno Lamas, Hudson Leal e Erick Musso. 

Como relatei essa matéria na Comissão de 

Agricultura, designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho. (Pausa)  

Como este projeto não tramitou hoje na 

Comissão de Justiça, pois já havia tramitado, o 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho não se recorda se 

foi o relator na Comissão de Justiça. Por via das 

dúvidas, é melhor S. Ex.ª não relatar.  

Designo para relatar o Senhor Deputado 

Hudson Leal. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP- Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e senhores 

membros da Comissão Finanças, opino pela 

aprovação do Projeto de Lei n.º 249/2015, que dá 

nova redação ao § 3º do artigo 16 da Lei nº 5.361, de 

30 de dezembro de 1996.  (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(FREITAS - PSB) - Em discussão o parecer. 

(Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Com 

o relator.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Com o relator.  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Com o 

relator.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Com o 

relator.  

 

O SR. ERICK MUSSO - (PP) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(FREITAS - PSB) - A Presidência acompanha o 

voto do relator.  

Senhora Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Finanças.  

Devolvo o projeto à Mesa.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Em discussão o Projeto de Lei n.º 249/2015. 

(Pausa)  
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

Em votação o Projeto de Lei n.º 249/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado. 

À Secretaria para extração dos autógrafos. 

 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 179/2015, do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, que obriga os supermercados a 

disponibilizarem álcool em gel próximo aos carrinhos 

de compras. Publicado no DPL do dia 13/05/2015. 

Na Comissão de Justiça, o Deputado Gildevan 

Fernandes se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 

29/06/2015. 

Concedo a palavra à Comissão Justiça, para 

que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Consulto o relator, 
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Senhor Deputado Gildevan Fernandes, se está apto a 

oferecer seu parecer. 

  

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Senhor Presidente Rodrigo Coelho, fiz a opção de vir 

perto da Presidenta desta sessão, Senhora Deputada 

Raquel Lessa, em homenagem a todas as mulheres 

que compõem este Plenário e às mulheres do Espírito 

Santo. 

Senhor Presidente, continuarei me 

prevalecendo do prazo regimental para oferecer 

parecer ao projeto. 

Aproveito esta oportunidade para registrar a 

presença do vereador Fernando, que também presidiu 

a Câmara Municipal de Pinheiros e do ex-vereador 

por cinco mandatos, Tico Gagno, ex-presidente da 

Câmara daquele município, duas lideranças de 

respeito e de credibilidade no município de Pinheiros. 

 Queremos registrar e agradecer a presença ao 

vereador Fernando e ao nosso amigo-irmão Tico 

Gagno, que foi também vereador e presidente da 

Câmara daquele município. 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - É regimental. 

Devolvo a palavra à Mesa. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Discussão, se houver recurso, na forma do art. 

277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do Projeto de 

Lei n.
o
 274/2014, do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que declara de Utilidade Pública a Casa da 

Acolhida e Educação Infantil - Creche Alegria. 

Publicado no DPL do dia 17/12/2014. Pareceres n.
os

 

97/2015, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade; 05/2015, da 

Comissão de Assistência Social, pela aprovação. 

Lido no Expediente da sessão ordinária do dia 

30/06/2015. 

Não havendo recurso, o projeto segue à 

Secretaria para extração de autógrafos. 

 

Discussão, se houver recurso, na forma do 

art. 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei n.
o
 93/2015, do Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, que declara de Utilidade Pública a 

Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados - APAC, localizada no município de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES. Publicado no DPL do 

dia 20/03/2015. Pareceres n.
os

 111/2015, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 

legalidade; 02/2015, da Comissão de Assistência 

Social, pela aprovação. Lido no Expediente da sessão 

ordinária do dia 30/06/2015. 

Não havendo recurso, o projeto segue à 

Secretaria para extração de autógrafos. 

 

Discussão, se houver recurso, na forma do 

art. 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei n.
o
 94/2015, do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, que institui a Semana Estadual de 

Proteção à Juventude no Estado. Publicado no DPL 

do dia 20/03/2015. Pareceres n.
os

 134/2015, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 

legalidade, com emenda; 15/2015, da Comissão de 

Defesa da Cidadania, pela aprovação, com emenda da 

Comissão de Justiça. Lido no Expediente da sessão 

ordinária do dia 30/06/2015. 

Não havendo recurso, o projeto segue à 

Comissão de Justiça para redação final. 

 

Discussão, se houver recurso, na forma do 

art. 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei n.
o
 98/2015, da Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, que declara de Utilidade Pública a 

Inspetoria Nossa Senhora da Penha - “Centro Juvenil 

Salesiano Santa Maria Mazzarello” situado no 

município de Linhares/ES. Publicado no DPL do dia 

20/03/2015. Pareceres n.
os

 129/2015, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade e legalidade; 

04/2015, da Comissão de Assistência Social, pela 

aprovação. Lido no Expediente da sessão ordinária 

do dia 30/06/2015. 

Não havendo recurso, o projeto segue à 

Secretaria para extração de autógrafos. 

 

Discussão, se houver recurso, na forma do 

art. 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei n.
o
 123/2015, do Senhor Deputado 

Doutor Hércules, que declara de Utilidade Pública a 

Associação Vila-Velhense de Proteção Ambiental. 

Publicado no DPL do dia 01/04/2015. Pareceres n.
os

 

118/2015, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade; 03/2015, da 

Comissão de Assistência Social, pela aprovação. 

Lido no Expediente da sessão ordinária do dia 

30/06/2015. 

Não havendo recurso, o projeto segue à 

Secretaria para extração de autógrafos. 

 

 

 Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 57/2015, do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, que concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Laniminer 

Jardim. Publicado no DPL do dia 26/06/2015. 

 Em discussão. (Pausa)  

 Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

 O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 

 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 239/2015, do Senhor Deputado Marcos 

Bruno, que declara como Patrimônio Cultural do 

Estado a Biblioteca Pública Estadual. Publicado no 

DPL do dia 17/06/2015. 

 Em discussão. (Pausa) 

 Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

 O projeto segue à 3.ª sessão. 
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 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 58/2015, da Senhora 

Deputada Janete de Sá, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Senhor Marcus 

Mendes de Magalhães. Publicado no DPL do dia 

30/06/2015. 

 Em discussão. (Pausa) 

 Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

 O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 59/2015, do Senhor 

Deputado Marcelo Santos, concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense à Senhora Laura Pin. 

Publicado no DPL do dia 30/06/2015. 

 Em discussão.  (Pausa) 

 Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

 O projeto segue à 3.ª sessão. 

  

 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 81/2015, da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que declara a Moqueca Capixaba como 

patrimônio imaterial do Estado. Publicado no DPL do 

dia 17/06/2015. 

 Em discussão. (Pausa)  

 Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

 O projeto segue à 2.ª sessão. 

 

 Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 231/2015, do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que regulamenta a proteção do exercício da 

atividade classista no serviço público estadual, 

garantida nos arts. 13 e 34 da Constituição Estadual e 

no art. 8.º da Constituição Federal, e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 17/06/2015. 

 Em discussão. (Pausa)  

 Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

 O projeto segue à 2.ª sessão.  
 

 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 60/2015, do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, que concede título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Jefferson 

Cabral. Publicado no DPL do dia 01/07/2015. 

 Em discussão. (Pausa)  

 Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

 O projeto segue à 2.ª sessão. 

 

 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n.º 36/2015, do Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho e outros, que altera as redações aos 

§§ 3.º, 4.º, 11 e 12 do art. 59 da Resolução n.º 2.700, 

de 15 de julho de 2009, para dispor sobre os prazos e 

quantitativo máximo das Comissões Parlamentares de 

Inquérito. Publicado no DPL do dia 17/06/2015. 

 Em discussão. (Pausa)  

 Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

 O projeto segue à 2.ª sessão. 

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Registro a presença nesta 

Casa do ex-deputado Wanildo Sarnaglia, eleito duas 

vezes deputado estadual e também vereador da 

cidade de Serra. Tive a oportunidade de ser vereador 

com S. S.ª por uma ocasião. Aliás, o Wanildo é 

recordista de votos para vereador em Serra. Estamos 

recebendo sua visita juntamente com sua esposa e 

filho. Um homem injustiçado por conta das falhas e 

dos absurdos ainda existentes em nossa legislação 

eleitoral. Minha saudação ao Wanildo, que é serrano, 

também fala por aquela cidade, e à sua esposa e ao 

seu filho que nos visitam nesta manhã. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n.º 37/2015, da Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, que institui a Comenda do Mérito 

Legislativo Motorista Fábio Alexandre Sousa, em 

homenagem aos motoristas profissionais. Publicado 

no DPL do dia 17/06/2015. 

 Em discussão. (Pausa)  

 Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

 O projeto segue à 2.ª sessão. 
 

Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do 

Grande Expediente, dividido em duas partes: 

Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos.  

Concedo a palavra ao Líder do PPS, Senhor 

Deputado Sandro Locutor.  

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PPS - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, lideranças que nos 

acompanham pelas galerias e ao amigo telespectador 

que nos acompanha pela TV Ales, pela TV Educativa 

e pelas demais redes de TV que agora levam o 

trabalho da Assembleia Legislativa ao interior do 

Estado. 

Senhora Presidenta, inicialmente quero falar 

um pouquinho sobre a segurança. Vivenciamos dias 

dolorosos não só no Espírito Santo, bem como em 

todo o território nacional. Não me canso de dizer que 

o Espírito Santo não produz droga, não produz arma 

e não produz munição. No entanto, somos o segundo 

Estado mais violento do Brasil e a maior totalidade 

dessa violência é oriunda desses três males: a droga, 

a arma e a munição. O Espírito Santo é  o Estado com 

segundo maior índice de assassinato de jovens e o 

segundo maior em índice de violência contra a 

mulher. E ontem tivemos a não aprovação da 

maioridade penal - a diminuição da maioridade penal 

- no Congresso Nacional. É um tema que remonta 

uma discussão muito importante. Em vários países do 

mundo quando se comete um crime, mesmo sendo 

criança, a punição existe de forma a que essa pessoa 
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realmente se redima. Ontem mesmo, aliás, anteontem 

- melhor dizendo - quando fiz uma fala dura nesta 

Casa  relacionado ao Iases é que precisam ser 

melhoradas as condições desses internos. Mas o 

Brasil precisa avançar, talvez o modelo de menor 

idade penal não seja o mais ideal, mas que o Estatuo 

da Criança e do Adolescente precisa ser revisto, 

precisa. E o Estado não pode se furtar de rever isso 

com a máxima urgência possível. 

Preocupa-nos - aqui vai uma crítica à cúpula 

da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo - umas 

mudanças recentes publicadas no jornal hoje: A 

delegada Fabiana Maioral deixou de ser secretária de 

Segurança no Município de Vila Velha e já assumiu a 

Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Espírito 

Santo. Não que a mesma não tenha competência para 

tal, mas vimos que o trabalho desenvolvido pela 

Polícia Civil tem dado resultado e os índices de 

violência têm sido reduzidos. 

 Recentemente tivemos um episódio que foi 

vergonhoso, com invasão de quarteis da Polícia 

Militar e de delegacias da Polícia. Mas o delegado, 

doutor José Darcy Arruda, que estava à frente da 

Superintendência de polícias especializadas, com 

todos os esforços da Polícia Civil e da cúpula da 

segurança do Espírito Santo deram pronta resposta. 

Infelizmente se encontraram membros da própria 

força de segurança pública envolvidas nesses furtos 

de armas e nessas invasões, algo até pré-direcionado 

que ainda não se chegou ao final. Mas deram 

resposta: prenderam policiais, prenderam meliantes, 

bandidos que fizeram isso. Por causa da vinda da 

delegada Fabiana  Maioral fizeram um monte de 

mudança, ou seja, pegaram o João Batista Calmon e 

tiraram da Corregedoria, um exemplo também de 

delegado, já deslocaram para outro setor; pegaram o 

Josemar Sperandio e colocaram no lugar do José 

Darcy Arruda que fez um bom trabalho, foi 

subsecretário de segurança, estava à frente da 

Superintendência e agora já começam a mexer em 

algo que está dando certo. 

Senhora Presidenta, fazemos um alerta aqui 

porque é importante. Não temos nada contra nenhum 

delegado. Agora, as mudanças têm que ser feitas com 

planejamento, não pode ser para atender a interesses 

de A ou de B, seja quem for o cacique político deste 

Estado. 

No seguinte tema dentro da fala desta 

liderança partidária - neste momento rendo minhas 

homenagens também ao Senhor Deputado Amaro 

Neto que há pouco fez uma fala sobre o sistema 

Transcol - dizemos que a violência começa a migrar. 

Há muito tempo não se ouvia falar em assalto a 

ônibus e a carros que transportam algumas 

mercadorias de valor nas regiões de bairros. Isso já 

começa a acontecer. Vale a pena a cúpula da 

segurança do Espírito Santo, com uma medida de 

governo, fazer as intervenções que eram feitas nas 

blitze nos ônibus, que há muito tempo não se faz. 

Tem que fazer porque não é apenas colocar policial 

dentro do ônibus que resolverá. O Senhor Deputado 

Amaro Neto falou ainda há pouco, e sabem há quanto 

tempo não se faz uma blitz nos ônibus do Transcol? 

Precisamos que a segurança pública se atente a isso 

porque o crime, Senhor Deputado Amaro Neto, V. 

Ex.ª que lida com isso no dia a dia, já enxergamos 

que começa a migrar, a ir para dentro da casa das 

pessoas, pequenos assaltos, furtos e violência. Está 

no jornal hoje que um senhor sofreu dois ataques 

cardíacos após ter sido agredido dentro da própria 

residência. Então, precisa ser melhorada a segurança 

e algumas mudanças que às vezes são para atender a 

alguns caciques da política do Estado do Espírito 

Santo têm que ser revistas. Tem que ser analisado 

como são feitas essas mudanças na cúpula da 

segurança. Não é à toa que o secretário foi mantido e 

a redução tem acontecido, mas o crime começa a 

migrar e a mudar de formato. 

 Senhora Presidenta, também gostaria de falar 

sobre a saúde no município de Cariacica. Tenho 

relutado muito em fazer críticas à administração 

pública do município de Cariacica, mas há algumas 

coisas absurdas que não podemos deixar de falar. Há 

dificuldade, Senhor Deputado Amaro Neto, em 

marcar um exame nos laboratórios e não é exame só 

de especialidade não. Não é exame só de 

especialidade não. O básico nos laboratórios 

contratados pelo município está uma vergonha. Está 

uma vergonha. Estou chamando a atenção do gestor 

de saúde porque quem está na Secretaria é um gestor 

e tem que ter a compreensão de que a saúde é 

urgente. 

Como presidente da Unale em Brasília, 

aprovado recentemente na Câmara dos Deputados 

Federais o RDC, Regime Diferencial de Contratação, 

feito para os maravilhosos estádios padrão FIFA no 

Brasil para fazer a Copa do Mundo vergonhosa, que 

hoje temos grandes elefantes brancos, prédios e 

estádios fantasmas, inclusive para estados que nem 

têm um futebol tradicional, que sequer lota um terço 

do público autorizado. Agora, autorizaram para a 

segurança pública, para edificações e ações de 

segurança pública. Quando se fala em ações, não é 

apenas a construção de prédios. Há também já para 

construções e edificações para o SUS, mas 

precisamos que para o SUS também seja aprovado o 

RDC para compra de equipamentos hospitalares e, 

em especial, Senhor Deputado Freitas, para 

medicamentos de uso contínuo do cidadão brasileiro 

porque muitas vezes o cidadão precisa, por doenças 

crônicas, doenças graves, lançar mão desses 

medicamentos caros por parte do Estado e a pessoa 

fica dois, três ou quatro meses sem o medicamento 

porque tem a dificuldade de licitação e de compra. 

Nós, deputados, enquanto membro da Unale, 

presidente  da União Nacional dos Deputados 

Estaduais do Brasil, vamos interceder junto ao 

Congresso Nacional para que o RDC da saúde, 

Senhor Deputado Doutor Hércules, seja também para 

compra de equipamentos e medicamentos de uso 
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contínuo da população. Regime Diferenciado de 

Contratação como foi para os estádios podem ser 

feitos também para essa questão que é urgente e 

emergente, a saúde pública no Brasil. 

Em Cariacica estamos com dificuldade de 

marcar os exames mais simples nas unidades de 

saúde daquele município. Estamos chamando a 

atenção do gestor de saúde de Cariacica para que se 

atente que a população não consegue marcar um 

exame laboratorial, Senhor Deputado Amaro Neto. 

Precisamos advertir porque está passando da hora. 

Esse é o primeiro chamamento que tenho feito desde 

que de fato rompi com o prefeito de Cariacica. É o 

primeiro chamamento e não estou fazendo acusações 

levianas.  Estou cobrando serviço que é direito 

constitucional do cidadão cariaciquense e do cidadão 

capixaba. 

 Quero também falar um pouco sobre a nossa 

querida presidenta Dilma Rousseff. S. Ex.ª dizer que 

não respeita delator é muito fácil, no momento em 

que o País atravessa uma crise medonha institucional, 

de lideranças, uma crise que assola o cidadão 

brasileiro, uma crise em que o cidadão, Senhora 

Deputada Janete de Sá, vai ao supermercado hoje de 

manhã fazer uma compra, e amanhã, quando ele 

retorna a inflação já tomou uma fatia desse seu 

recurso.  

Este é um momento em que vimos o 

patrimônio do Brasil sendo dilapidado por inúmeros 

bandidos que tomaram conta da política e das 

empresas que representavam e dignificavam o Brasil.  

É vergonhoso a presidenta dizer numa 

entrevista, nos Estados Unidos, que não respeita 

delator. Mas S. Ex.ª foi a autora e a mentora da 

aprovação da lei da Delação Premiada. E dizer: No 

meu Governo se investiga tudo! E critica a questão do 

delator quando chega a si; é uma incoerência 

gigantesca. E o Brasil tem que estar atento a isto. E 

aqui não vai uma crítica velada, uma crítica pura e 

simplesmente partidária, porque o meu partido, o PPS 

faz oposição ao atual Governo, é uma palavra de 

conscientização, que a população não se deixe 

enganar por agora alguns movimentos do ex-

presidente que começa a ser alvo de investigação 

pedindo ao próprio partido para radicalizar. Por que 

não radicalizaram quando outras pessoas da vida 

pública brasileira foram também investigadas, 

processadas e condenadas; agora que começa a 

chegar no próprio umbigo, tem que radicalizar, não 

aceita mais e não respeita o delator, a deleção 

premiada que o próprio partido que hoje ainda está no 

Governo foi o grande mentor? A população brasileira 

e capixaba tem que fazer uma análise quanto a isso. 

 Tenho, também, Senhora Presidenta, de falar 

da minha função de representar as vinte e sete Casas 

Legislativas do Brasil e os mil e cinquenta e nove 

deputados estaduais do Brasil. Fui à Brasília, na 

semana passada, tomar posse de fato da 

administração da Unale. Lá, em três dias que fiquei, 

fiz mais de vinte reuniões, intensificando os trabalhos 

que interessam a todas as Casas Legislativas do 

Brasil. 

 Um dos primeiros contatos que fiz como 

presidente da entidade foi relacionado ao projeto do 

Deputado Marco Feliciano que tramita na Câmara 

Federal sobre a Carteira Nacional de Deputado, que 

teria validade em todo território nacional, para os 

deputados federais. A deputada relatora da referida 

matéria não se reelegeu e o projeto estava dormitando 

no Congresso Nacional. Fizemos uma interlocução e 

o Deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São 

Paulo, assumiu sua relatoria. Nessa relatoria vamos 

incluir a emenda para que a identidade dos deputados 

estaduais também tenha validade em todo o território 

nacional. 

 Também já estamos fazendo a consulta e a 

intervenção junto à Câmara dos Deputados para que 

retomemos para as Assembleias Legislativas do 

Brasil a autonomia para a criação de novos 

municípios. Isso dentro da reforma política e também 

na discussão com a relatoria do pacto federativo. 

 Amanhã, estarei em São Paulo para me reunir 

com o Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, promotor Fernando Capez, que 

esteve conosco na nossa conferência da Unale, e nos 

convidou a estar lá preparando para o final de agosto 

uma reunião de colégio de presidentes de 

Assembleias Legislativas para tratar com maior 

profundidade do pacto federativo do Brasil com a 

força das assembleias.  

 Faremos, Senhora Presidenta Raquel Lessa, 

uma marcha dos deputados a Brasília. Vamos 

preparar as discussões importantes, porque o Poder 

Legislativo a cada dia, com anuência nossa, por isso 

que fiz uma discussão dura aqui sobre a LDO, 

estamos abrindo mão de nossas prerrogativas. E, 

baseado no art. 61 da Constituição Federal, temos de 

tratar sobre a autonomia das Assembleias 

Legislativas, ao menos como concorrente para a 

iniciativa de projetos que são importantes para a 

sociedade. Se aprovamos a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, se nós, deputados estaduais, 

aprovamos o Orçamento dos Estados, se fiscalizamos 

o cumprimento dessas metas e desses orçamentos, 

por que nós que recebemos a demanda todos os dias 

da sociedade somos limitados quanto à iniciativa de 

projetos que beneficiam essa população que primeiro 

nos elege para representá-la e pagam nossos salários 

para que a represente bem?  

Então, é em busca dessas prerrogativas, 

Presidenta, que enquanto presidente da Unale, 

estaremos tentando regatar para nós, Assembleias 

Legislativas do Brasil, Deputados Estaduais do 

Brasil, algumas iniciativas que possam beneficiar 

cada dia mais o cidadão brasileiro.  

No mais, agradeço a V. Ex.ª e aos demais 

Deputados a oportunidade da fala pela Liderança do 

PPS. (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 
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- SD) - Findo o tempo destinado às Lideranças 

Partidárias, concedo a palavra à Senhora Deputada 

Janete de Sá, oradora inscrita. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN - Sem 

revisão da oradora) - Senhora Presidenta em 

exercício, Raquel Lessa, para honra de todas as 

mulheres que fazem parte deste Parlamento, Senhores 

Deputados e Senhoras Deputadas que se encontram 

em plenário, solicito à assessoria que exiba imagem 

do assunto que falarei nesta manhã.  

Causa revolta, tristeza, o ato covarde de 

algumas pessoas. Não sabemos quem, no bairro de 

Jardim Camburi, está espalhando pedaços de bacon 

com chumbinho com o único objetivo de envenenar e 

matar cães e gatos que trafegam naquela região; cães 

que não têm donos ou, na maioria, cães que passeiam 

com seus familiares pelas calçadas e que são atraídos 

pelos produtos que são colocados nas calçadas, perto 

de postes, onde os animais urinam, com o único 

objetivo de que o animal rapidamente o ingira e 

acabe envenenado. Estou colocando essa questão 

nesta Casa, porque é uma matéria que muito nos 

choca, Senhora Deputada Raquel Lessa.  

Nós, nesta Casa, em 2002, elaboramos o 

Código de Defesa dos Animais. Esse código ainda 

hoje não nos atende, uma vez que teve vários vetos, 

mas é o código que disciplina a questão animal no 

Estado do Espírito Santo.  

Lamentavelmente, ver esses animais 

indefesos, que não têm noção do que estão comendo, 

impulsionados pelo cheiro do bacon, que é um cheiro 

atrativo, acabam sendo vítimas da ação de 

criminosos.  

Temos de assomar a esta tribuna para 

repudiar esse fato, porque quem faz isso com um 

animal irracional faz com uma criança, faz com um 

adulto; não se importa com a vida, seja de um animal 

irracional ou de um ser humano; não se importa com 

a vida e se aproveita da fragilidade e da inocência de 

um animal irracional, que é de estimação.  

Agradeço, publicamente, ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos, que me emprestou as 

imagens que estão sendo exibidas. Uma pessoa que 

faz isso não tem noção da dor que está causando a 

uma família.  
 

O Sr. Marcelo Santos - (PMDB) - A pessoa 

que faz isso é um verdadeiro animal! Essa pessoa é o 

animal irracional, a que comete um tipo de abuso 

com um animalzinho tão indefeso. A pessoa que 

consegue promover isso tem de ser afastada do nosso 

meio, porque é capaz de fazer muito mais, ela não 

mediu as consequências em contaminar e matar 

animais indefesos como aqueles. Parabéns pela 

iniciativa, Deputada. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Obrigada, Deputado. É isso o que V. Ex.ª falou, essa 

atitude tem que ser repudiada por todos.  

Aproveito a oportunidade para saudar o 

Evandro Figueiredo, servidor desta Casa, chefe do 

meu gabinete e é de Jardim Camburi e tem um 

trabalho grande naquele bairro, de envolvimento com 

as pessoas, que leve o nosso apoio e a nossa 

solidariedade. 

Estamos entrando com um pedido de 

investigação na Secretaria de Segurança Pública do 

Estado e na polícia civil, para que investiguem a ação 

desse criminoso. Caso seja pego, existem penalidades 

para esse tipo de ação no Código de Defesa do 

Animal.  

O caso em questão é um ato criminoso, que 

tem que ser repudiado por todos nós e por aquele 

povo grandioso, herdeiro e trabalhador de Jardim 

Camburi, que com certeza não aceita essa atitude 

criminosa. Essa ação precisa ser punida. 

Solicitarei providências ao nosso secretário 

de Segurança, com quem discutiremos a questão. 

Conversarei também com Gracimeri Soeiro 

Gaviorno, Chefe da Polícia Civil, para que investigue 

a ação desse criminoso.  

Quero externar meu gesto de solidariedade 

com a dona Cirlene Caser, que perdeu seu 

cachorrinho Bob, que cresceu junto com seus filhos e 

convivia com a família há mais de dez, era o seu um 

cachorrinho de estimação. O cachorro era da raça 

lhasa Apso e foi morto vítima dessa tragédia, desse 

ato inconsequente do criminoso ou da criminosa.  
  

O Sr. Doutor Rafael Favatto - (PEN) - 

Gostaria de contribuir, dizendo que ontem aprovamos 

um projeto nesta Casa que altera o nome da 

Comissão de Meio Ambiente, que agora se chama  

Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos 

Animais,  que reforçará a defesa dos animais. E como 

presidente desta comissão permanente da Casa, quero 

externar toda nossa solidariedade à fala de V. Ex.ª no 

sentido de que nós, enquanto protetores dos animais, 

estamos envergonhados com uma situação como essa 

no nosso Estado, em que um cidadão ou uma cidadã 

faz um ato criminoso de agredir um ser indefeso, o 

que é inadmissível em qualquer parte do planeta. 

Hoje, vivemos na modernidade e nos 

consideramos homens e mulheres sábios, de 

conhecimento. É inadmissível uma atitude tão 

criminosa e que desabona uma vida. Não é um ser 

humano, mas é uma vida. Há um sopro de vida de 

Deus naquele animal. 

Então, precisamos nos unir e lutar em prol da 

defesa dos animais do nosso Estado. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, agradeço pela 

intervenção. 

Quero pedir a solidariedade deste Plenário, 

porque construirei um documento a ser enviado para 

a chefe da Polícia Civil e para o secretário de 

segurança, para que  investiguem o caso. Vou colher 

assinatura de todos os deputados para mostrar à 

segurança pública de nosso Estado que essa é uma 

ação unânime desta Casa, que repudia gestos 
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criminosos como esse. Uma pessoa que tem esse tipo 

de atitude, Senhor Deputada Raquel Lessa, não pode 

participar do nosso convívio.  

Um animal irracional acaba sofrendo as 

consequências pela falha ou negligência de seu dono, 

que muitas vezes não recolhe os dejetos do animal e 

não usa nele a focinheira, para evitar ataques às 

pessoas, o que açula a ira de alguns loucos existentes 

na sociedade, que praticam atitudes criminosas contra 

um ser inofensivo, um animal irracional, sem noção e 

que age por instinto. O animal não é culpado por suas 

atitudes e sim seu dono, que deveria ter o devido 

cuidado. Se um animal é mais feroz e o dono quer 

transitar com ele, que procure não transitar em 

ambientes com muitas pessoas, que coloque 

focinheira no animal e que tenha os cuidados 

devidos, para que esse animal não seja hostilizado e 

não sofra esse tipo de punição. 

Quem faz isso com um animal irracional 

pode fazer com uma criança ou com qualquer um de 

nós, porque não tem o menor respeito à vida. 

Fica o meu alerta aos proprietários de cães: 

tirem os dejetos da rua. Não é justo com seu 

animalzinho, que faz isso por instinto, que gosta de ir 

à calçada urinar, demarcar seu território e defecar. É 

uma forma de, inclusive, não fazer isso dentro de 

casa, segurar para fazer na rua, passear com seu 

dono. Então, recolham os dejetos. O correto é 

recolher, para não açular a ira de criminosos como 

esse, que está cometendo infração passível de 

punição.  

Deixo um recado para quem está fazendo 

isso, para quem maltrata os animais: tome cuidado, 

porque estamos na sua cola, estamos vigiando você. 

Entraremos com investigação da Polícia Civil para 

investigar quem está fazendo isso. E, se pegarmos, 

não daremos colher de chá. 

O animal não poderá se vingar de você, nós 

também não nos vingaremos, mas você terá os 

rigores da justiça, porque isso é um crime contra um 

inocente e esta Casa não ficará calada diante dessa 

ação. 

Queremos nos unir ao povo de Jardim 

Camburi no combate a essa atrocidade, a esse crime. 

No nosso entendimento, tem que ser punido pelos 

rigores da lei quem comete esse tipo de infração. 

(Muito bem!)  
 

(Comparece a Senhora Deputada 

Eliana Dadalto) 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, orador inscrito. 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN - Sem revisão do orador) - Senhora 

Presidenta, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, bom-dia. Gostaria de acompanhar a fala 

da Senhora Deputada Janete de Sá. 

 Falarei sobre dois temas hoje, entre eles o 

abordado pela Senhora Deputada Janete de Sá pela, 

que é muito importante. É o nosso Estado do Espírito 

Santo, mais uma vez, com um ato criminoso, no caso 

contra os animais indefesos.  

Ontem, a Assembleia deu um passo 

importante, Senhor Deputado Bruno Lamas. Foi 

aprovado com o voto de V. Ex.ª e de todos os 

deputados a criação da Comissão Permanente de 

Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, de que o 

Senhor Deputado Bruno Lamas faz parte. 

Estaremos debatendo esses temas 

importantes na nossa Casa de Leis sobre a criação de 

leis mais duras contra um crime bárbaro, que aflige a 

nossa sociedade e que denigre a imagem do nosso 

Estado. Será que a pessoa vem ao nosso Estado e 

comete um crime por causa do latido incômodo? 

Nada justifica um ato desses, um ato criminoso e de 

tal barbaridade no Estado do Espírito Santo, contra 

animais indefesos. 

As pessoas demonstram estar cada vez mais 

apaixonadas por animais domésticos. Foi feita uma 

reportagem recentemente pelo programa Fantástico, 

informando que existem mais animais de estimação 

do que crianças no nosso País. São pessoas realmente 

amantes desses companheiros que ajudam a alegrar o 

dia a dia das nossas vidas.  

Precisamos ter respeito e dignidade. A 

liberdade do ser humano termina onde começa a 

liberdade do seu irmão. Isso é importante. Esse tema 

muito nos entristece nesse dia de hoje, em que 

cidadãos vêm ao nosso Estado e fazem isso. Mas, 

esse crime será investigado. 

A matéria do jornal a Tribuna de hoje diz: 

bacon com chumbinho para envenenar cães. Isso é 

inadmissível nos dias de hoje. 

Gostaria de chamar a atenção, Senhor 

Deputado Doutor Hércules, para outro tema, em Vila 

Velha. Fui secretário de Assistência Social no ano de 

2013 e no início de 2014. Fizemos no município uma 

programação - juntamente com Cristina Beatriz, que 

era gerente - e a organização do atendimento de 

assistência social. 

Previmos, nas obras estruturantes do plano de 

Governo, Senhor Deputado Guerino Zanon, um 

Centro de Convivência do Idoso. Como a demanda é 

grande, surge a necessidade de se implantar mais 

centros de convivências no município para atender 

aos usuários da rede socioassistencial. E isso fiz no 

Planejamento Estratégico no ano de 2013; fui atrás de 

recursos nesta data. Na época, era o Governador 

Renato Casagrande e me reuni diversas vezes com o, 

hoje deputado federal Helder Salomão, que 

disponibilizou para a Prefeitura Municipal de Vila 

Velha recursos de dois milhões trezentos e vinte e 

seis mil cento e noventa e sete reais e dezenove 

centavos, do Funcoop, destinado, na época, para a 

inclusão no Planejamento Estratégico priorizando as 

obras do Centro de Cocal.  

 

No município, hoje, será dada a ordem de 

serviço para a implementação do Parque de Cocal, 
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fruto do nosso entendimento à frente da Secretaria de 

Assistência Social de Vila Velha, em 2013. Tenho 

aqui uma carta do dia 22 de maio de 2013, ao 

governador do Estado da época, cujo assunto era: 

 

Recursos Financeiros 

 

Senhor Governador,  

 

Estamos envidando esforços, para 

alcançarmos a excelência no 

atendimento socioassistencial, 

cobrindo todo território, deste 

munícipio, com unidades do CRAS, 

do CREAS e Acolhimento, 

oferecendo serviços continuados 

para famílias, seus membros e 

indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social, acolhimento, 

acompanhamento em serviços 

socioeducativos e de convivência, 

encaminhamentos para a rede de 

proteção social existente na região 

onde vivem e para os demais serviços 

das outras políticas sociais, 

orientação e apoio na garantia dos 

seus direitos de cidadania e de 

convivência familiar e comunitária. 

 

A parceria do Estado do Espírito 

Santo é essencial nesse processo, 

viabilizando recursos financeiros, na 

ordem de R$ 3.190.345,00 (três 

milhões, cento e noventa mil e 

trezentos e quarenta e cinco reais), 

para que possam ser investidos em 

aquisição de imóveis para instalação 

de unidades de Centro de Referência 

de Assistência Social - CRAS, 

término das obras e instalações do 

CREAS, conclusão das obras do 

Centro de Convivência do Idoso em 

Cocal, equipamentos e material 

permanente para os equipamentos. 

Oportunamente, encaminharemos as 

informações que julgarem 

pertinentes. 
 

Tal investimento fortalecerá a 

agenda municipal da assistência 

social, com reforço no seu 

financiamento poderemos ampliar a 

rede e qualificar os serviços voltados 

para os munícipes. 

Respeitosamente,  

 

Rafael Favatto Garcia 

Secretário Municipal de Assistência 

Social 
 

 Gostaria, hoje, que é um dia muito feliz, 

Senhor Deputado Doutor Hércules, de estar vendo 

darem a ordem de serviço ao Parque Municipal de 

Cocal. O Centro Dia do Idoso é, explicando em 

palavras miúdas, uma creche do idoso para as 

famílias que saem e que tem um idoso em casa, pai, 

mãe ou tio, mas não tem, às vezes, com quem deixar 

esse idoso durante todo o dia. Com isso, esse idoso 

fica em casa largado e abandonado até que a família 

volte.  

Esse Centro Dia facilitará a vida do cidadão 

canela-verde. Em que sentido? A família sai para 

trabalhar às 7h, leva aquela pessoa para esse Centro 

Dia e ali ele passará o dia inteiro em atividades. 

Em nossa implementação, colocamos aula de 

teatro, aula de dança, formação acadêmica, curso 

profissionalizante para idoso, alfabetização para as 

pessoas que não foram alfabetizadas, curso de crochê, 

de pintura, atelier, colocamos diversos cursos ali 

dentro. Curso de fuxico, crochê e diversas atividades 

de dança e de teatro dentro do Centro Dia, que tem 

um papel fundamental para a vida moderna. 

Às 19h ou às 20h, Senhor Deputado Bruno 

Lamas, a pessoa busca aquele idoso com muito amor 

e carinho e o leva para o berço de sua residência, 

onde continuará dando atenção e carinho a esse 

idoso. Muito melhor do que deixá-lo em casa 

largado, assistindo à televisão o dia todo e sem ter o 

que fazer.  

Precisamos ocupar essas pessoas, elas não 

têm uma vida improdutiva, muito pelo contrário. 

Precisam de acolhimento, de carinho, de amor e de 

respeito.  

E isso nasceu em 2013 na nossa gestão, em 

22 de maio de 2013. E, hoje, Vila Velha dará essa 

ordem de serviço. É um ganho para o munícipe. 

Muito me alegra o meu trabalho, lá atrás, não ter sido 

jogado fora. O atual Secretário, Arnaldo Borgo Filho, 

o Arnaldinho, que tem feito um trabalho legal à 

frente da secretaria, está dando continuidade ao nosso 

trabalho. Isso é importante frisar. 

 Fizemos diversas reuniões com o Governo do 

Estado na época, a inclusão do planejamento 

estratégico, e deixamos em caixa dois milhões, 

trezentos e vinte e seis mil, cento e noventa e sete 

reais e dezenove centavos, que serão utilizados para a 

construção desse Centro Dia, Senhor Deputado 

Guerino Zanon, muito importante para melhorar a 

qualidade de vida dos nossos idosos. 

 Nós, daqui a pouquinho tempo estaremos 

nesse patamar também, se Deus abençoar, e 

queremos chegar lá. Então, com certeza, precisamos 

de mais e mais Centros Dias. 

 Fizemos a reformulação na época da 

Secretaria de Assistência Social do Município de Vila 

Velha e fizemos a reformulação do programa Praia 

Legal, que é outro programa importante para o 

Município de Vila Velha, dando mais acessibilidade 

às pessoas portadoras de necessidades especiais para 

tomarem um banho de mar. Não adianta Vila Velha 

ser cercada de mar por todos os lados e não dar 
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qualidade de vida para as pessoas que são portadoras 

de necessidades especiais de também curtir a praia 

em Vila Velha.  

 Precisamos, sim, ampliar a rede 

socioassistencial do nosso Estado e contamos com o 

nosso Governador Paulo Hartung para implementar 

essas ideias em todo o estado do Espírito Santo, para 

que, aí sim, possamos ter qualidade de vida no 

Estado. Muito obrigado, bom-dia a todos. (Muito 

bem!)  

 

A SR. PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra à Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, oradora inscrita. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC - Sem 

revisão da oradora) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, bom-dia a todos. 

Cumprimento todos que estão nos assistindo, 

todos os colaboradores desta Casa de Leis, a nossa 

Presidenta Raquel Lessa, amiga, colega de trabalho, 

que tanto vem lutando pela sua região, pela nossa 

região - Norte e Noroeste. 

Hoje, quero usar esta tribuna para dizer a 

todos desta Casa do Projeto de Resolução n.º 

26/2015, de minha autoria. Quero justificar 

justamente por se tratar de uma alteração da redação 

do artigo 2.º da Resolução n.º 2.891, de 23 de 

dezembro de 2010, para que seja retirado o termo 

assistente social e outros profissionais dedicados à 

causa social. Assim, quero fazer a justificativa.  

É inegável a grandeza e a importância do 

trabalho realizado pela doutora Zilda Arnes, que foi 

médica pediatra, Senhor Deputado Doutor Hércules, 

todos sabemos, e sanitarista brasileira. Também 

fundadora e coordenadora internacional da Pastoral 

da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa. Recebeu 

diversas menções especiais e títulos de cidadã 

honorária no País. Aprofundou-se em saúde pública, 

pediatria e sanitarismo, visando salvar crianças 

pobres da mortalidade infantil, da desnutrição e da 

violência em seu contexto familiar e comunitário. No 

entanto, o serviço social é uma profissão de caráter 

sociopolítico crítico e interventivo das ciências 

humanas e sociais, que analisa e intervém nas 

questões sociais. Está inserido nas áreas da saúde, 

previdência, educação, habitação, lazer, assistência 

social, justiça, dentre outras. O assistente social tem o 

perfil de planejar, gerenciar, executar e assessorar 

políticas, programas e serviços sociais.  

O assistente social surgiu no Brasil na década 

de 1930. O dia é comemorado em virtude do Decreto 

n.º 994/62. A profissão encontra-se regulamentada 

pela Lei n.º 8.662, de 07 de junho de 1993, que 

legitima o Conselho Federal de Serviço Social e os 

conselhos regionais.  

Os assistentes sociais colaboram para o 

processo de redemocratização do país a partir do seu 

projeto ético-político. Realiza estudos e pesquisas, 

emite parecer social, propõe planos, programas, 

projetos e políticas públicas, presta assessoria a 

instituições públicas e privadas, realiza estudos 

socioeconômicos para fins de acesso a benefícios e 

serviços sociais, além de atuar como docente em 

universidades e na direção de unidades de ensino e 

centros de estudos.  

 Na atualidade, o trabalho de assistente social 

superou o caráter assistencialista do início da 

profissão e se diferencia do trabalho também 

desenvolvido pela Doutora Zilda Arns em suas 

questões humanitárias. Logo, acreditamos que a 

comenda a ser entregue ao profissional de serviço 

social deva ser em homenagem a um assistente social 

que lutou pela área, que vivenciou diariamente os 

obstáculos, construiu e deu legitimidade à profissão 

do assistente social na sociedade brasileira. 

 Digo a todos vocês capixabas que também 

tramita nesta Casa de Leis a quinquagésima primeira 

comenda, e justamente sobre esse profissional, o 

assistente social. Assim, queremos homenagear nessa 

comenda o assistente social Rosenberg Soares 

Pereira, um profissional de grande importância não 

só para o município de Linhares, mas para todo o 

Estado do Espírito Santo. Ele foi um estudante ativo; 

participou do diretório acadêmico da Ufes, 

reconhecido por aquela instituição pelo estudo que 

realizou lá. Também na assistência social, foi um dos 

pioneiros dos trabalhos quando foi implantado o Suas 

em Linhares. Lutou muito para que pudéssemos 

implantar os Cras em Linhares, o Creas, o ProJovem. 

Foi uma pessoa importante e muito contribuiu com 

Linhares, principalmente para a implantação do 

ProJovem no município. Pelo reconhecimento de seu 

trabalho estamos lutando pela criação da Comenda 

Rosenberg Soares Pereira, que foi um grande 

profissional que perdeu a sua vida em um acidente no 

dia 17 de julho de 2007. Assim, queremos 

homenagear todos os assistentes sociais em nome de 

Rosenberg Soares Pereira. 

 Agradeço também ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules por ter atendido a uma solicitação 

desta deputada encaminhando à Secretaria de Saúde 

do Estado um ofício pedindo vacinação contra a 

hepatite B para todos os Senhores Deputados e 

servidores desta Casa de Leis. Muito obrigada, 

Senhor Deputado Doutor Hércules. Sabíamos que 

podíamos contar com a Comissão de Saúde. Estamos 

aguardamos a resposta e queremos também participar 

desta ação nesta Casa de Leis. 

 Muito obrigada a todos. Que tenhamos um 

ótimo término de semana. Estamos na quarta-feira, 

que tenhamos quinta-feira, sexta e até domingo com 

muitas bênçãos para todos nós. Muito obrigada. 

(Muito bem!) 
 

(Retiram-se momentaneamente os 

Senhores Deputados Gilsinho Lopes, 

Luzia Toledo e Sergio Majeski) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, orador inscrito. (Pausa)  
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Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules, orador inscrito. (Pausa) 

 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, declino. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra à 

Senhora Deputada Luzia Toledo, oradora inscrita. 

(Pausa)  
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Padre Honório, orador inscrito. (Pausa) 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, cumprimento 

todos que nos assistem e os servidores da Casa. 

Senhora Presidenta, não tenho aquele 

discurso inflamado como o do João, que outro dia fez 

um discurso na tribuna. 

Hoje nos dirigiremos aos municípios do norte 

do estado, dando continuidade às aulas da escola de 

formação política. Sábado passado, vários municípios 

realizaram esse momento importante. Estou vendo ali 

o João Martins, que deu um show de aula em 

Montanha, transmitindo muito conhecimento. 

Também o Senhor Deputado Sergio Majeski, em 

Pedro Canário, com Gilvaldo Vieira. Em outros 

municípios tivemos a presença de pessoas levando 

um pouco da reflexão. 

Neste sábado teremos, Senhor Deputado 

Freitas, em Pinheiros, uma aula inaugural, às 9h, e 

convido V. Ex.ª para estar presente e levar também 

uma reflexão. V. Ex.ª tem muita experiência dentro 

desta Casa e também trabalha muito no norte do 

estado. 

 

O Sr. Freitas - (PSB) - Senhor Deputado, 

primeiro quero justificar, em função do imediatismo 

da semana, uma agenda e não poderei infelizmente 

estar com V. Ex.ª no sábado. Mas estou inserido na 

agenda de V. Ex.ª e quero reforçar o compromisso de 

fazer aquele tema que acordamos no município de 

Nova Venécia e o parabenizo pela iniciativa de 

extrema relevância para o Espírito Santo, 

especialmente para o norte do estado, nesse tema de 

formação política. 

Precisamos formar sucessores, porque o 

grande líder forma novas lideranças. O grande pai, a 

grande mãe, a grande família não forma herdeiros, 

mas forma sucessores. Então, precisamos pensar e 

nos preocupar com a política que, quando bem 

gerida, com uma gestão organizada e planejada, 

promove uma grande mudança no município, no 

estado e na nação, e promove uma mudança para o 

bem. Precisamos formar novos agentes políticos. 

Parabéns! 

O SR. PÁDRE HONÓRIO - (PT) - 

Obrigado, Deputado, mas o convite fica feito para 

estar em qualquer município, todo mês, com a 

reflexão.  

No sábado também teremos a escola 

funcionando em Alto Rio Novo e Nova Venécia. 

Agradecemos ao Ifes, instituição de ensino tão 

importante, Senhor Deputado Guerino Zanon, que 

trabalha tanto pela educação e abraçou esse projeto. 

Não é o projeto do Deputado Padre Honório, mas é 

da comunidade. O projeto foi pensado ouvindo mais 

de sete mil pessoas. Então, não é meu, mas é um 

projeto construído e está sendo executado em regime 

de mutirão.  

Mais uma vez, convido todos os 

parlamentares, Senhora Deputada Raquel Lessa, para 

aproveitar esse espaço tão rico, que é o parlamentar 

sentar-se com cinquenta, cem, cento e cinquenta 

pessoas e, durante quatro horas, aprofundar um tema 

que estamos sempre discutindo na Assembleia 

Legislativa. Além da nossa proximidade com a 

comunidade.  

 Agradeço aos parlamentares que têm se 

colocado à disposição. Aqueles parlamentares que, 

quando não podem, pedem a seus assessores, como já 

fez o Senhor Deputado Nunes, que pediu ao João 

Martins para ir a Montanha, e lá S. S.ª prestou um 

serviço extraordinário. Também a Senhora Deputada 

Janete de Sá já pediu a um de seus assessores para ir 

a Nova Venécia, o Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos pediu ao Sávio Martins para ir a Alto Rio 

Novo e a Senhora Deputada Luzia Toledo pediu que 

um assessor fosse a Santa Teresa.  

 Agradeço também a alguns secretários de 

Estado que têm feito a diferença. Ouvimos uma 

reflexão muito bem-feita do secretário Paulo Ruy 

Valim Carnelli, do vice-governador César Colnago e 

do secretário Paulo Roberto, nosso querido amigo.  

 Enfim, é uma oportunidade de aproximar o 

governo, os parlamentares e vários professores das 

lideranças de base. Podemos assim, como disse o 

Senhor Deputado Freitas, criar espaços para que 

novas lideranças surjam e que se coloquem à 

disposição para abraçarem essa missão tão 

importante, que é a missão política.  

 Precisamos entender que as ações políticas 

são muito importantes para o município, para o 

Estado, para a União e para o mundo. A caneta na 

mão de um gestor que não tem no coração os 

princípios da justiça, da ética e da moral costuma 

fazer muito mal a toda uma sociedade. Essa caneta na 

mão de um gestor com sensibilidade, 

responsabilidade e inserção social fará um bem muito 

grande.  

 A escola tem essa finalidade de dar 

oportunidade às pessoas de conhecerem um pouco 

mais esse ambiente político na Câmara dos 

Vereadores, na prefeitura, no Estado. As escolas 

estão funcionando hoje em vinte e um municípios, 

com aulas todos os meses. Temos quase mil e 
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oitocentos alunos matriculados, e mais alunos querem 

se matricular. Mas deixaremos para um segundo 

momento. Mais municípios têm pedido a escola, mas 

deixaremos para um segundo momento, para que 

trabalhemos essas com mais segurança, com mais 

solidez, para que este não seja um projeto do Padre 

Honório e da equipe do Padre Honório, e sim que 

esse projeto seja aberto para todos, e que todos 

aproveitem esse momento tão importante de 

formação para nossa sociedade. 

 Fora do Norte do estado temos a escola 

funcionando em Santa Teresa e em Santa Maria de 

Jetibá. Mais uma vez me dirijo às pessoas do Norte 

do estado agradecendo a esses voluntários que têm 

colaborado com muito empenho. Amanhã em Nova 

Venécia quem ministrará a aula será um professor do 

Ifes, o Ewerton, que trabalha na direção daquele 

campus do Ifes e levará o conhecimento sobre a 

Constituição Federal, a Constituição Estadual e da 

Lei Orgânica, explicando para que servem esses 

documentos tão importantes como ferramentas nas 

mãos dos brasileiros e dos capixabas.  

 Hoje, mais uma vez, agradecemos a nossa 

equipe do gabinete, que tem trabalhado muito, com 

assessoria e parceria do nosso querido Deputado 

Givaldo Vieira, que tem ajudado. Os outros 

deputados também têm ajudado. Mais uma vez 

agradecemos. Parabenizamos e pedimos a Deus que 

seja um trabalho permanente, e que possa colaborar 

com a formação de novas lideranças políticas do 

Estado do Espírito Santo. 

 A educação não pode estar concentrada 

apenas nas mãos de uma parte das pessoas. A 

educação tem que ser aberta a todas as pessoas, 

inclusive para os agentes políticos. Um agente 

político que tenha mais conhecimento daquilo que 

necessita a sociedade, terá mais compromisso em 

executar projetos com mais responsabilidade. 

Desejo a todos desta Casa uma boa semana 

de trabalho, um bom final de semana e que Deus 

possa estar nos abençoando. Que na segunda-feira 

estejamos nesta Casa, firmes, para continuar a nossa 

missão. Obrigado e que todos tenham uma boa 

semana! (Muito bem!) 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD)  - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Freitas, orador inscrito. 

 

O SR. FREITAS - (PSB - Sem revisão do 

orador) - Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, 

Senhores Deputados, saudamos a todo o povo 

capixaba.  Tenho convicção que muitos estão 

assistindo a TV Ales ou a TV Educativa neste 

momento em nosso pronunciamento. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Um 

aparte, Senhor Deputado Freitas. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Se for muito 

rapidamente concedo um aparte, Senhor Deputado. 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Gostaria 

de agradecer a V. Ex.ª, Senhor Deputado Freitas. Só 

para justificar a nossa ausência no plenário antes, a 

minha ausência, e a dos Senhores Deputados Edson 

Magalhães, Sergio Majeski, Luzia Toledo e Gilsinho 

Lopes. Estávamos agora em uma reunião na PGE 

tratando de assuntos do 11,98% dos servidores desta 

Casa. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Agradeço 

querido amigo, Senhor Deputado Dary Pagung. 

Gostaria que a TV Ales mostrasse essa 

manchete de jornal de grande circulação do nosso 

estado. Li esta manchete no final de semana de um 

menor... menor?! De um bandido, de um bandido de 

dezessete anos que assaltou uma padaria no nosso 

estado. A polícia, com muita eficiência, prendeu esse 

sujeito. Ele relata que: Minha profissão é roubar, 

matar e destruir. Isso não é menor! Ele está muito 

certo do que estabeleceu para a vida dele. Teve ainda 

a ousadia, a coragem de dar resposta para a repórter. 

Entrou na padaria acompanhado. 

Se tivéssemos aprovado a maioridade penal 

para crimes hediondos e para os crimes coletivos - 

como o que fez esse bandido - ele estaria preso e não 

solto. Chegou acompanhado à padaria, exigiu tudo e 

muito mais. E a dona da padaria em um determinado 

momento trabalhando, e nervosa, sem saber o que 

fazer, ele engatilhou a arma - o três oitão dele - e 

colocou na cabeça da mulher. Segundo ele, ela não 

estava querendo entregar o que ele estava mandando, 

porque a partir daquele momento quem passou a 

mandar foi ele e não a proprietária, empresária que 

gera emprego, que gera imposto e que gera renda 

para este Estado. 

Depois a repórter conseguiu entrevistar esse 

bandido e pergunta para ele o seguinte:  
 

- Por que você engatilhou o revólver 

na cabeça da dona da padaria?  -  

Eu ia estourar a cabeça dela se ela 

não entregasse o que eu estava 

mandando. Não ia sobrar nada. 

Ainda bem que ela não tentou reagir 

porque eu ia matar ela.  

- Você já tinha cometido algum 

assalto antes? 

- Poucos não (risos). Já assaltei 

muitas vezes, já perdi a conta. É o 

que eu sei fazer na vida, tia. 

- Não pensa em arrumar um trabalho 

honesto um dia?  

- Meu trabalho é esse. Minha 

profissão é matar, roubar, traficar, 

destruir. Não vou parar de fazer isso. 

Vou parar para quê? Estou muito 

bem desse jeito, fazendo o que faço. 

É o que eu sei fazer, é o que gosto de 

fazer. Essa é a minha rotina. Me dá 

vontade e eu vou lá e assalto(...)  

- Por que entrou nessa vida? 
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- Cresci sonhando em ser chefe do 

tráfico(...)  Cresci sonhando em ser 

chefe do tráfico, assaltante, matador. 

Estou realizando meu sonho. Decidi 

que minha vida seria isso e estou 

muito feliz assim, não vou parar.  
 

E o pior:  

 

- Sou menor, em três meses estou na 

rua. (...) 

 

Isso indigna, isso traz impotência.  

 

- Esse é meu sonho. Cresci sonhando 

em ser chefe do tráfico, assaltante, 

matador. Estou muito feliz assim, não 

vou parar. Sou menor em três meses 

estou na rua.  

 

A repórter diz ao bandido 

 

- Mas ano que vem você vai fazer 

dezoito anos.  

 

E ele responde:  

 

- E vai continuar não dando em 

nada. Aqui é terra sem lei (...)  

 

É importante que os colegas deputados e a 

sociedade prestem atenção nisso.  

 

- Mas ano que vem você vai fazer 

dezoito anos...  

- E vai continuar não dando em 

nada. Aqui é terra sem lei, tia. 

 

É preciso que tenhamos coragem de nos 

indignar com essas coisas. Irrecuperável! 

Irrecuperável esse sujeito, esse bandido. Tenho que 

questionar.  

Tenho que questionar porque ontem tivemos 

uma oportunidade ímpar. Não consigo imaginar que 

não tenhamos previsão de punição para uma pessoa 

dessas. Não acredito e não consigo imaginar que eu, 

os colegas deputados e a sociedade que trabalha e 

paga impostos, têm que sofrer na carne e na família a 

ausência de um ente ceifado de forma violenta e bruta 

para se indignar e dizer que tem que ter previsão de 

punição para essas pessoas. 

Concordo com os colegas, com os amigos e 

com os companheiros que discursarão e defendem 

que precisamos prevenir. Precisamos prevenir. 

Discutimos a Escola Viva e sou a favor de uma 

escola de tempo integral. Mas por que a escola de 

tempo integral não vai para ensino fundamental II, de 

onze, doze, treze e quatorze anos. Porque com 

quinze, dezesseis e dezessete não tem mais conserto. 

No ensino fundamental inicial, o aluno está com seis, 

sete, oito, nove, dez anos. Até o quinto ano está com 

o professor o tempo todo. É mais simples de colocar 

princípios, valores e ética. Daqui a pouco vem o 

fundamental, séries finais, com onze, doze, treze e 

quatorze anos. Ali precisa do tempo integral para 

continuar o tempo todo na escola. Agora, com 

quatorze, quinze e dezesseis anos, já não resolve mais 

nada. Não conserta quem já está torto, quem nasceu 

com sonho de ser o chefe do tráfico. 

Antes de conceder aparte, primeiro quero 

garantir com a presidenta, Senhora Deputada Janete 

de Sá, mais dois ou três minutos para concluir meu 

raciocínio. E gostaria que fosse apresentado e um 

vídeo da votação, do infeliz resultado da votação da 

diminuição da maioridade penal no Congresso 

Nacional ontem, para eu discordar do ministro da 

Justiça. 
 

(É exibido o vídeo) 

 

 O SR. FREITAS - (PSB) - É um absurdo o 

ministro da Justiça justificar e pedir a votação 

contrária ao projeto que pune quem comete crimes 

hediondos, estupros seguidos de  morte, assalto 

seguido de morte, roubos coletivos, e o ministro da 

Justiça defender não punição para esses bandidos, 

porque não tem vaga nos presídios. Mas por que, 

então, não fez há muito tempo nesse país uma 

reforma do sistema prisional com capacidade de 

ressocializar? Agora, não há vagas e não vamos 

prender. Vamos permitir que bandidos desse nível de 

periculosidade, que esse tipo de bandido, não vá para 

a cadeia, não tenha previsão de punição, porque não 

tem vaga no sistema. E cadê a proposta de reforma 

para o sistema? Então vamos reformar o sistema! 

Cadê a iniciativa? Onde que está? Há quanto tempo 

essa matéria está no Congresso Nacional? E agora 

precisou de um presidente maluco para colocar essa 

proposta em votação e promover uma discussão mais 

ampla. Então, não se propõe nada e vai se deixando 

o país à mercê do crime, da corrupção. É preciso que 

tenha previsão. Sou completamente a favor de que 

tenha um sistema penitenciário decente. Mas cadê? 

Onde está a proposta para a discutirmos? 

 Vou terminar contanto uma historinha. 

 Um cidadão mateense, de São Mateus, 

funcionário da Petrobras, que trabalha embarcado em 

Macaé, Senhor Deputado Guerino Zanon e Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, não quero que isso 

aconteça comigo nunca. Trabalha quinze dias fora e 

volta para São Mateus para ficar mais quinze. E num 

belo dia, agora, recentemente, chega à sua casa, 

Senhora Deputada Raquel Lessa, um bandido de 

dezessete anos, como esse, para receber trinta reais, 

que o seu filho tinha comprado com esse bandido, e 

ele indignado disse: Eu não posso, não pago, porque 

estaria dando aval ao meu filho para continuar 

nisso. 

 Chama, conversa, e volta para Macaé para 

trabalhar quinze dias, e o bandido foi embora. 

Quando ele volta, - ele junto com os amigos - o 

bandido chega e dá nele treze tiros. Mata o pai que 
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não quis dar trinta reais para pagar a dívida do filho. 

E o bandido está solto em São Mateus. Isso 

aconteceu agora. 

E aí vou querer que esse rapaz esteja solto, 

gente? Tem que ter previsão de punição, enquanto 

não cria capacidade de ressocializar. Não pode deixar 

o país da forma que está. Oitenta para noventa por 

cento da sociedade brasileira toda pede isso, e estou 

nesta Casa como representante desse povo.  

Os que estavam lá, ontem, o dia todo, o que 

esse povo faz? Uma minoria tem capacidade de 

mobilização, mas qualquer pesquisa que se faça neste 

país, em qualquer lugar, oitenta, noventa por cento 

quer que tenha previsão de punição para esses 

bandidos que cometem crimes hediondos e sabem 

muito bem o que estão fazendo. Mas eles sabem, 

como esse do vídeo, que respondeu para a repórter 

quando lhe perguntou, - e preciso reforçar. A repórter 

pergunta: Mas o ano que vem você vai faze dezoito 

anos. E ele está tão consciente que diz: E vai 

continuar não dando em nada. Aqui é terra sem lei. 

 É uma impotência muito grande quando 

nosso Congresso não tem capacidade de sensibilizar e 

votar esse tema. Mas os mesmos que votam contra 

são os que estão vendo os nossos recursos indo para o 

ralo da corrupção, e o BNDES patrocinando altos 

bilhões para a Friboi e tirando onze bilhões e 

duzentos milhões da educação, Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, esse orçamento, onze bilhões e 

duzentos milhões da educação. Então, é na educação 

que é para investir? Tiram-se onze bilhões e duzentos 

milhões da educação? O que será da nossa 

sociedade? É por isso que tenho que me indignar. 

Quantos trilhões foram jogados na transposição do 

São Francisco durante doze anos, em três governos? 

Qual é a educação? Qual é o sistema? Qual é a 

reforma do sistema que será proposta para acabar 

com isso? E a sociedade continuará nas mãos de 

bandidos de alta periculosidade? E esta Casa, esta 

Assembleia Legislativa, precisa ter coragem de não 

ficar em cima do muro, de não se esconder atrás da 

desgovernança desses governos. Agradeço a V. Ex.ª a 

paciência. (Muito bem!) 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Guerino Zanon, orador inscrito.  

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhores 

Deputados e Senhoras Deputadas. Concedo um 

aparte à Senhora Deputada Eliana Dadalto. 

A Sr.ª Eliana Dadalto - (PTC) - Obrigada, 

Senhor Deputado Guerino Zanon, pelo aparte. 

Falando sobre a redução da maioridade penal que o 

Senhor Deputado Freitas defendeu, digo que sou 

contra a redução penal mesmo diante da situação 

daquele adolescente, relatada pelo Deputado Freitas.  

Senhor Deputado Guerino Zanon, se 

verificarmos o ambiente onde ele vive, veremos que é 

de revolta. Tive alunos que falavam isso. Trabalhei 

em escola fundamental em que o aluno falava isso 

também. Mas ao verificarmos o contexto de sua vida, 

percebemos que a revolta maior é justamente por não 

ter família, ele se revolta e quer transferir isso para a 

sociedade. Então, precisamos de escolas, sim, que 

atendam às nossas crianças em tempo integral, de 

Escola Viva, principalmente em área de 

vulnerabilidade social para atender justamente a essas 

crianças. Lógico que não veremos o resultado agora, 

mas precisa ser implantado imediatamente.  

Quanto aos que estão nessa situação, existem 

os Iases que fazem um trabalho muito bom, sim. 

Verifiquei e estime conversando com a diretora-

presidenta do Iases que me passou  como é feito o 

trabalho nas unidades e é importante que os 

deputados também conheçam o trabalho do Iases que 

recupera, sim, setenta por cento dos nossos 

adolescentes que por aquela instituição passam.  

Faço esse registro porque não podemos 

admitir que nossos adolescentes estejam em prisões 

onde não são recuperados; eles sairão piores do que 

entraram. Não dá para se estender mais. Graças a 

Deus, ontem, os deputados federais se sensibilizaram 

com essa situação.  
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Concedo um aparte ao Senhor Deputado Edson 

Magalhães. 

 

O Sr. Edson Magalhães - (DEM) - Quero 

me somar à fala da Senhora Deputada Eliana 

Dadalto. Fui um dos defensores da manutenção da 

idade penal acima de dezoito anos, por quê? Há vinte 

e cinco anos  existe o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e essa PEC tem vinte e dois anos e o que 

foi feito para melhorar o Estatuto, principalmente 

quanto às questões socioeducativas? Não foi feito 

nada.  

 Senhor Deputado Freitas, não estamos 

defendendo a não punição para pessoas com 

dezesseis, dezessete anos, de forma nenhuma. Só que 

ela tem que acontecer dentro do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Muito diferente, hoje, de um 

presídio.  

Entendo que o ministro fez uma defesa e S. 

Ex.ª falou de verdade o que está acontecendo no 

Brasil. O sistema prisional, hoje, do Brasil não 

melhora ninguém; só atrapalha. Então, por essa 

questão sou contra a redução da maioridade penal 

para dezesseis anos de idade porque temos o Estatuto 

da Criança e do Adolescente que pode muito bem ser 

adequado para atender, realmente, a esses jovens de 

dezesseis a dezessete anos. Muito obrigado. 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Concedo um aparte ao Senhor Deputado Freitas. 
 

O Sr. Freitas - (PSB) - Senhor Deputado 

Guerino Zanon, preciso garantir sua fala, meu 

querido colega.  
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
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Mas eu terei tempo sim e entrarei no assunto 

também. 
 

O Sr. Freitas - (PSB) - Fico sem argumentos 

porque os meus argumentos dito da tribuna desta 

Casa, foram tão contundentes com relação a ser 

favorável que exista um sistema prisional todo 

reformulado com capacidade de recuperar pessoas. 

Agora, uma coisa é  começar a dar um atendimento 

na escola a partir de agora e não existe essa escola 

ainda; e outra coisa é o trato que se dá a quem está 

fora da lei como esse rapaz que fiz questão de frisar 

muito da tribuna. Ele disse: eu tenho o sonho de ser 

isso. Então, quem defende que não tenha punição está 

defendendo que não tenha punição para esse sujeito 

que disse isso. Ele não é menor, ele está totalmente 

consciente do que quer na vida dele. Citei um caso do 

meu município que nos estarrece, quando estamos do 

lado, é vizinho e vejo acontecer. Vem um rapaz e 

mata o pai de quem deve a ele trinta reais, e está 

solto. E a Senhora Deputada Eliana Dadalto fala que 

o Iases recupera setenta por cento dos adolescentes. 

Onde está isso? Eu quero ver também os setenta por 

cento recuperados. Que utopia que vivemos. Temos 

que ir para a realidade. Sou completamente a favor de 

uma escola de tempo integral para os alunos de onze, 

doze, treze e quatorze anos do Ensino Fundamental 

II. Eu também sou a favor; mas sou a favor da 

punição para o bandido que já está cometendo esses 

crimes e que senta um revolver na cabeça da dona da 

padaria e diz: Eu ia pocar a cabeça dela.  E eu vou 

leva-lo para a escola de tempo integral? Pelo amor de 

Deus, gente! Temos que ser realistas com o País onde 

vivemos.  

Senhor Deputado Guerino Zanon, eu ia 

mostrar outro vídeo aqui daqueles delinquentes de 

São Paulo que foram perseguidos por um policial, 

Senhor Deputado Edson Magalhães.  É um policial 

que tem que dar a ele uma comenda de mérito e 

promovê-lo. Eram dois bandidos em uma moto que 

estavam assaltando e o policial teve a coragem, 

destemido, bravo, a honra da farda de montar em uma 

moto e perseguir até quase pegar. O delinquente da 

carona pega o capacete e joga para trás em alta 

velocidade, se o capacete pegasse nesse policial o 

matava na hora. Os dois caem, o policial chega, 

aborda e percebe que tem uma arma. Quando o 

bandido levanta para atirar no policial, ele mata os 

dois. O policial está preso, gente! O policial está 

preso! Eu tenho que me indignar com isso. Obrigado!  
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Senhora Deputada Raquel Lessa, presidindo esta 

sessão; Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos, 

Doutor Hércules, Hudson Leal, Bruno Lamas, Edson 

Magalhães e a Senhora Deputada Eliana Dadalto, que 

há pouco também fez uso da palavra no aparte. Esse 

tema não se esgotará, com certeza, nesta semana. Ele 

voltará à pauta dos debates em nível nacional, 

internacional e temos que trazê-lo também para esta 

Casa e para as câmaras municipais também porque é 

importante.  

Os argumentos apresentados realmente são 

fortes, Senhor Deputado Freitas. Não restam dúvidas. 

Mas temos também os argumentos que consideramos 

fortes por estarmos do lado dos deputados e de uma 

pequena parcela, não tem problema falarmos isso, 

que não concorda com a redução. Somos 

concordantes, acho que os dois lados de que o País 

carece de políticas públicas - como eu sempre gosto 

de colocar - eficientes e duradouras porque em um 

papo informal com o Senhor Deputado Edson 

Magalhães desde a nossa descoberta o descaso com 

os menos favorecidos ainda continua bastante 

evidente. E se um país não cuida dos menos 

favorecidos com certeza não teremos tranquilidade 

no nosso caminhar. Essa é uma verdade. 

Então, agora querermos justificar a alteração 

da Constituição e até há entendimentos de que não 

cabe aqui uma emenda constitucional porque a 

redução da maioridade seria uma cláusula pétrea e só 

com a nova constituição poderia ser alterado. Mesmo 

tendo esse entendimento, os argumentos, como tenho 

colocado, são fortes dos dois lados. 

Lutamos não no mesmo sentido do ministro 

da justiça ou do governo federal que trabalhou pela 

derrubada da maioridade. Não comungamos com a 

fala do ministro de que não vamos aprovar uma lei, 

porque não há uma alteração constitucional, porque 

não há vagas nos presídios. Para mim, é totalmente 

equivocado, não é essa linha. O senhor está correto, é 

um absurdo como o ministro se posicionou. E foi a 

voz do governo federal colocada, não a nossa voz. 

 As vozes dos que defendem a não redução é 

porque querem que este País caminhe para políticas 

públicas eficientes e duradouras, sempre! Os Iases, 

como disse a Senhora Deputada Eliana Dadalto, com 

toda a sua carência ainda em termos materiais, em 

termos físicos, têm dado suas contribuições. 

 Não preciso falar setenta, oitenta, noventa 

por cento, porque não posso ter o mesmo peso e a 

mesma medida por um garoto, como o senhor disse, 

que assassina brutalmente um pai de família, uma 

mãe de família ou qualquer outro cidadão. Não posso 

ter o entendimento com ele como tenho com alguém 

que pratica um pequeno delito que, com boas 

políticas públicas, é perfeitamente recuperável. 

 Temos que fazer uma separação do joio do 

trigo, porque as nossas defesas são as mesmas, são 

pela vida, só que o encaminhamento da questão não 

está concordante. Acho que esse grande debate nos 

possibilitará isso.  

 Finalizarei minha fala, porque há outros 

oradores. Teria outros assuntos, mas as contribuições 

que os três deputados deram nesta sessão forma 

importantes para o debate. Obrigado a todos. (Muito 

bem!)  

 
 

(Retira-se momentaneamente o 

Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes) 
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  A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL 

LESSA - SD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, orador inscrito. 

(Pausa)  
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas, orador inscrito.   

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados... 

 

O Sr. Freitas - (PSB) - Senhores Deputados 

Bruno Lamas, Guerino Zanon e Eliana Dadalto, que a 

sociedade observe que o Congresso Nacional quase 

fez a sua parte. Não foi que o Congresso votou com 

os bandidos, trezentos e três deputados votaram 

favoravelmente à previsão de punição para os 

bandidos que cometem crimes hediondos e ainda não 

têm dezoito anos. Trezentos e três! Mas precisava de 

trezentos e oito votos. 

Como o Senhor Deputado Guerino Zanon 

bem disse, o ministro da Justiça, com a voz da 

presidência da República, o Governo inteiro e o 

Partido dos Trabalhadores trabalharam para não 

aprovarem, porque demanda despesa de aumentar 

vaga nos presídios, como bem disse o ministro da 

Justiça. 

E o Governo é forte. Precisamos entender 

que o Governo é forte. Inclusive, há um parlamentar 

do nosso Estado votando com o Governo: não 

conseguiu aprovar que houvesse previsão de punição 

para bandidos. 

Querido Senhor Deputado Edson Magalhães 

- respeito para rachar as posições de V. Ex.ª, 

posições, aliás, muito equilibradas, coerentes, um 

prefeito que fez um trabalho magnífico na cidade de 

Guarapari -, ontem debatemos, juntamente com o 

Senhor Deputado Guerino Zanon, o novo Pacto 

Federativo. 

Os prefeitos não dão conta de resolver todas 

as situações. Esses bandidos precisam ser punidos, e 

não há previsão no ECA. Citei o bandido que matou e 

está solto; não tem previsão, nenhum fica preso por 

três anos. Que tenha previsão de punição!  
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 

Concederei o aparte ao Senhor Deputado Edson 

Magalhães. Preciso de cinco minutos para fazer meu 

pronunciamento, então, o Senhor Deputado tem mais 

de um minuto de aparte. 

 

O Sr. Edson Magalhães - (DEM) - Quero 

dizer ao Senhor Deputado Freitas que, realmente, não 

está previsto no ECA. Aquilo que eles gostariam de 

fazer no Código Penal poderia muito bem ser feito no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Darei um exemplo a V. Ex.ª. Tivemos um 

debate, no qual não entrei, muito acalorado, com 

relação ao corte de combustível aqui, na gestão Paulo 

Hartung, no começo. Logo depois, trinta, quarenta 

dias depois, veio uma pesquisa dizendo que os 

homicídios no Espírito Santo, como outros crimes, 

havia diminuído. Por que foram diminuídos? Porque 

o Governo otimizou a Máquina.  

O Senhor Deputado Bruno Lamas foi um dos 

que fizeram essa defesa na Serra. Não acho que há 

instituto de pesquisa, Senhor Deputado Guerino 

Zanon, colocando índice para ser uma farsa para a 

sociedade capixaba. Os nomes que estão ali são 

evidentes. Então, tem esse ponto e essa é uma 

questão. 

 Quando se trata dos Iases, e me refiro a esses 

institutos porque, talvez, hoje, não estejam 

preparados, mas é uma política estadual com a qual 

temos o compromisso, como deputados, de defender 

e propor ao Governo do Estado que, depois da 

mudança do ECA, fazer, então, as adaptações 

necessárias para acolher essas pessoas que cometem 

crimes.  

 V. Ex.ª fala, por exemplo, da questão do 

ministro, mas vamos dizer uma coisa: a ministra 

Cármen Lúcia, do STF, ontem, foi quem concedeu 

uma liminar para que duzentas pessoas tivessem 

acesso à galeria da Câmara Federal. Foi a ministra 

Cármen Lúcia. Outra coisa: todos os ministros do 

Supremo são contrários à redução da maioridade 

penal.  

 Falarei rapidinho sobre dois ciclos 

importantes no Brasil: o ciclo da cafeicultura, que V. 

Ex.ª conhece, e o ciclo do café. O que aconteceu com 

esses dois ciclos? Os brancos não foram colher café, 

mas os negros foram. Direi que é uma coisa 

antissocial e desumana ter que trazer negros e colocar 

em uma situação, sendo que este País não deu 

educação, não deu emprego e não deu renda. Até 

hoje, infelizmente, Senhor Deputado Freitas, há a 

discriminação. Muito obrigado, Deputado. 
 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Farei o 

registro do que eu iria falar. Combinei com o Senhor 

Deputado Edson Magalhães que daria um aparte a S. 

Ex.ª. Depois, darei a réplica ao Senhor Deputado 

Freitas e a tréplica ao Senhor Deputado Edson 

Magalhães. 

 Só quero registrar a minha insatisfação com a 

derrubada da minha proposta de criação de uma 

comissão especial para acompanhar a implantação e 

os resultados do projeto Escola Viva. A sociedade 

perdeu um bom instrumento, pois a Comissão de 

Educação tem muitas tarefas complexas e esta 

comissão estaria focada.  

Os dois grandes jornais de circulação, tanto o 

A Tribuna quanto o A Gazeta, está aqui o jornalista 

Eduardo Fachetti, a quem queria agradecer, deram 

essas matérias hoje lamentando e dizendo que a 

Assembleia abre mão de fiscalizar. Não é exatamente 

isso, mas a Assembleia perdeu uma boa oportunidade 

de acompanhar de perto o projeto em uma comissão 
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especial. Todos nós temos que torcer para que esse 

programa funcione e funcione bem. Como capixabas, 

temos que torcer, mas o acompanhamento por meio 

de uma comissão especial seria importantíssimo.  

Lamento a retirada da assinatura de quatro 

deputados. É uma prática, respeito, mas é uma prática 

que não costumo fazer em minha vida e fico muito 

chateado com esse tipo de coisa, mas respeito e 

entendo, e vamos tocar a vida. Perdemos uma boa 

oportunidade de uma bela comissão especial com 

objetivos definidos, ir construindo junto com o 

Governo a escola em tempo integral, a Escola Viva.  

 

O Sr. Freitas - (PSB) - Quero parabenizar V. 

Ex.ª e fazer parte da tristeza e indignação de V. Ex.ª 

em não poder ver o requerimento de uma comissão 

especial para acompanhamento dos trabalhos da 

implantação do projeto Escola Viva em nosso Estado. 

Acho um absurdo que esta Casa abra mão dessa 

prerrogativa necessária, uma vez que esta Assembleia 

tem sido a Assembleia do País. Temos sido ao longo 

de uma década e meia parceiros do Governo e 

parceiros de toda grande transformação pela qual 

nosso Estado está passando, baseado em iniciativas 

como a de V. Ex.ª. 

Quero me indignar mais uma vez, pois 

vivemos em um País sob a égide do império do 

medo. Existem as bancadas representadas, Senhor 

Deputado Edson Magalhães, no Congresso: a 

bancada da agricultura, a bancada evangélica, a 

bancada tal e tem a bancada da bala. Por que o 

ministro Joaquim Barbosa pediu para ir embora? 

Gostaria que alguém me respondesse: por que pediu 

para ir embora? Um ministro do Supremo que 

engrandeceu o País e, depois, pede para ir embora 

prematuramente. Por que esses deputados estão 

votando para não punir? Por que será? Temos que, de 

novo, nos libertar. O País precisa se libertar e precisa 

de novos Tiradentes. Obrigado. 
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhora 

Deputada Raquel Lessa, encerro meu 

pronunciamento, mas não antes deixando de dizer: 

esta sim é uma presidente. A nossa Deputada Raquel 

Lessa está abrilhantando o nosso trabalho nesta 

manhã. (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Obrigada, Senhor Deputado Bruno Lamas. 

Findo o tempo destinado a presente sessão, 

vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 6 de julho 

de 2015, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: votação da redação final 

do Projeto de Lei n.º 189/2015; discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Lei n.
os

 243/2015 

e 179/2015; discussão, em 1.º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 05/2015; discussão 

especial, em 3.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

239/2015; discussão especial, em 3.ª sessão, dos 

Projetos de Decreto Legislativo n.
os

 58/2015 e 

59/2015; discussão especial, em 2.ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.
os

 81/2015 e 231/2015; discussão 

especial, em 2.ª sessão, do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 60/2015; discussão especial, em 2.ª 

sessão, dos Projetos de Resolução n.
os

 36/2015 e 

37/2015; discussão especial, em 1.ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.
os

 208/2015, 241/2015 e 256/2015. 
Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a sessão às doze horas. 

 

___________________________________________ 

 
 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO DA MÁFIA DOS GUINCHOS. 

SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 15 DE 

JUNHO DE 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Dando início aos trabalhos de hoje, 

convido a Senhora Secretária a proceder à leitura da 

ata da sexta reunião ordinária, realizada em 8 junho 

de 2015. (Pausa)  

 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Solicito à Senhora Secretária que 

proceda à leitura do Expediente. 

  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EXPEDIENTE: 

  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

 

 

Processo Administrativo n.º 152132/2015, 

da Secretaria Municipal de Transportes, 

Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, 

encaminhando cópia do contrato firmado 

entre a Prefeitura Municipal de Vitória e a 

empresa responsável por contratar, controlar 

e cobrar o parquímetro das vagas rotativas do 

município de Vitória, em resposta ao 

Ofício/CPI n.º 045/2015 desta CPI. 
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O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos e dê 

ciência à relatora. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Petição da senhora Marlene dos Santos 

Candido, requerendo cópia integral dos 

autos do processo desta comissão, para fins 

de ingresso em ação judicial, tendo em vista 

que a requerente prestou depoimento como 

convidada nesta CPI. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Este caso é daquela senhora que 

prestou depoimento aqui. Então extraia cópia da ata 

da sessão, do depoimento dela, da parte inicial, que 

criou a CPI, porque parece que ela quer ingressar na 

Justiça contra a Guarda Municipal. Forneça todos os 

documentos necessários a ela. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Ofício/PMES/BPTran/1.ª Seção n.º 

135/2015, do Batalhão de Trânsito do 

Espírito Santo, em resposta ao Ofício/CPI n.º 

035/2015 desta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Processo Administrativo n.º 152166/2015, 

do senhor Gilberto João Caregnato, contendo 

reclamações contra ato de omissão da 

autoridade pública e propondo estudos sobre 

o objeto desta CPI. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Denúncia anônima da comunidade de 

Pancas - ES, referente à máfia dos guinchos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos e dê 

conhecimento à relatora de todos esses expedientes, 

por cópia. 

 Continua a leitura do Expediente.  
 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

Cópia do Processo Administrativo n.º 

152541/2015, do Presidente do Sindilegis, 

requerendo que seja estendida aos 

trabalhadores das demais comissões 

parlamentares de inquérito a garantia de a 

sociedade organizada encaminhar 

questionamentos à Mesa das respectivas 

comissões para subsidiar os trabalhos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

E-mail do senhor Jadir Costa Júnior, 

coordenador de pátios do Detran ES 

solicitando a dilação do prazo de resposta do 

Ofício/CPI n.º 040/2015 por mais quinze dias 

a contar da presente data. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vamos consultar a Mesa com 

relação à dilação de prazo. Esse é o coordenador do 

Detran solicitando dilação de prazo para resposta do 

Ofício/CPI n.º 040/2015 por mais quinze dias. 

Concorda, relatora? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Presidente, não tendo jeito. Agora, diminuem nossos 

prazos. Cada vez que demora, diminuem. Vamos dar 

quinze dias, mas pedir que deem celeridade. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não. Jeito tem. Podemos fazer uma 

diligência pessoal. Entrar lá e sair só com isso 

informado. Mas se V. Ex.ª concorda com o prazo.  

Senhora Deputada Raquel? 
 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - 

Concordo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Bruno? 

 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Concordo com a dilação.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então oficie que o prazo é 

improrrogável. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

COMUNICAÇÕES: 
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Objetivo da Comissão: Apurar denúncias 

relacionadas à máfia dos guinchos, pátios, 

estacionamentos, depósitos de veículos 

apreendidos e possível conluio entre 

autoridades, prestadores de serviço e lesão ao 

cidadão, além de investigar participação de 

servidor público e empresa terceirizada com 

intuito de lesar o contribuinte. 
 

Convocados: 

 

Coronel Aldoete Guedes Sant’Ana, ex-

comandante do 10.º Batalhão de Polícia 

Militar do município de Guarapari. 

Fabiana Maioral, secretária de Prevenção, 

Combate à Violência e Trânsito do município 

de Vila Velha. 

 

Convidado: 

 

Nélison Miranda dos Santos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Daremos início ao nosso trabalho.  

Ata aprovada como lida. 

Ouviremos a doutora Fabiana Maioral. 

Gostaria que a senhora se identificasse para efeito da 

taquigrafia.  

 

 A SR.ª FABIANA MAIORAL - Bom-dia a 

todos. Sou Fabiana Maioral Foresto, sou secretária do 

Município de Vila Velha, da Secretaria Municipal de 

Prevenção, Combate à Violência e Trânsito.   

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Doutora Fabiana Maioral, 

convocamos a senhora e lerei o requerimento da CPI, 

Requerimento n.º 110/2015: 
 

(...) Comissão Parlamentar de 

Inquérito, formada por 05 (cinco) 

membros, para, no prazo de 90 

(noventa) dias, apurar denúncias 

relacionadas à Máfia dos Guinchos e 

Pátio/Estacionamento/Depósito de 

veículos apreendidos e possível 

conluio entre autoridades, 

prestadores de serviços e lesão ao 

cidadão, além de investigar 

participação de servidor público e 

empresas terceirizadas com intuito 

de lesar o contribuinte, conforme 

documentação anexa. 

Sala das sessões, 04 de março de 

2015. 

 Vêm as assinaturas de acordo com 

Regimento, juntado vários documentos de 

reportagens e de denúncias em que o foco principal é 

o faminto guincho que passou a ser usado como fonte 

de renda para terceirizados independente de qualquer 

situação em que o contribuinte possa ter inclusive 

direito, até em casos de que o contribuinte está 

completamente coberto de informações, em face de 

gerar o transporte para gerar cobrança para gerar 

diária, os guardas têm usado isso de forma exclusiva 

sem nenhuma compreensão e sem aceitar nenhuma 

argumentação. Então, sabemos que não é o caso de 

Vila Velha, mas a senhora foi convidada para poder 

explicar o funcionamento no município como é que 

estar.  

 Passaremos a palavra para a deputada 

relatora e a senhora poderá responder diretamente.  

Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Janete de Sá. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Bom-dia 

a todos os colegas da comissão, as pessoas que aqui 

vieram, nossos convocados e convidados. Agradeço a 

presença da nossa secretária de Prevenção, Combate 

à Violência e Trânsito do Município de Vila Velha, 

município onde, hoje, resido. Já conheço a doutora 

Fabiana Maioral, é uma pessoa séria, dedicada e fico 

muito satisfeita em ver a disposição da Prefeitura de 

Vila Velha de, prontamente, liberar seu nome para 

estar junto conosco.  

Vocês foram chamados porque estamos 

investigando os abusos com relação a remoções e 

multas no nosso estado. Primeiramente, ouvimos 

Vitória. E como Vila Velha é o segundo município 

que, também, adota a prática de parquímetro e não 

ouvimos tantas reclamações como ouvimos de 

Vitória com relação a esse procedimento, gostaria 

que a senhora relatasse como é feito esse trabalho lá e 

como é feita a remoção dos veículos pela Guarda de 

Trânsito de Vila Velha.   
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - A princípio 

há de se destacar que o município de Vila Velha fez 

uma fusão de secretarias que ocorreu, primeiro, com 

os agentes de trânsito oriundos da antiga Semtran 

com a Secretaria de Prevenção a Violência, isso se 

deu no ano de 2013. Vieram cento e doze agentes de 

Trânsito que se uniram aos agentes de Defesa Social, 

passaram então todos esses agentes, agora guardas 

municipais, a atuarem tanto no campo de trânsito 

quanto de defesa social. O princípio que norteia, 

principalmente, a atuação deles é de orientação e 

educação no trânsito. Há que se fazer multas? Sim, 

mas primeiro se orienta. Chama-se a atenção e a 

multa, no caso, seria o último recurso. Eles têm 

trabalhado nesse sentido, temos gerado multas, com 

certeza, mas o número, acredito, que nem seja tão 

grande assim.  

Com relação à remoção, tínhamos um 

convênio com o Detran desde o ano de 2012 que 

venceu, agora, em janeiro de 2015. Desde então não 

renovamos o nosso convênio com o Detran. Por quê? 

Temos algumas cláusulas que ainda estamos 
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discutindo com o Detran para acertarmos como 

realmente serão feitas essas remoções com relação à 

atuação do Detran no município, também.  

Não sei qual seria mais a...  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Basicamente isso.  

Qual órgão interno da Guarda de Trânsito de 

Vila Velha que faz o controle das remoções dos 

veículos e que geram os relatórios? 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Dentro da 

Secretaria de Prevenção e Combate à Violência 

temos a Subsecretaria da Guarda Municipal 

comandada pelo nosso subsecretário, Coronel 

Renato. Os agentes de trânsito geram a multa, levam 

para o nosso controle a Jari, é uma gerência, e todos 

esses relatórios são gerados e entregues para o 

coronel e, a seguir, ele nos entrega na secretaria.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - A 

senhora poderia precisar qual o número de remoções 

feitas pelo município de Vila Velha de 2013 a 2015? 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - 2013 não 

temos esse controle, mas do ano de 2014 a 2015 

geramos mil quatrocentos e trinta remoções no 

município. De primeiro de janeiro de 2014 a 15 de 

janeiro de 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Essas remoções, quais são os 

motivos dela? Tem anotado aí? 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Local 

irregular. Eu não anotei, mas tenho como justificar se 

me for dado prazo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Tem alguma de estacionamento 

rotativo? 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Deve ter 

sim. Deve ter. Eu não tenho o número, mas a gente 

pode levantar. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Entendo 

porque a informação que temos de Vila Velha é que 

não é uma prática remover em estacionamento 

rotativo. Gostaria de saber se isso procede e entendo 

qual o motivação para remover no estacionamento 

rotativo? 

 
 A SR.ª FABIANA MAIORAL - Porque 

dentro do contrato do estacionamento rotativo é dado 

ao munícipe um prazo para regularizar a estada na 

vaga. Então, ele tem um prazo para cumprir e depois 

ele pode se dirigir até a empresa, até a prefeitura, 

para pegar uma guia para regularizar isso daí. Esse é 

o motivo, o grande motivo, de não se fazer a remoção 

do veículo. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, tenho mais algumas perguntas, mas 

passarei a oportunidade para outros colegas porque 

pode ser que tenham as mesmas que eu faria e 

também soma a oportunidade desses companheiros.  
 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Secretária, bom-dia. 

Só a respeito de uma rotina na Guarda 

Municipal de Vila Velha. Aqui, na Guarda Municipal 

de Vitória, o bloco de remoção não fica disponível 

para todos os guardas municipais. Você tem, se não 

me engano, o chefe e tem aquela equipe volante de 

apoio. Os guardas que verificam a infração não têm 

esse bloco. Como isso funciona? Como é essa rotina, 

o funcionamento, na Prefeitura de Vila Velha? 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Nossos 

guardas detém o poder do bloco de notificação. Cada 

um tem o seu bloco e é responsável por ele. Quando 

há necessidade de remoção, é solicitado junto à 

central, que fica no videomonitoramento, essa central 

solicita que um supervisor vá até o local e já solicita 

também que a empresa, que vá remover, o faça. 

Então, é tudo comunicado e registrado dentro da 

nossa central.  
 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - Sim. 

Então tem um número de funcionários que 

trabalham nessa central. São funcionários, assim, 

com uma designação para isso. Tem alguma distinção 

na função? 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não, mas 

eles ficam como operadores dentro do 

videomonitoramento. Então, toda ocorrência de 

maior vulto ou então solicitação de apoio de outros 

órgãos é feita através dessa central, que fica no 

videomonitoramento. Mas são guardas municipais 

que ali ficam. 
 

 O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - Eles 

acatam a instrução do agente, do guarda, que fez a 

abordagem. Ele notificou, ele não tem um poder de 

chegar e dizer: Olha, eu acho que não deve ser 

removido? 
 

 A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não. 
 

 O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Segue orientação da notificação do guarda.  
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não! Ele 

não interfere. Ele solicita que um subinspetor vá até o 

local ou então que justifique tal pedido. Toda 

solicitação, o subinspetor da área tem que tomar 

conhecimento do que está ocorrendo no local até para 

nos repassar depois por meio de relatório 
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O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Satisfeito. 
 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Senhora Deputada Raquel Lessa 

não deseja fazer pergunta. 

Com a palavra a Senhora Deputada Janete. 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Nesse 

aspecto, então, a senhora concorda plenamente que a 

Guarda Municipal de vocês está cumprindo o Código 

Brasileiro de Trânsito, no seu art. 181. Vocês têm 

pleno conhecimento e clareza disso? 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Sim. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Porque, 

em Vitória a coisa é diferente, parece que a 

interpretação é diferente. Estou satisfeita. 

Gostaria de saber também se existe previsão 

no contrato da Prefeitura de Vila Velha com a 

empresa que explora estacionamento rotativo, para 

que os funcionários da empresa do parquímetro 

acionem a Guarda Municipal para remoções de 

veículos nesses estacionamentos. Se no contrato de 

vocês existe essa previsão. 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Deputada, 

sinceramente, não me recordo, mas a gente pode 

providenciar o contrato e encaminhar também. 

Quando há solicitação, devido a esse período que é 

dado ao contribuinte, a Guarda nada pode fazer, 

porque se você dá de um lado e tira do outro, não tem 

condições. E está previsto. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Esse 

período que é dado está no contrato ou em uma 

resolução da Prefeitura disciplinando o rotativo? 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não, salvo 

engano no contrato. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - A 

senhora sabe me dizer quais os nomes dos cinco 

agentes da Guarda Municipal de Trânsito de Vila 

Velha que mais removeram veículos nos últimos três 

anos? 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não, não 

nominei. Pela conta que fiz, com as informações que 

temos aqui de janeiro de 2014 a 2015, temos uma 

média mensal de cento e dezenove veículos 

removidos, uma média diária de quatro veículos. 

Mas, não cheguei a nominar quem seriam os guardas 

que mais removeram.  

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Janete, posso complementar sua pergunta? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Pode. 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - Por 

exemplo, aqui em Vitória essa remoção acaba 

ficando no nome do agente que é da chefia de equipe. 

Lá, como fica isso, fica para aquele que notificou ou 

para o supervisor da Central de Videomonitoramento 

que veio até o local com o bloco? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - E que 

tem o bloco da remoção. 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não, quem 

indica o local e a infração é quem é o responsável 

pela remoção. Já foi assim no passado, mas, como 

disse, houve algumas mudanças na gestão, até fusão 

de secretarias, e hoje se procede dessa forma. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - A 

Corregedoria da Guarda de Vila Velha já recebeu 

alguma denúncia de recebimento de valores por parte 

da Guarda Municipal para efetuar mais remoções 

direcionadas a determinado pátio? 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não tenho 

conhecimento e procuro saber todas as informações 

que são repassadas a nossa Corregedoria. Todos os 

procedimentos, quando se instaura Procedimento 

Administrativo, são por meio do secretário, no caso 

eu, e qualquer investigação sumária que esteja em 

aberto, procuro tomar conhecimento também.  Não 

tenho conhecimento de nenhuma notificação nesse 

sentido. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Por fim, 

a senhora tem conhecimento de alguma denúncia de 

que donos de pátio estariam contratando motoboy 

para circular pelas vias em busca de carros 

irregulares para serem removidos para os pátios? 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não tenho 

conhecimento desse fato também. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, estou satisfeita com as respostas. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Doutora Fabiana, gostaria de saber 

qual a empresa que presta serviço de estacionamento 

em Vila Velha. 

 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Estapar, 

salvo engano. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A senhora não se lembra do nome? 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Estapar. 

Desculpe-me deputado, é tanta coisa. E hoje, 

sinceramente, procurei me focar, que nem me ative à 

parte de rotativo. Mas é Estapar sim. 
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O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas a senhora tem esse contrato na 

sua secretaria, disponível? 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Temos sim. 

Esse contrato passou para a nossa secretaria agora, no 

final do ano, estava na nossa Controladoria, sendo 

feita uma auditoria. Tive acesso a ele agora no mês 

de março. Ele está na nossa secretaria, sim, senhor. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A quem compete, na secretaria, na 

prefeitura, avaliar o contrato com relação ao custo do 

estacionamento, valores? Quem fiscaliza essa 

empresa, se está cobrando acima? Como é feito esse 

controle? 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Temos uma 

gerente desse contrato, que é a Mayara, ela que 

verifica com relação aos locais de maior incidência 

de cobrança. Também temos um número muito 

grande de abstenção do pagamento. Muitos 

moradores não pagam e ficam com o tíquete devedor 

no município. Temos vários tíquetes nesse sentido. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas ele fica com dívida com a 

empresa ou com o município? 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Com a 

empresa, porque, no município, se o guarda 

municipal não presenciar a infração, ele não pode 

fazer a multa após. Então, nossos guardas não fazem. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Eu sei. Nesse contrato fica 

assegurado qual a parte que fica para a empresa e 

qual a parte que fica para a prefeitura, para os cofres 

municipais? 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Se eu falar 

agora para o senhor, não tenho os valores corretos 

agora, deputado. Posso encaminhar para o senhor. 
 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas a senhora sabe  se o município 

fica com alguma parte? 
  

 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Fica. Com 

certeza fica. Não sei qual é o valor correto. É um 

percentual da arrecadação, mas não posso te dizer 

agora qual é esse valor. 
 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O contribuinte que paga, esse 

recurso vai para a conta da prefeitura ou só para a 

conta da empresa? 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não. A 

prefeitura tem uma arrecadação em cima disso 

também. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sei, mas digo o pagamento, quando 

o contribuinte paga. 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Vai direto 

para a empresa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Direto para a empresa. 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - É a 

empresa que repassa o percentual para a prefeitura. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E a senhora sabe qual é o controle 

que a prefeitura faz para saber se houve o pagamento 

ou se não houve? Ou a empresa informa do jeito que 

ela... Ela que manda a relação dizendo que recolheu 

tanto e a parte da prefeitura é tanto? 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Ela tem um 

relatório de ocorrências que ela manda para essa 

gerente de Fiscalização desse contrato e ela que 

verifica. Temos dois funcionários só para 

estacionamento rotativo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, a prefeitura, pelo seu 

conhecimento, não tem servidor da prefeitura que 

acompanhe o faturamento? 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não. Nós 

não temos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A empresa informa o que ela quer 

informar. Ela que vai dizer no final do mês o que 

arrecadou. 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Ela que 

informa a arrecadação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A senhora, como advogada e 

delegada, esse contrato, a senhora acha justo para o 

município ou ele... Como é interpretado esse contrato 

pela Administração? 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Por isso é 

que ele estava na nossa Controladoria há muito 

tempo. Pelo que foi levantado, algumas coisas ainda 

têm que ser acertadas dentro desse contrato. Agora, 

outras, inclusive o percentual que é repassado, salvo 

engano, chegamos à conclusão é que ele é em cima 

do valor total arrecadado, e não dele já com os 

descontos de custos da empresa e de implantação que 
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ela tem também. Mas me sentiria mais a vontade de 

mandar essas informações por escrito, porque, mais 

uma vez, não me preparei para trazer essas 

informações. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Solicitaremos depois o contrato 

integral do processo de licitação. 
 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Perfeito. E 

os balanços, também encaminharemos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Isso. Mas fica dito que a prefeitura 

não tem esse controle. Ela recebe a comunicação da 

empresa que diz: seu valor é tanto com relação ao 

que arrecadamos. 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não. Ela 

recebe o valor de utilização. Cada terminal emite um 

relatório e esses relatórios são encaminhados para 

nós. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sim. Mas o relatório é feito pela 

empresa, não é pelo pessoal da prefeitura. 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não. No 

terminal, tira uma fita que eles encaminham. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Entendi tudo isso. Só quero saber 

se a prefeitura tem, do quadro dela, pessoas que 

fiscalizam esse terminal? 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Dentro da 

empresa, não. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Que fiscaliza o terminal. O terminal 

é de controle da empresa. 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não. O 

terminal é controle da empresa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A senhora sabe se essa firma é a 

mesma que trabalha em Vitória? 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não sei. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não sabe se é a mesma? 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não. 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O pátio das remoções dos carros de 

Vila Velha, são remetidos para qual empresa? É em 

Vila Velha ou é fora de Vila Velha? 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Nós não 

temos pátio. Não temos convênio nenhum. Quando é 

solicitado, é pelo convênio com o Detran. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Eu sei. Mas para onde o carro de 

Vila Velha vai? A senhora sabe? 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - (PSD) - Nem por ouvir dizer? 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não sei, 

não, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Doutor Fábio, o senhor deseja fazer 

alguma pergunta? O doutor Fábio é promotor e nos 

auxilia na comissão. 

 

 O SR. FÁBIO LANGA DIAS - Bom-dia, 

doutora Fabiana. Nos conhecemos em Vila Velha 

mesmo, quando estávamos na Promotoria, não é, 

doutora? 

 Uma pergunta à doutora Fabiana: quer dizer, 

então, que a Guarda Municipal de Vila Velha, por 

falta de pagamento no estacionamento rotativo, não 

promove remoções de veículos? 

 

 A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não 

senhor. 

 

 O SR. FÁBIO LANGA DIAS - Satisfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Procuradores, desejam fazer 

alguma pergunta? (Pausa) A senhora deseja fazer 

alguma pergunta? (Pausa) 

As perguntas feitas pelos acompanhamentos, 

absorvemos como da Mesa.  

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Que a nossa CPI tem aqui a 

presença do Ministério Público, dos funcionários da 

Casa, do comandante da Polícia Militar. A Polícia 

Civil só que não mandou. Aliás, mandou para outra 

comissão, mas nessa não mandou, o superintendente 

não mandou. Mas pode fazer a pergunta. 

 

A SR.ª GEANA MODENESI HERZOG - 

Eu queria saber da doutora, já que ela falou que não 

tem pátio, que ela não tem de forma nenhuma, 

quando existe a necessidade mesmo de uma remoção, 

como é feita? Aciona o Detran, e o Detran que manda 

o guincho lá? Ou existe alguém ou algum lugar que 

você aciona? O guarda? Se é o guarda? Se é essa 
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central lá dentro da Guarda de Trânsito? Quem é que 

aciona, mesmo que não seja do rotativo no caso? 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - 

Geralmente, a gente solicita o apoio da Polícia 

Militar, do Departamento de Trânsito. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concluindo, a licitação desse 

contrato da terceirizada lá foi feito nessa 

administração? 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Do 

Estapar? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É, o contrato que foi feito. 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Do 

rotativo? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Do rotativo. 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Não, 

senhor. Foi na gestão anterior ao do prefeito Rodney. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quem era o prefeito? 

 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Neucimar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Neucimar Fraga. 

A Senhora Deputada Janete de Sá para 

concluir. Temos mais quatro depoentes hoje. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Quero 

concluir parabenizando o trabalho da secretária 

Fabiana Maioral, porque, diferentemente do que 

acontece em Vitória, eu conheço em Vila Velha, vivo 

lá, inclusive não sei o nome, tinha um guarda da 

prefeitura que ficava na cabeça da ponte orientando 

as pessoas. É um trabalho muito mais educativo do 

que de enriquecimento através de captação de 

recursos para a prefeitura através da indústria das 

multas. Isso daí existe em Vila Velha, de fato. E lá 

também tem um parquímetro e, diferentemente de 

Vitória, eles fazem um trabalho de não punir duas 

vezes o infrator. O infrator tem que ser punido sim, 

mas ele não é punido duas vezes. Está no 

parquímetro, não tem o veículo removido. Só é 

multado, claro, se passar o período que está 

contratualizado. Realmente, alguém tem que tirar e, 

nesse caso, cabe à remoção, tanto em Vitória, como 

em qualquer outro lugar. Então, parabéns!  

Quero aproveitar a oportunidade para fazer 

um pedido. Na orla de Vila Velha existe uma 

reclamação muito grande dos turistas e daqueles 

profissionais, que exploram a orla comercialmente, 

de muita dificuldade de espaço para estacionamento. 

E eu tenho observado que mesmo assim não tem 

havido muito guinchamento. Havia muito 

guinchamento logo no início, mas não tem havido 

muito. 

Que a senhora, como secretária de Trânsito, 

também está na sua pasta, buscasse ver mais 

possibilidades de espaços e uma tolerância maior na 

orla, desde que não esteja atrapalhando o trânsito, 

desde que não esteja interferindo no direito de ir e vir 

das pessoas, mas que tivesse uma tolerância maior 

por conta até mesmo do turismo. Não guinchar um 

carro de turista, que vem aqui e sai com uma 

impressão ruim e, muitas vezes, acaba até não 

consumindo na orla, o que é muito importante para 

aquela atividade, um fortalecimento. É o pedido que 

faço. 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Posso me 

manifestar? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Pois 

não. 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Estamos 

até pensando em estender o rotativo a outra áreas, 

mas, antes disso, sanar as incorreções que ainda 

existem no próprio controle, no contrato que existe. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Não 

estou falando em rotativo para a orla não. Estou 

falando em ampliar os espaços na orla e haver uma 

tolerância maior de guinchamento na orla por conta 

de ser uma atividade turística comercial que acaba 

sendo prejudicada. Por só essa razão. 
 

A SR.ª FABIANA MAIORAL - Ok. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - E quero 

agradecer a presença. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vamos só pedir, porque, como esta 

sessão é transmitida ao vivo, e a TV Assembleia está 

com mais audiência do que a Rede Globo, um 

contribuinte informou que lá tem pátio. A gente 

queria que a senhora remetesse, a secretaria fará 

ofício, mas já fica solicitado, com a aquiescência da 

Mesa, que depois consultarei, a cópia de todo o 

processo de licitação e a senhora mandar verificar 

onde são esses pátios. 
 

 A SR.ª FABIANA MAIORAL - Licitado 

pela prefeitura não. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não. Pátio no município. 

 

 A SR.ª FABIANA MAIORAL - Pátio deve 

haver, sim. 
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 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É que a gente quer saber para onde 

vai o carro apreendido em Vila Velha? Isso aí faz 

relação... 

 

 O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - Vai 

para o bairro Ataíde. Um pátio atrás do forte, porém, 

não tem convênio com a prefeitura. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Exatamente. 

 Peço que a senhora encaminhe oficialmente. 

 Agradeço a presença. Se a senhora quiser 

ficar liberada, fique à vontade. Muito obrigado pela 

atenção, e os nossos cumprimentos pelo seu trabalho 

sempre. 

 

 A SR.ª FABIANA MAIORAL - Muito 

obrigada.  

 Eu encaminharei a documentação toda. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Exato. Muito obrigado. 

 Vamos ouvir, agora, o Senhor Nelinho, 

Nélison. 

 Em face da quantidade de testemunhas que 

tem hoje, inclusive, temos para ouvir, ainda, o Senhor 

Nelinho e o Senhor Aldoete Guedes. Está faltando? 

Tem mais alguém para depor hoje? Tem guarda? Só 

os dois, tem certeza? 

 Então, vamos passar a ouvir o Senhor 

Nelinho. Fazer o fazer de se identificar, o nome e o 

endereço completo para a taquigrafia.  

 

 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Nélison Miranda dos Santos, residente na 

avenida São Paulo 1955, Edifício Brisa do Mar, Praia 

da Costa, Vila Velha - Espírito Santo. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor foi convidado para falar 

sobre o que a CPI está apurando, que é 

irregularidades em remoção de carros no trânsito. 

 O senhor tem conhecimento da CPI? 
 

 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Sim, senhor. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O que o senhor tem a declarar para 

contribuir com o nosso trabalho? 

 

 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Uma situação que aconteceu comigo na 

Serra Sede. Era véspera de Carnaval, dia 13/02, 

coincidiu até que era aniversário do meu filho, fui 

abordado na rua do Banestes, na Serra Sede, pela 

Guarda de Trânsito do município. Parei o meu carro, 

não tinha vaga de estacionamento, parei para entregar 

um documento que um funcionário meu estava 

esperando. Aí, logo que eu estacionei o carro, ficou 

um amigo e o carro ficou ligado, e quando eu voltei, 

coisa que não demorou dois minutos, ele me abordou 

de uma forma muito agressiva, e eu perguntei, falei: 

senhor, não precisa o senhor me abordar dessa forma. 

Sim, aquilo ali acabou, segui. Ali tem um sinal de 

trânsito e quando eu parei no sinal, demorou mais ou 

menos muito, vieram dois policiais, um bateu no lado 

e o outro do outro e pediu para eu encostar. Encostei 

e ele me pediu documento, procedimento legal, pediu 

para olhar todos os meus itens do carro, olhou chave 

de roda, olhou estepe, olhou extintor, olhou tudo. Até 

aí, ok. Aí, nisso, ele ficou, era três horas da tarde, 

mais ou menos, três e meia. E estava demorando 

muito, já era cinco horas da tarde, ele foi lá, tomou 

água de coco, ficou rindo da minha cara, foi no 

banheiro, não sei se ele achou bonito ou feio, não sei. 

Aí, eu liguei para um amigo meu, disse a ele que eu 

tinha trabalho, estava trabalhando em dois 

municípios, e que eu tinha horário a cumprir, que eu 

estava trabalhando. Ele não gostou e pediu que eu 

retirasse todos os meus itens do meu carro. O sol na 

ocasião estava muito quente. Ele me pediu e eu falei 

assim: Tem necessidade disso? Ele disse: Se o senhor 

não tirar, vou te prender em um minuto. Vou te 

algemar na frente de todo mundo. Fiquei assustado. 

Tirei tudo que tinha, compras, berço do meu filho. 

Tirei tudo. Aí, sim, ele viu todos os itens, que estava 

tudo legal. Pediu a chave do meu carro. Até então 

não entendi nada, porque estava tudo legal. Nisso vi 

que ele estava lendo um livro. Acho que ele começou 

a estudar a lei de trânsito naquele dia, porque ficava 

lendo aquele negócio e dando volta, tomando água de 

coco. Foi ao banheiro e eu fiquei esperando. Quando 

eram seis horas da tarde, ele falou assim: Seu carro 

vai ser rebocado. Aí eu falei assim: Cara, mas por 

quê? Ele falou assim: Corre atrás do seu prejuízo. Eu 

falei: Rapaz, você é um policial, um cara para servir 

a população. Não é para chegar dessa forma 

agressiva. Vi que o despreparo dele era muito. 

Policial ali não era um policial, mas, inclusive, cedi a 

gravação, porque eu ficava filmando e ele falando 

que não adiantaria nada. Ele tem a gravação falando 

isso atrás de mim. Acho que não foi, não estava num 

dia bom, não sei. Só que ele me pegou para Cristo no 

dia. 

 Falei bem assim: Rapaz, hoje é aniversário 

do meu filho. Estou com minha esposa, com as 

crianças vindo. Você está vendo que meu carro está 

cheio de coisa. Ele falou assim: O problema é seu. O 

problema é seu. Eu falei assim: Está bom. Comecei a 

não falar mais com ele, porque vi que estava muito 

agressivo, acho que não estava em um dia bom. Aí 

peguei e, mais uma vez, conversei com outros 

parceiros dele e falei: Cara, não tem como você me 

liberar meu carro. Não tem nada ilegal. Ele falou 

assim: Ele é o cara mais antigo aqui. Então não tem 

como passar por cima dele. 
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Aí liguei para um amigo, também um 

coronel, e ele falou bem assim: Nelinho, não sei o 

que foi que aconteceu. Só sei que ele falou que ele 

vai aquela palavra F. Foi a palavra que deu para o 

coronel dele. Aí falei bem assim: Cara, vou esperar. 

Achei que teria uma coisa que era Carnaval, falasse 

assim: vou liberar esse cara. Mas não, não liberou. 

Falou, guinchou meu carro, fez-me tirar todas as 

compras. Fiquei igual a um indigente na rua. Fiquei 

sem entender. Só queria saber por que estava 

rebocando meu carro. Ele não respondeu. Falei 

assim: Mas por quê? Eu não parei em lugar 

proibido, não estou aqui com nada irregular no meu 

carro. Ele falou assim: Você parou ali atrás em uma 

vaga de garagem. Falei: Não parei, rapaz, não parei. 

Eu parei e uma pessoa ficou no meu carro, meu 

carro ficou ligado. Não demorei dois minutos. Ele 

falou: Não quero nem saber, cara, e outra coisa, não 

conversa comigo, não. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Você apresentou alguma queixa, 

alguma coisa, BO, tem a cópia dele aí? 
 

O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Sim. Eu fui à Corregedoria. A 

Corregedoria falou que não poderia representá-lo, 

porque a multa não teria prova, porque o Detran teria 

que ser a meu favor para eu ter uma prova para entrar 

na Corregedoria.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Tem cópia da multa?  
 

O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Tenho. Está tudo no processo.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Já entregou aqui. 
 

O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Inclusive, não é só comigo que ele fez 

isso. Já abordou outra pessoa e fez a mesma coisa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quem é o guarda que fez isso?  
 

O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Vinícius Rocha, do 1.º Batalhão. É um 

cidadão... 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É estadual, então? 

 

O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - É policial militar da Patrulha 

Comunitária. Falei com ele que teria que chamar um 

guarda de trânsito e ele disse que teria autoridade 

para fazer o que ele quisesse. Ele é bem arrogante, 

bem arrogante, bem despreparado. É um risco para a 

sociedade colocar uma pistola na cintura de um 

cidadão desse, porque é prática ele fazer isso. E ele 

me mandou um recado que se eu viesse aqui não era 

para ir à Serra, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ele mandou esse recado quando? 

 

O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Mandou o recado tem uns dois meses. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vou pedir à secretaria da CPI, 

então,  para fazer uma cópia da multa e uma cópia da 

reclamação. E nós vamos fazer aqui, eu vou fazer um 

ofício ao comandante da Polícia Militar pedindo 

providências contra esse cidadão. Aí fala para ele 

mudar o endereço, para ele vir em cima da CPI agora, 

porque nós vamos assumir a denúncia contra ele e 

tirar ele do trânsito, sob pena de... 

 

 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Não, ele não é do trânsito, deputado, ele é 

da Patrulha da Comunidade. Ele age dessa forma... 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vamos tirar ele de atividade. 

Vamos tomar essa providência. 

 Vou passar a palavra para a deputada 

relatora, para fazer as perguntas. 

 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Gostaria 

de saber como é o nome do... É policial militar, é um 

PM? 
 

 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - É um PM. É um PM. 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Soldado? 
 

 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Soldado.  
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Vinicius de quê? 
 

 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Vinicius Rocha. 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - O 
senhor já teve alguma pendência pessoal com o 
senhor Vinicius? 
 
 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Nunca vi. Nunca vi ele na minha vida 

antes. 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Como 

que o senhor pode comprovar se esse comportamento 
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dele já se deu com outras pessoas? O senhor tem 

notícia? 

 

 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Eu tenho uma pessoa, a pessoa que vai 

vir, inclusive, fazer a denúncia aqui na comissão. A 

pessoa... Quando ele me falou, contou esse caso para 

mim, junto com a minha esposa, almoçando com um 

casal, aí ele relatou. Aí ele me ligou e eu falei Como 

é o nome do soldado? Vinicius Rocha. E outra coisa, 

Nelinho, eu não sei o que esse cara tem, porque ele 

não deixava eu falar. E ele fala, deputada, se você vai 

falar com ele, e ele dá as costas. Não quer te ouvir. E 

se você coisa ele fala que vai te algemar. E ele gosta 

de te algemar quando tem plateia. Não sei porque 

ele... acho que devia ser de outra profissão, não ser 

policial. 

 Então, assim, ficou bravo, porque um amigo 

ligou e falou que ele estava agindo de uma forma 

muito arbitrária, abuso de autoridade. Ele ficou muito 

nervoso, aí que ele falou: Agora você vai ver.    

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Só para 

finalizar, esse PM da Patrulha Comunitária, ele tem o 

bloco de remoção e de multa? Ele chegou a remover 

o seu carro? 
 

 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Removeu. Removeu. 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Então 

ele tem o bloco de remoção e de multa?  
  

 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Olha, deputada, ele mandou... Não foi ele 

que chama. Parece até que ele é um coronel da 

polícia ou um oficial, ele chegou, deu as ordens para 

o menino, o menino chamou e ele ficava toda hora: 

Está demorando.  

 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Então 

ele não é um soldado? 

 
 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Ele é um soldado, mas ele age como não 

fosse. Ele age como não fosse. A arrogância dele, ele 

acha que ele é... já está, um oficial. 

 Então, assim, eu fiquei calado, eu me repus, 

porque eu fiquei... lógico, eu não queria ser 

algemado, e eu fiquei no meu canto. Mas isso, 

deputada, eu tenho quatro provas. Não estou falando 

nada aqui que eu não tenho provas. Eu tenho quatro 

provas que estavam presentes comigo, tentaram 

conversar...  

 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - O 

senhor entrou com esse processo todo na 

Corregedoria? 

 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Não, eles não aceitaram. Enquanto a 

multa não for julgada, eles não aceitam.  

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Ok. 

Estou satisfeita com as minhas perguntas.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Solicito à secretaria que faça uma 

cópia do requerimento da CPI, uma cópia do 

depoimento do Nelinho e uma cópia do DVD do 

depoimento dele para a gente tomar as providências. 

Encaminhar uma cópia para ele e a outro, vamos 

encaminhar à Corregedoria para apurar. 

 Senhor Deputado Marcos Bruno? 

 

 O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - Só 

um comentário para a gente ver o tamanho da 

relevância e da importância desta CPI. O deputado 

presidente foi muito feliz na escolha da CPI. E, 

assim, você traz, Nélison, um outro elemento. A 

gente sabe que tem muita gente na sociedade que 

questiona. Alguns falam que não adianta, mas, assim, 

você é uma pessoa que está acreditando nas 

instituições. Está corretíssimo. A gente tem que 

fortalecer as instituições, a gente tem que acreditar, 

exercer isso que você está fazendo aqui. E eu faço 

coro aqui às palavras do Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, a gente assume isso. Você pode ter certeza 

de que você tem uma comissão que vai defender, 

porque não é defender você, é defender o povo do 

Espírito Santo. Parabéns. 
 

 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Sim, a sociedade. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhora Deputada Raquel Lessa? 
 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Eu só 

quero parabenizar o Nelinho pela coragem, porque a 

gente só vai mudar as coisas quando a gente tiver 

coragem de denunciar, coragem de vir à frente de 

uma CPI e denunciar, mesmo com a ameaça que você 

está sofrendo. Mas você veio aqui com a esperança 

de dias melhores, vamos dizer assim. Então, parabéns 

pela sua coragem.  

 

 O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Obrigado, deputada. Obrigado a todos. 

Quero agradecer a todo mundo, também ao promotor 

que está aqui e a todos os funcionários da Casa. 

Obrigado pela oportunidade. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vamos só pedir, já com a 

aquiescência da relatora, não sei se a Senhora 

Deputada Raquel Lessa e o Senhor Deputado Marcos 

Bruno concordam, mas a gente vai ouvir aqui, na 

próxima sessão, esse policial. Oficiar o comando da 
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Polícia Militar para trazer esse policial aqui, o 

Vinícius Rocha, policial da Patrulha de Comunidade. 

Qualquer coisa que tiver nesse período daqui 

para frente, você comunica imediatamente à CPI, que 

iremos ao comandante exigir a prisão dele, se ele 

continuar fazendo ameaça. Porque polícia é para 

servir à comunidade, não é para ameaçar à 

comunidade. 

 

O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Obrigado, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Doutor Fábio, o senhor quer fazer 

alguma pergunta? Essa é a documentação que 

estamos pedindo, com depoimento dele e tudo para 

encaminhar ao Ministério Público, via entregar 

doutor Fábio, que ele solicita. Os procuradores tem 

alguma... 

 

A SR.ª GEANA MODENESI  HERZOG - 

Queria saber enquadrou em qual multa? 

 

O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Eu tentei, doutora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Qual a multa que ele... mas tem a 

cópia aqui. 

 

O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Doutora, fiquei perguntando isso. Ele 

disse assim que eu estava estacionado... na filmagem 

tem meu carro estacionado do lado e a garagem 

estava a uns cinquenta metros atrás. Fiquei 

perguntando para ele o que havia, o que estava de 

errado no meu carro. Não tinha nada, ele 

simplesmente foi por arrogância. Outro oficial, dois 

oficiais falaram para ele que estava sendo abusivo, 

mas ele não quis ouvir, e quis fazer aquilo. E do jeito 

que ele fez comigo, fez com outros lá na Serra. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então tá bom. Vamos agradecer a 

presença do Nelinho. Qualquer coisa, comunica aos 

membros da CPI, que a gente assume o compromisso 

de tomar as responsabilidades. 

 

O SR. NÉLISON MIRANDA DOS 

SANTOS - Obrigado, presidente, obrigado a todos da 

Mesa. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Gostaria 

também de sugerir que o material juntado pelo senhor 

Nelinho seja também encaminhado para a 

Corregedoria para que ela possa também abrir um 

processo de investigação na Corregedoria. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Já pedi para introduzir o senhor 

Aldoete Guedes Sant’Ana, que é policial e que vai 

prestar depoimento também, por solicitação da 

comissão. A esposa dele esteve aqui pedindo que ele 

viesse depor, que ele tem algumas contribuições.  

Esse é o último depoimento nosso hoje da 

comissão? Temos até às 12h30min. (Pausa) 

O senhor é tenente-coronel? 
 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Perfeito. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Podia se identificar, por favor, 

nome completo e endereço para a taquigrafia anotar? 
 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Aldoete Guede Sant’Ana, tenente-coronel da reserva 

remunerada da Polícia Militar. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor está hoje nesta comissão, 

que é  a comissão do requerimento n.º 110, que é uma 

CPI criada para apurar denúncia relacionada à máfia 

dos guinchos e pátios, estacionamentos e depósitos 

de veículos apreendidos e possível conluio entre 

autoridades prestadores de serviços e lesão ao 

cidadão. Além de investigar a participação de 

servidor público e empresa terceirizada com intuito 

de lesar o contribuinte, conforme documentação 

anexa. Esta é uma CPI que ela tem a finalidade de 

apurar a questão de trânsito, de guincho, e temos 

informação de que o senhor foi, durante um período, 

o comandante do setor de trânsito, ou atuava no setor 

de trânsito, ou atuava na sua função em Guarapari. 
 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA- 

Fui comandante da unidade de Polícia Militar em 

Guarapari, no 10.º Batalhão, em 2003 para 2004. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Isso. E que houve alguns problemas 

relacionados com o pessoal que... O que é que o 

senhor tem para nos informar na comissão? 
 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Na verdade, excelência, o que podemos informar, é 

aquilo que aconteceu em nosso período, apenas, que 

foi uma interferência, logo que chegamos para 

assumir o comando, interferimos na administração do 

trânsito do batalhão, por ordem do então 

comandante-geral da corporação, que nos orientou 

que fechássemos a seção de trânsito daquela ocasião, 

uma vez que estaria havendo, desde aquela época já, 

algumas informações que desagradavam a 

administração da época, a respeito de cobrança de 

taxas de guinchos, essas coisas assim. Mas desde 

aquela época. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Qual foi a reação desse pessoal, 

quando essa providência foi tomada? 
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O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

V. Ex.ª diz qual pessoal? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não houve nenhuma reação? 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

V. Ex.ª está se referindo às pessoas que compunham 

a seção de trânsito, é isso? Não entendi a pergunta, 

excelência. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  O senhor está preso 

administrativamente? 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Estou preso e condenado pela Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Pois é. E o senhor alega, 

segundo informações que temos, que isso teria 

partido de quando o senhor tomou essa ordem. Quero 

que o senhor esclareça isso. 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Isso. Ao assumirmos o comando, fomos orientados 

pelo comando-geral da ocasião que deveríamos 

consertar o batalhão. Essa expressão, naturalmente, 

foi entendida como em sentido geral. E uma das 

primeiras irregularidades que constatamos naquela 

ocasião foi essa cobrança indevida de taxas de 

guincho. Levamos então essa informação ao 

conhecimento do comando-geral, então ele nos 

determinou que fechássemos a seção de trânsito 

naquela época. E foi o que fizemos. 

  

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  E não aconteceu mais nada? 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Em seguida, o comandante-geral, naquela ocasião, 

determinou que o chefe do serviço de informações da 

corporação se dirigisse ao 10.º Batalhão para levantar 

com as empresas, acho que eram duas, se não me 

falha a memória, duas empresas que prestavam 

serviço de guincho desde aquela época e estariam se 

queixando, reclamando, de que estariam sendo 

extorquidas pelas pessoas que administravam o 

trânsito naquela época. Então o chefe de informações 

da corporação, naquela ocasião, até nos convidou 

para participar da tomada de depoimento dos 

proprietários dessas empresas. Então fomos com ele. 

Daí para frente, as medidas subsequentes foram 

tomadas em nível de comando-geral, que não sei 

quais são. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Coronel, conheço sua 

história. Quem tem que depor é você, não sou eu. O 

senhor está com medo? 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Não. Não estou não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Está disposto a falar? 

Porque, senão, vou encerrar o depoimento. Conheço 

sua história e sei dos problemas que tem. Se você 

veio aqui e não quer falar, vamos agradecer e 

encerrar. 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Vou me restringir às perguntas que a... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  O senhor está aqui para 

esclarecer. Não teríamos nada para te questionar. 

Aceitamos que você viesse depor porque você disse, 

através da sua esposa, que tem problemas, inclusive 

reclama que a condenação foi perseguição em face de 

ter apreendido, mexido com o pessoal do guincho. 

Agora, se você não tiver coragem para falar nada, 

vamos encerrar. 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Coragem... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Aqui é só para pessoas que 

têm coragem. 
 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Não restam dúvidas, excelência, de que as coisas 

acontecem e não temos como associar, salvo alguns 

pequenos documentos, não temos como associar as 

perseguições. Em nível de perseguição, obviamente, 

não conseguimos associar os papéis. Então, por conta 

disso, tememos, não podemos negar isso, um 

agravamento da situação em que já nos encontramos. 

Isso, não resta dúvida. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Doutor Fábio, vou passar a 

palavra ao senhor, que é especialista em inquirição. 

Não estou conseguindo obter pelo menos o que a 

esposa dele teria dito e o trecho que queríamos 

chegar para saber se faz vinculação com a motivação 

da CPI. 
 

O SR. FÁBIO LANGA DIAS - Excelência, 

pelo que tenho conhecimento, o senhor Aldoete não 

está naquele processo que envolve a máfia dos 

guinchos. Se ele sofreu alguma punição 

administrativa, não é em razão daquele processo que 

desencadeou toda aquela operação da máfia dos 

guinchos. Ele não consta como réu naquela ação de 

improbidade que foi sentenciada há pouco tempo. Ele 

não consta como réu naquela ação. Então, 

particularmente, não tenho conhecimento dos fatos 

que desencadearam a condenação dele na via 

administrativa. É uma surpresa para mim o 
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depoimento dele, mas não tem relação nenhuma com 

aquela ação de improbidade julgada recentemente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Vamos considerar como 

encerrado o depoimento.  

O que nos motivou a trazê-lo aqui é que a 

esposa dele, em uma audiência comigo, deixou a 

entender que ele está preso hoje por questões 

administrativas, condenado, e há suspeita de que foi 

pelo fato de ele ter tomado essa atitude contra os 

guinchos em Guarapari e, em represália a isso, 

começou a ser perseguido pelo comando da polícia. 

Isso também nos interessa, porque a máfia do 

guincho age como o jogo do bicho, como a máfia 

italiana. Eles têm penetração, eles controlam.  

O senhor vê que no depoimento da secretária 

de Vila Velha ela disse que não sabe de nada. Quer 

dizer, como é que tem uma empresa que explora 

estacionamento rotativo na cidade e a prefeitura não 

sabe de nada e a prefeitura não tem controle disso? 

Então, essa é a forma que a máfia do guincho, através 

dessas empresas, que são seis, são seis empresas no 

Brasil que exploram estacionamento rotativo. Só tem 

seis no Brasil. E eles estabeleceram criar uma máfia, 

inclusive perguntei a questão da licitação porque 

existe um código entre eles de que onde uma empresa 

entra e faz contato com a prefeitura as outras só vêm 

para cobrir o preço. Então, eles ganham licitação 

pública, como ganharam em Vitória, sem preço justo, 

com todo contrato a favor deles, a prefeitura não tem 

direito a intervir no contrato deles, por isso que está 

acontecendo esse negócio em vitória.  
 

 O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Prática de cartel também, outro crime.      
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Exatamente isso. É um cartel de 

perseguição ao consumidor com credencial, com 

contrato feito com a administração pública. Então, na 

verdade, aceitamos o depoimento dele porque ela 

teria nos dado a linha de pensamento, a informação 

de que a ação dele, quando chegou a Guarapari e 

conteve, parou, ele começou a ser perseguido até 

chegar a ser preso, mas... 
 

O SR. FÁBIO LANGA DIAS - Ex.ª, estou à 

disposição. Até como forma de preservar, na 

qualidade de testemunha, o depoimento dele, se a 

testemunha quiser comparecer ao Ministério Público, 

estou à disposição, se quiser prestar declarações de 

forma sigilosa, depois, fazemos uma filtragem dessas 

declarações como forma de preservá-lo e também de 

interesse para a CPI. Estou à disposição se a 

testemunha, depois, quiser nos procurar e relatar em 

detalhes toda essa situação. Estamos à disposição, 

como assim estamos também. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Acho que acaba sendo o caminho 

melhor porque a esposa dele, com sentimento de 

mulher, que mulher tem visão mais aguçada dessas 

coisas, ela sente que ele está sendo perseguido, hoje, 

afastado, preso em função de ter tomado uma 

providência principal que foi desmontar um esquema 

e daí para frente começou a ser punido até chegar a 

estar num processo. Agora, acho que está em grau de 

recurso... está tentando... está fora de atividade. E, 

aqui, no Espírito Santo, sabemos que acontece isso. 

Aqui, eles ameaçam os filhos dos deputados no 

trânsito, agora, por causa da CPI do Guincho, eles 

mandam recado vinte e quatro horas por dia. Aqui, no 

Espírito Santo, tem uma quadrilha montada em todas 

as áreas: na sonegação de imposto, nesse negócio 

agora que é uma nova sonegação, uma nova extorsão, 

que é o negócio do guincho. Temos que encorajar as 

pessoas a denunciarem, é por isso que a CPI fica 

aberta, porque senão a gente não apura nada. Você 

vai à rua e não acha uma pessoa a favor desse 

estacionamento rotativo, sob a alegação de que criou 

vagas, mas criou vaga em cima de uma fábrica de 

multa.  

Quinta-feira um caminhão parou na Praia do 

Canto, caminhão de entrega, para fazer entrega, e 

esses caminhões são controlados por radar, e eles 

fazem uma comunicação de que estão parados e 

aquilo vai para o satélite e trava o caminhão. Então, 

eles fizeram a programação de entrega, fizeram a 

comunicação e o guarda chegou lá e queria que o 

cara tirasse o caminhão. Não tinha como tirar porque 

ele estava travado pelo sistema de segurança e eles 

criaram a maior confusão, pararam o trânsito da Praia 

do Canto, um monte de guarda, umas dez viaturas, 

tenho as fotos todas, porque o guarda entendia que 

tinha que guinchar o caminhão por causa do guincho. 

O negócio é o guincho. O negócio é o cento e 

noventa reais do guincho.  

Então, pararam a Praia do Canto toda, a rua 

Afonso Cláudio, e o motorista desesperado porque 

ele não conseguia destravar antes do planejamento. 

As empresas de transporte usam esse negócio de 

satélite, empresa de segurança, quando comunicam o 

descarregamento, eles têm o período, é uma hora para 

descarregar, então, trava para ninguém poder sair 

com o caminhão. Foi um sufoco ali. E o único 

argumento é porque tem guinchar, porque tem que 

gerar a multa de cento e noventa.  

Então, vamos recomendar ao senhor Aldoete 

que faça - o doutor Fábio é o promotor que 

acompanha a CPI -, quem sabe pode conseguir um 

caminho para resolver a questão do seu processo.  

Deputada relatora, deseja fazer alguma 

pergunta ainda?    

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Acho, 

sim, que ficou uma... ficamos instigados, porque foi 

um pedido da família, da esposa do seu Aldoete e 

gostaria de saber, porque ficou uma interrogação. O 

senhor veio para um depoimento desse, é uma CPI. 
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Por que o senhor está preso, então? Por que razão o 

senhor está preso e qual a relação que o senhor faz de 

sua prisão com a máfia dos guinchos. Eu gostaria de 

ouvir do senhor. Não posso conjecturar que o senhor 

está preso por causa de máfia de guincho, mas por 

que o senhor está preso? Por que o senhor foi 

condenado? Por que o senhor faz essa relação de sua 

condenação e prisão com a máfia dos guinchos? O 

que faz você ter como ponto de partida esse elo? 

Gostaria que o senhor me respondesse para ver o que 

é possível aproveitar do seu depoimento. 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Essa pessoa que era comandante da sessão de trânsito 

na ocasião... 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - De 

Guarapari? 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

De Guarapari. Por alguma razão se sentiu muito 

ofendida com a minha medida, e três ou quatro dias 

depois que decretaram a minha prisão, que eu já 

estava no xadrez, essa pessoa mandou uma carta para 

mim aparentando muita felicidade pelo fato de eu 

estar preso. Então, isso de algum modo me faz crer 

que essa pessoa guardou muito rancor por eu ter 

tomado essa medida, mesmo porque, como falei, na 

ocasião, desde lá e desde já, eu já havia chamado a 

atenção de alguns oficiais, em especial um deles que 

foi taxativo em transpor essas minhas admoestações 

contra ele. Ele levou isso para um inquérito policial 

militar como se eu tivesse fazendo ameaças, e eu fui 

denunciado por essas ameaças também. 

Então, quer dizer, pelo fato de eu ter 

chamado a atenção dele, porque não gostaria mais, 

como comandante da unidade, que fossem feitas 

blitze, aquelas blitze, chamadas blitze relâmpagos, 

então, eu chamei a atenção fortemente, nessa época, 

desse oficial. Esse oficial usou essa minha 

admoestação como se eu estivesse ameaçando em 

fazer algum mau, e essa conduta dele fez com que eu 

fosse denunciado por ameaça.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - É essa a 

razão pela qual o senhor está preso?  

 
O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Essa é uma das razoes por que estou preso. 

Felizmente, em decorrência do tempo, essa 

tipificação penal foi prescrita, mas nem só por isso eu 

deixei de ser preso porque arranjaram outra série de 

pequenas coisas que acabaram por me denunciar e eu 

fui condenado. Eu não sei se a doutora chegou a 

comentar com V. Ex.ª ou a mostrar para V. Ex.ª o 

conteúdo da sentença que me condenou. Uma coisa 

bizarra, absurda, totalmente sem sentido. E depois 

que eu já estava recluso, recebendo essas cartas aí e 

mais uma série de outras manifestações de alegria 

com a minha prisão, fui obrigado a levar a crer que 

isso tinha a ver com a medida que tomei lá atrás. 

 Infelizmente são coisas que nós, como V. 

Ex.ª mesmo disse, são articulações, combinações, que 

a gente não tem como, através de papel, provar, mas 

a gente perfeitamente consegue sintonizar as coisas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Esse Bonfim é quem? 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - É 

o capitão que na época comandava a Seção de 

Trânsito que foi fechada.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ele está onde hoje? 
 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Hoje está na reserva, tanto quanto eu estou na 

reserva.  

Existe um depoimento, que foi tomado pelo 

diretor de Informação na época, - hoje chamamos de 

Diretoria de Inteligência - esse depoimento 

certamente está guardado no quartel, dos guincheiros, 

tratando da conduta desse capital na época.   
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Antes de o senhor ser preso esse 

capitão, com relação à atitude que o senhor tomou de 

proibir blitz, ele teve alguma conversa com você 

antes? 
 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Não. Nunca. 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ele tentou te convencer a mudar a 

ideia de paralisação? 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque logo 

depois que a Seção de Trânsito, naquela ocasião, foi 

fechada, ele voltou a mim - inicialmente e ficou 

muito aborrecido - mas logo depois voltou a mim, já 

muito feliz, dizendo que já tinha entrado em acordo 

com o comandante-geral. Depois, logo em seguida, 

foi para a reserva. De lá para cá já não o vi mais. O 

único contato que tive com ele foi através desse 

bilhete que V. Ex.ª está vendo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quando você saiu de Guarapari 

foram...  
 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Saí do comando do batalhão a toque de caixa sem 

explicação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Depois que você saiu voltaram as 

blitze? 
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O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Não sei, excelência, porque moro em Vitória e perdi 

o contato com o município. Acredito que as coisas 

perduraram até os dias de hoje, como V. Ex.ª está 

apurando. Não sei se lá, especificamente, na cidade... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Você tem mais documentos que 

deseja entregar à comissão? Porque vamos 

encaminhar todos esses documentos, com a cópia do 

seu depoimento, ao Ministério Público, para poder 

analisar a hipótese de... 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Tirei trinta anos na corporação e nunca fui sequer 

punido disciplinarmente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não é com relação a sua punição, 

porque sei que foi punido... 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - É 

só uma observação, excelência, que estou fazendo, 

para V. Ex.ª perceber a dimensão do que está 

acontecendo comigo. 

Fiquei trinta anos na corporação, minha ficha 

profissional está à disposição de qualquer um para 

olhar, nunca fui punido sequer disciplinarmente e, 

faltando alguns meses para me aposentar, sou 

execrado dessa forma, condenado a quase onze anos 

de reclusão, por coisas que V. Ex.ª sabe, V. Ex.ª viu 

quando a advogada mostrou para o senhor. 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E você considera que toda essa 

condenação foi fruto de armação? 
 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Considero, tenho quase certeza, porque, depois dessa 

carta que recebi, não vejo outra explicação. Mesmo 

porque os documentos que estão aí, se formos fazer 

uma sintonia com o que existe na sentença, V. Ex.ª 

vai perceber que a sentença é absolutamente 

desconexa dos documentos que foram extraídos do 

processo que me condenou. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A sentença tem algumas coisas 

hilárias mesmo. 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Não tem! Engraçado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vamos pedir à secretaria que 

encaminhe ao Ministério Público cópia desses 

documentos apresentados aqui, mais o depoimento 

dele, o requerimento da CPI, cópia do DVD e o 

depoimento, através do doutor Fábio, para ele 

analisar se há alguma coerência ou até um motivo 

para fazer alguma denúncia. 

Há mais alguma coisa que gostaria de falar? 
 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Só para lembrar a V. Ex.ª, como disse, na corporação, 

certamente, existe esse depoimento dos guincheiros 

da cidade, tratando dessa suposta extorsão dessas 

pessoas que foram, digamos, corrigidas pela nossa 

modesta administração. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Onde o senhor acha que há esse 

depoimento? 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Na PM2, provavelmente no Serviço de Inteligência 

da corporação deve existir isso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas lá não fica depoimento. Não é 

na Corregedoria? 
 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

No dossiê do oficial deve estar sim, suponho que sim. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas isso é na Corregedoria? Não é 

encaminhado para a Corregedoria? 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Não, na Diretoria de Inteligência. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas eles não ficam com o 

documento lá. Não é tudo encaminhado para a 

Corregedoria? 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Não, porque as funções são distintas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Corregedoria existe para não 

funcionar. O Tribunal de Justiça tem Corregedoria, 

mas há juiz vendendo sentença no interior, juiz 

prendendo galo de briga, juiz fazendo tudo, e 

ninguém toma uma providência. As Corregedorias 

são feitas para não tomar providência, da Polícia 

Militar é pior ainda. 
 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Tendo em vista que isso aconteceu de 2003 para 

2004, já não conseguimos mais assegurar... 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Os procuradores têm alguma 

pergunta para fazer? Doutor Fábio tem mais alguma 

pergunta para fazer? 
 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Coronel, 

o senhor sabe ou já ouviu dizer se o dono de pátio de 

Guarapari tinha alguma relação com esse oficial 

Bonfim? 
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O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Olha, se havia essa relação era de hostilidade, porque 

fui testemunha, como disse a V. Ex.ª, quando nosso 

diretor de Inteligência fez um depoimento dele na 

ocasião e a relação, se havia, era de hostilidade, não 

era boa a relação, podemos dizer assim. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Obrigada. 
 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Coronel, há uma coisa que não consigo entender. Se 

você faz, mesmo que indiretamente, uma relação com 

a sua condenação, com sua postura contrária ao que 

supostamente seria uma máfia dos guinchos, e toda 

pergunta direcionada às pessoas que supostamente 

estariam por trás da sua prisão, se tinham algum tipo 

de envolvimento com os guincheiros ou com a máfia, 

você fala que a relação era de hostilidade, que eles 

não queriam, então como justificar se o Bonfim não 

tinha nenhuma relação com guincheiro, não tinha 

interesse com a máfia, e você acaba com a máfia, por 

que essa mágoa dele com você, por que essa carta 

comemorando sua detenção? Como você explica 

isso? Não sei se é a dúvida de vocês também. 

 

 O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Infelizmente, não teria como responder a pergunta de 

V. Ex.ª porque são questões que já entram mais na 

subjetividade. Qual é a relação que eles têm entre 

eles, eu não sei. Só sei que saí prejudicado nessa 

história toda. 

 

 O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - Sim. 

Então, tem uma diferença, por exemplo, entre você 

não saber se existe uma relação e se existe uma 

relação de hostilidade, de afastamento. 

 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

A pergunta que respondi a S. Ex.ª estava me 

referindo à relação entre o dono dos guinchos com a 

administração, especialmente, contra esse oficial que 

comandava a seção de Trânsito naquela época. É 

dessa relação apenas a que me referi. Não me referia 

a todos, nada disso. 

 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Presidente, o promotor disse bem que a prisão dele 

não tem relação com envolvimento com a máfia. 

Você faz o depoimento até provando que sua 

administração foi pelo zelo, pela transparência, 

enfim. A CPI está estudando a máfia do guincho, e se 

o Bonfim ou quem quer que seja que está por trás da 

sua detenção não tem relação alguma com a máfia do 

guincho, aí aqui já não se torna o fórum correto. 
 

O SR. ALDOETE GUEDE SANT’ANA - 

Exatamente, V. Ex.ª. Essa expressão máfia do 

guincho, na minha época, nesses idos de 2003 para 

2004, não existia. Então, desconheço essa expressão 

máfia do guincho lá atrás. Ouço essa expressão aqui, 

nos dias atuais. 
 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Então, está certo. Estou satisfeito. Encaminhe e faça 

isso de forma mais sigilosa via promotoria. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vamos encaminhar, porque em 

síntese é o seguinte: as empresas que o Detran se 

nega a licitar e faz concessão, são usadas para tirar 

dinheiro da população usando a Polícia Militar e as 

Guardas de Trânsito. Isso é o que está claro. Ele 

reclamou que, tomando providência contra as blitze, 

começou a sofrer retaliação dali. Porque em 

Guarapari quem reformava a delegacia era o pessoal 

do guincho, a gasolina era o pessoal do guincho. 

Quer dizer, conhecemos essa influência que esse 

pessoal... E bato muito aqui pela irresponsabilidade 

do Estado e das prefeituras em conceder a empresas o 

direito de extorquir a população sem fiscalização, 

como disse a secretária aqui, não sabe nem quanto 

arrecadou. Isso que é o grande... O Estado capixaba 

admite esse tipo de negócio aqui. 
 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Senhor Presidente, gostaria só de complementar a 

perda do controle. Por exemplo, tem a existência de 

pátios no município, mas a gestão responsável não 

sabe o que está ali. Isso, temos que ver como perda 

de controle, desorganização. Agora, para 

finalizarmos, o que entendemos, coronel, você 

entende que no período em que estava à frente da 

administração, tomou uma postura de transparência e 

acredita que isso tenha implicado algumas pessoas 

ficarem descontentes com sua atitude. Agora, o 

senhor também não quer se aprofundar no sentido de 

denunciar, de existir algum tipo de máfia. 

Respeitamos seu direito, até pelo zelo, como você 

mesmo disse, para que as coisas não piorem para sua 

família. É um direito seu. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Para preservá-la, não vamos ouvi-la 

para não criar problema. Em síntese, poderíamos 

dizer que o coronel amarelou na hora de ...  

Vamos agradecer ao senhor a presença aqui. 

Como não temos ninguém mais para ouvir, se quiser, 

já pode se retirar.  

Faremos a nossa pauta da próxima reunião. A 

deliberação do Miguel e da Tatiana para resolver o 

problema. 

 A deputada relatora tem pessoas a indicar 

para depoimento na próxima? 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Tenho 

sim. Primeiro, gostaria de solicitar... 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Só um pouquinho, o secretário de 
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Cariacica não foi convidado para esta? (Pausa) Para 

a próxima. Então, já tem um para a próxima que é o 

secretário de Cariacica. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Para  a 

próxima tem o secretário de Cariacica e o senhor José 

Estevão Gomes, que faz uma denúncia de Cachoeiro 

de Itapemirim. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Podíamos aprovar só mais um. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - É 

exatamente esse. Que se chamasse o secretário 

responsável pelo trânsito do Município de Serra e a 

diretora do Departamento de Mobilidade Urbana de 

Serra, Mirian Guidine Soprani. Como veio o 

secretário com o auxiliar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas para o mesmo dia será 

complicado. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Não, 

porque é um só. Na verdade, quem falará será o 

secretário. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, nós não vamos ouvir o 

policial desacatador de gente, o Vinícius? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Ah, 

também. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deveria ser só ele. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - São três, 

deputado, deixe-me dizer. Tem o de Cariacica, teria 

agora o da Serra e mais o policial, porque o rapaz de 

Cachoeiro, nós não sabemos se virá. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Então, nós temos que 

deliberar. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Só 

estou pedindo que delibere pelo da Serra e o 
policial. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - E o policial Vinícius? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Exatamente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhora Deputada Raquel, 

tem objeção? 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - 

Concordo. 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Marcos Bruno? 

 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Também concordo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, vamos passar para a 

próxima sessão ouvir o secretário de Cariacica, de 

Serra e o policial que está na reserva. Tem que 

oficiar. O comando desenrola lá. 

 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Senhor Presidente, uma sugestão sobre o rumo. É que 

estamos percebendo que os secretários que vêm 

chegam sem informação, chegam sem contrato. O 

maior problema que identificamos é a prefeitura de 

Vitória. Nas outras prefeituras da Grande Vitória e do 

interior, as coisas passam mais pela Polícia Militar. É 

uniforme em todos os municípios do Estado o 

desgosto, o descontentamento da população com as 

práticas da Polícia Militar. Agora, no caso de Vitória, 

a questão é muito maior. Se chamamos o secretário, 

chamamos o agente e a coisa não resolve, a gente vai 

levando até chegar alguém aqui que sente nessa 

cadeira e tenha as informações e possa responder 

pelo município. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Eu quero só esclarecer o seguinte: 

CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Nós 

temos que ouvir as pessoas sem facilitar a vida delas, 

senão não conseguimos contradições. Se a gente 

ouvir o secretário e trouxer aqui o assessor, nós não 

estamos fazendo uma reunião de informações ou de 

prestação de contas, a gente está fazendo aqui o 

depoimento. Então, eu acho que nós temos que nos 

valer das contradições. Se a gente ficar aqui dando 

chance de a pessoa se esclarecer, ela fala uma coisa 

que é contradição, e a gente dizer: não, não é isso, 

você falou foi isso; aí, nós estamos ajudando. Acho 

que a gente tem que aproveitar isso. 

O depoimento da secretária de Vila Velha 

aqui já é um depoimento que mostra que todo esse 

controle de estacionamento está sem fiscalização do 

município, o que nos possibilita até a requerer a 

anulação desse contrato. Eu estou pedindo cópia 

exatamente por isso. Porque nós vamos poder entrar 

com uma ação. O Estado e o município não podem 

contratar uma empresa para ela ter poder exclusivo e 

sozinha de gerir um serviço. Todo serviço que é 

terceirizado, que é passado à iniciativa privada, o 

Estado tem obrigação do controle, inclusive nas 

taxas, nos valores. Tem que ter julgamento, tem que 

ter um conselho com membros do município que 

julga até se o valor que está sendo cobrado é justo. 

Tem que ter uma planilha de custos para isso. 
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Então, insisto que nós devemos nos valer 

como comissão parlamentar de inquérito para poder 

não facilitar a vida das pessoas. Exatamente ouvi-las 

e nos basear na contradição. 

Quero agradecer ao Iuri de Souza Silva, que 

compareceu; ao Renato Luiz de Oliveira; ao Kaio 

Leonardo de Oliveira, também da prefeitura de Vila 

Velha; à Mônica Mota Sant’Ana; ao coronel Aldoete 

Sant’Ana; ao senhor Nélison Miranda dos Santos; e 

também à delegada Fabiana Maioral. 

Está encerrada a sessão e até segunda-feira, 

quando ouviremos os secretários de Cariacica e de 

Serra e o policial mandão. 

Muito obrigado a todos pela presença. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental. 

 

Encerra-se a reunião às 12h23min. 

 

 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO DA MÁFIA DOS GUINCHOS. 

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 DE 

JUNHO DE 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - 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 sétima reunião ordinária, realizada 

em 15 de junho de 2015. (Pausa)  

 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Pela aprovação. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ata aprovada como lida. 

Antes de começar a leitura do Expediente, 

quero fazer uma solicitação. Comunicar ao diretor da 

Casa que há dois seguranças efetivos da Assembleia 

capinando área da Assembleia. Isto não é função de 

segurança efetivo, é função de trabalhador específico. 

Então, para evitar que os seguranças sejam 

submetidos a essa humilhação, peço ao Senhor 

Miguel Amm que ligue para o diretor da Casa para 

que tome providências nesse sentido. 

Colocaram seguranças efetivos da Casa para 

campinar. Favor verificar isso e mandar suspender. O 

funcionário não pode ser humilhado a fazer função 

que não é dele. 

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Processo Administrativo n.º 152213/2015, 

da Secretaria de Segurança Urbana do 

município de Vitória, em resposta ao OF/CPI 

n.º 58/2015 desta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos e dê 

conhecimento por cópia à relatora. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFÍCIO GAB n.º 71/2015, do Juiz da 3.ª 

Vara da Fazenda Pública Estadual, 

Municipal, Registros Públicos, Meio 

Ambiente e Saúde de Vitória, Senhor Jorge 

Henrique Valle dos Santos, em resposta ao 

OF/CPI n.º 065/2015 desta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos e dê 

conhecimento por cópia à relatora. 

 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

OF. SEDUR/DT n.º 010/2015, da diretora 

do Departamento de Trânsito do município 

de Serra, justificando sua ausência a esta CPI, 

visto que o departamento pelo qual responde 

só possui atribuições para o desenvolvimento 

de projetos viários e que em nada poderá 

contribuir com esta CPI. E informa, ainda, 

que o assunto referente a esta CPI é de 

atribuição do Departamento de Trânsito da 

Secretaria de Defesa Social de Serra. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos e dê 

conhecimento por cópia à relatora. 

Senhora Relatora e Senhor Deputado 

Marcelo Santos, o ofício apenas diz que a pessoa não 

é da área e que não teria muito a contribuir. Então 

indicou o secretário da área, e ele está presente. Se 

houver concordância, para evitar que ela venha aqui 

apenas para dizer isso, ela já pediu e o seu substituto 
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está presente.  

Então, fica deferido. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFD/GDMS/n.º 175/2015, do Gabinete do 

Senhor Deputado Marcelo Santos, 

justificando sua ausência na reunião desta 

CPI do dia 15/06/15. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos e dê 

conhecimento por cópia à relatora. Com certeza foi 

prestar relevantes serviços a esta Casa. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EMAIL da Senhora Fernanda Villaça, 

formalizando uma denúncia sobre a atuação 

dos agentes de fiscalização de parquímetros 

na Praia do Canto a esta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos e dê 

conhecimento por cópia à relatora. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFÍCIO N.º 435/2015, da Secretaria 

Municipal de Transportes, Trânsito e 

Infraestrutura Urbana de Vitória, solicitando 

dilação do prazo por mais cinco dias, a contar 

da data de 19/06/15, para atender à 

solicitação feita no OF/CPI/ n.º 064/2015, 

tendo em vista tratar-se de um montante 

expressivo de documentos, que demandam 

maior tempo para obtenção de cópias. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos e dê 

conhecimento por cópia à relatora. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

OFÍCIO N.º 438/2015, da Secretaria 

Municipal de Transportes, Trânsito e 

Infraestrutura Urbana de Vitória, informando 

a regulamentação da sinalização existente e 

convalidada pela secretaria, na rua Neves 

Armond, Praia do Suá, em atendimento ao 

OF/CPI n.º 059/2015. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos e dê 

conhecimento por cópia à Relatora. 

Continua a leitura do Expediente. 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFÍCIO N.º 290/2015, da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano de 

Serra, em resposta ao OF/CPI n.º 061/2015, 

desta Comissão, informando que a Secretária 

em nada poderá contribuir com os trabalhos 

desta CPI, pois tem por atribuições o 

desenvolvimento de projetos viários de 

sinalização horizontal e vertical e de 

atendimentos a determinações do Plano 

Diretor Municipal. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Junte-se aos autos e dê 

conhecimento por cópia à relatora. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

COMUNICAÇÕES:  

 

Objetivo da Comissão: Apurar denúncias 

relacionadas à “Máfia dos Guinchos” e 

“Pátio/Estacionamento/Depósito” de veículos 

apreendidos e possível conluio entre 

autoridades, prestadores de serviços e lesão 

ao cidadão, além de investigar participação 

de servidor público e empresas terceirizadas 

com intuito de lesar o contribuinte. 

 

CONVOCADOS: 
 

Coronel Nylton Rodrigues Ribeiro Filho - 

Secretário de Defesa Social do Município de Serra.  

Vinícius Rocha Januario - Policial Militar 

do Estado do Espírito Santo.  

Fabrício Dutra - Secretário de Defesa Social 

do Município de Cariacica.  

José Estevão Gomes - Cidadão autor de 

denúncia.  

Mirian Guidine Soprane - Diretora do 

Departamento de Mobilidade Urbana do Município 

de Serra. 

Silas Amaral Maza - Secretário de Serviço 

Urbano do Município de Serra. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quantas pessoas vão depor? 

(Pausa) 

Estão acompanhando na condição de que, 

advogado? (Pausa) Então, não pode. Só advogado. 

Pedir licença. Infelizmente só advogado pode 

acompanhar. Desculpa, mas é regra, senão, depois, 

vamos ficar toda reunião com... 

Senhor Fabrício Dutra, o Requerimento n.º 

110/2015 trata da constituição da Comissão 

Parlamentar de Inquérito formada por cinco membros 
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para, no prazo de noventa dias, apurar denúncia 

relacionada à máfia dos guinchos, pátios, 

estacionamentos e depósitos.   Está devidamente 

assinado pelos senhores deputados, composto de 

várias copias de jornais e sites denunciando abusos 

praticados pelos serviços prestados nos municípios 

do estado e o senhor foi convidado para prestar 

esclarecimento.  

Gostaria de saber se o senhor tem 

conhecimento desta Comissão Parlamentar de 

Inquérito e do funcionamento dela.  

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - 

Primeiramente, bom-dia a todos os deputados e 

deputadas. Tenho ciência sim, deputado. Apesar de 

me encontrar em férias regimentais, tomei ciência 

através da imprensa e, assim que o senhor me 

convocou, solicitei ao gabinete do prefeito que 

suspendesse minhas férias para vir prestar os 

esclarecimentos que o senhor julgar necessário. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nossos agradecimentos pela 

demonstração de cidadania e de responsabilidade 

com a coisa pública. Muito obrigado em nome da 

Comissão.  

No município de Cariacica é terceirizado o 

sistema de estacionamento rotativo? 
 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputado, o 

sistema de rotativo do município de Cariacica não 

pertence a minha secretaria, ele pertence a CDC, 

Companhia de Desenvolvimento de Cariacica, 

correto? Na minha secretaria, foi extinta a antiga 

Secretaria de Trânsito, no ano de 2013, e no ano de 

2014 virou apenas uma gerência, que foi agregada à 

Secretaria de Defesa Social. 

Então, o sistema rotativo, que eu tenha 

conhecimento, existe em Cariacica especificamente 

na Avenida Expedito Garcia e que hoje se encontra 

em processo de quase não funcionamento esperando 

uma transição para o novo modelo. Isso que me foi 

explicado pelo representante do CDC. Fica no estádio 

da Desportiva. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, não é você que administra 

esse contrato? Não é na sua secretaria? 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Não, 

deputado, inclusive, tenho conhecimento que não é o 

contrato, não é uma empresa, é um órgão mesmo da 

prefeitura, não é uma empresa terceirizada. Hoje 

conta, inclusive, salvo engano, com quatro 

funcionários da própria prefeitura, e a própria 

prefeitura, através da CDC, opera esse sistema 

rotativo na Avenida Expedito Garcia em Campo 

Grande, mas ele hoje se encontra praticamente quase 

parado. Não tem nenhuma sanção, nenhuma 

penalidade a quem não pagar o valor, porque está no 

período de transição.  

Essa é a informação que colhi no CDC para 

poder prestar para o senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado, estamos diante de um, 

podemos chamar, exemplo de servidor público, que 

suspende as próprias férias para prestar 

esclarecimento. Isso muito honra o trabalho da CPI, 

mas, segundo as informações, lá não é terceirizado e 

o serviço não é afeto à Secretaria dele. 

Queríamos consultar os Senhores Deputados 

se manteremos o depoimento ou se seria mais 

conveniente convidar a pessoa que comanda o 

serviço, mesmo não sendo terceirizado. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Tenho algumas perguntas para fazer, Senhor 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, vamos, com a permissão do 

Fabrício. 

 

Senhora Deputada Janete de Sá, V. Ex.ª quer 

a palavra primeiro ou quer deixar os deputados? 

(Pausa) 

Passo a palavra para a relatora. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Só 

gostaria de saber o seguinte. Vejo certa dificuldade 

no que possa o secretário nos auxiliar, tendo em vista 

que essa atividade não é afeta a ele. Então, é afeta a 

quem? A pessoa responsável veio com o senhor para 

contribuir? Porque, se veio, teríamos que solicitar que 

entrasse para que pudéssemos colher as informações. 

Se não é afeta, não consigo compreender o que 

vamos extrair do secretário, se ele não tem 

responsabilidade pela pasta. 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputada, 

solicitei ao representante do CDC, como acho que 

temos que trabalhar em parceria, que estivesse aqui 

às 11h - não o visualizei ainda - para que vocês não 

tivessem o trabalho de chamar. Então, solicitei. Não 

sei, posso verificar se o rapaz, representante da CDC, 

está aí. Pedi que viesse. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - O que é 

CDC? 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - É 

Companhia... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Calma aí, vamos ter controle, 

senão... Comando, a CPI tem. Tem que ter controle. 

A senhora não tem pergunta então a fazer a ele? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Vou ter 

pergunta, mas a ele... Se não é a pasta dele, como vou 

perguntar, Deputado? 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
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ANJOS - PSD) - Então, V. Ex.ª não tem. 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Se ele 

não é responsável, a princípio não. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Marcelo Santos, 

tem pergunta a fazer ao senhor Fabrício? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Fabrício, bom dia. Obrigado por estar 

presente conosco na CPI. Queria fazer algumas 

perguntas. Como são várias, quando foi 

municipalizado o trânsito de Cariacica? Até porque, o 

Detran, na época, se não me falha a memória, em 

2004 ou 2006, nos enviou cópia do ofício de 

municipalização do trânsito. Gostaria de saber a 

quantas anda a efetivação do mesmo. 
 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputado, 

isso foi, um pouco de história, por exemplo, rotativo, 

dei uma estudada na legislação, começou em 1998, já 

falando da CDC.  

O processo de municipalização do trânsito de 

Cariacica já veio desde o período, pelo que vi na 

documentação, de 2012, estamos um ano à frente da 

pasta. Chegamos ali no dia 1.º de junho de 2014 e 

encontramos diversos documentos esparsados, 

porque a Gerência do Trânsito não nos pertencia. 

Tínhamos que colocar aquilo em ordem e a Secretaria 

era nova, veio Defesa Civil, Videomonitoramento, 

enfim. 

Encontramos o seguinte: em Brasília, estou 

até com o ofício aqui, já autorizando a 

municipalização, mas faltava emitirem o documento 

oficializando ao Cetran e aderirmos ao sistema, 

porque se já estava tudo pronto, tínhamos que agora 

cumprir nosso papel, que é municipalizar o trânsito. 

E essa municipalização se dá em etapas, não 

podemos fazer um processo muito rápido. 

Conseguimos efetivar essa municipalização ano 

passado.  

Fiz até um histórico. No dia 19 de maio de 

2014, o Cetran, órgão estadual, aprovou por 

unanimidade o parecer da Comissão de Vistoria. 

Porque o Cetran tem que ir lá vistoriar e esse setor 

nós montamos. 

Por exemplo, Cariacica nunca teve um 

engenheiro de Trânsito e, obrigatoriamente, o gerente 

de Trânsito tem que ser um engenheiro de Trânsito. 

Então, tive que ir ao mercado, digamos assim, 

arranjar um engenheiro de Trânsito. Porque, o senhor 

sabe, Cariacica é o município hoje com menor renda 

per capita proporcional e pagar um funcionário desse 

é caríssimo. Tive que arranjar um engenheiro de 

Trânsito para comandar a Gerência de Trânsito.  

No dia 9 de julho, Cariacica recebe a 

certificação de integração do Sistema Nacional de 

Trânsito. Após a certificação. No dia 6 de outubro, 

quatro agentes... Recebi, deputado, apenas onze 

agentes de Trânsito. Recebi apenas onze agentes de 

Trânsito. Havia dezenove, mas descobrimos que, 

desses dezenove, oito não eram concursados. Essa 

profissão, a partir do momento em que está 

municipalizando, não pode ter funcionário 

comissionado, só pode ter funcionário efetivo, e com 

um detalhe, deputado, desses onze, apenas quatro 

tinham o curso de formação. O resto não tinha curso 

de formação, ou seja, quatro agentes que, 

devidamente, poderiam autuar. O senhor está 

entendendo? 

 Então, no dia 6 de outubro de 2014, os 

agentes com formação, apenas quatro, passaram as 

ser as devidas autoridades no trânsito podendo lavrar 

a multa. Mas tínhamos que fazer todas as parcerias, o 

Detran... Por exemplo, o sistema de remoção 

começou a operar apenas este ano, mas o sistema de 

remoção do Código de Trânsito Brasileiro. 

 O nosso sistema de trânsito municipal está 

sendo dado a passos. Começou no dia 6 de outubro 

de 2014, e começamos apenas com quatro agentes de 

Trânsito. Em janeiro, fevereiro e março, formamos os 

restantes que não tinham curso de formação desde 

2011. E, a partir daí, eles podem ir para rua e lavrar 

as notificações. Não sei se fui bem claro. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Então, posso dizer que hoje o trânsito está 

municipalizado e que temos quantos agentes? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Onze agentes 

de Trânsito. Lembrando que ainda contamos com a 

parceria da Polícia Militar, porque nossa perna é 

muito curta. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Todos concursados? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Hoje, todos os 

onze agentes. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Essa função já foi ocupada por servidores não 

efetivos? 
 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Sim. 

Encontrei em meu quadro, deputado, falei aqui, salvo 

engano, dezenove. Esses servidores, solicitei e 

demorou a chegar a documentação na minha mão, 

salvo engano, uns três ou quatro meses depois que 

assumi, porque eu queria saber a questão jurídica 

deles, como era a situação deles. Eles não poderiam 

autuar, não poderiam multar, não poderiam estar 

exercendo aquela função, até com a devida 

municipalização, e solicitei a exoneração deles. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - É 

que me chegou a informação de que esses agentes 

chegaram a emitir auto de infração na época em que 

ocupavam esse cargo em comissão ou designação 

temporária. Queria saber se o senhor confirma isso? 
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O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputado, não 

tenho conhecimento. Conforme falei, entendo, 

juridicamente, que eles não poderiam fazer isso. Se 

fizeram, foi sem conhecimento, porque minha equipe 

não está aqui e tem um pessoal que tem a história do 

passado, mas não tenho esse conhecimento. Mas não 

poderiam, claro que não poderiam, e não tem 

validade nenhuma. Até porque não tem validade, 

deputado, porque Cariacica não fazia parte do 

sistema. Como você vai lavrar um auto de infração se 

você não está inserido no sistema? Então, se ocorreu 

esse fato, tenho que tomar conhecimento, porque eles 

não podem, tanto que foram exonerados. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Quantas remoções de veículos, depois que 

começaram a ser efetuadas, principalmente na 

Expedito Garcia, ocorreram desde o seu início? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputado, não 

tivemos remoções ano passado porque aderimos ao 

sistema no mês de novembro, quando o prefeito 

assinou, e foram somente este ano. Este ano 

ocorreram trinta e duas remoções. Essas remoções 

foram na Expedito Garcia porque nossa perna é curta, 

então, nosso foco de trabalho, até por uma parceria 

com o CDL, o Samuel, a demanda é muito grande. 

Campo Grande é um shopping a céu aberto.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Essas remoções foram feitas na Expedito Garcia e os 

carros foram levados para onde? 
 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - No Município 

de Cariacica, existem dois pátios. O Detran entrega 

para nós uma listagem bem clara que é dividido por 

áreas. E tenho aqui. Se você for a determinados 

bairros, tem que levar para o pátio A, e se for a 

determinadas áreas, tem que levar para o pátio B. 

Salvo engano, eles dividem por esquerda e direita da 

BR. Isso não é nossa competência, é o Detran que 

determina para onde tem que ser levado. Então, eles 

já têm a listagem dos bairros onde for feita a 

notificação. 

  

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - E 

o senhor tem noção de quais foram os motivos que 

levaram a essas remoções? 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Tenho sim, 

deputado. Aqui estão os dois pátios. Trouxe e posso 

mandar para o senhor. Os dois pátios que o Detran 

nos enviou, onde divide. Aqui tem o relatório. Desde 

que estamos operando em 2015, sempre peço o 

relatório. O senhor pode ver que a maioria, o fluxo... 

Só para o senhor ter uma ideia, deputado, hoje, em 

Campo Grande, quando falamos em Expedito Garcia, 

estamos falando... O senhor é cidadão de Cariacica e 

já tive a satisfação de encontrar o senhor muitas 

vezes cobrando a noite, cobrando o nosso trabalho, 

mas ali, deputado, para o senhor entender, temos a 

Expedito Garcia, temos a Getúlio Vargas em cima, e 

temos a Campo Grande. O senhor sabe que o nosso 

principal fluxo ali é o comércio, o comércio fica 

muito prejudicado. 

Temos hoje, por média, deputado, 

semanalmente, para o senhor ter noção, vinte e oito 

mil veículos. Cariacica tem cento e quarenta mil 

veículos, sendo que destes, deputado, fiz um 

levantamento recente, trinta mil estão de maneira 

irregular. Sabe quantos veículos orbitam ou moram 

na grande Campo Grande que o senhor conhece? 

Trinta mil veículos. Estou tentando fazer o dever de  

casa lá. 

Então, deputado, tenho o relatório dos pátios, 

tenho os trinta e dois veículos, deputado. A maioria 

foi: estacionar em desacordo com a regulamentação 

ponto ou vaga, principalmente o pessoal que para em 

ponto de táxi.  

 Não sei se o senhor acompanhou o nosso 

trabalho no ano passado, deputado, nós prendemos 

dezesseis pessoas. Dentro da prefeitura, fora da 

prefeitura, nossa base de agentes de Trânsito, o 

senhor acompanhou isso, sofreu um ataque, botaram 

fogo nas quatro motos, botaram fogo nos veículos. 

Tivemos o dissabor de fazer uma operação em 

conjunto com o Ministério Público. Agradeço até ao 

nosso presidente, que aprovou a legislação de 

regimento interno e tudo. Foi um momento muito 

difícil. A gente, que é servidor público de carreira, 

estar ali. Nós sofremos bastante para tentar ajustar a 

marca que nós recebemos. E a minha vida está em 

risco. Já tentaram me matar duas vezes. Então, é 

bastante complicado. É da minha profissão, não me 

importo com isso, já faz parte da minha carreira, mas 

desde que nós chegamos ali, o senhor vê, botaram 

fogo nas motos. Quase que o servidor... ele pulou do 

segundo andar. Um senhor mais idoso pulou do 

segundo andar para não morrer queimado. 

 E passamos o dissabor, olha só, deputado, na 

operação do ano passado, que era da máfia do... nada 

a ver com a Comissão de vocês. Porque foi muito 

bem investigado. Se tivesse alguma coisa de errado 

com os agentes, quem conhece a minha conduta, me 

conhece, estaria preso uma hora dessas. Nós tivemos 

dezesseis pessoas presas. E estão denunciadas todas 

pelo Ministério Público. Tanto que ela deu 

continuidade. Prendemos quatro pessoas depois na 

vigilância sanitária, prendemos mais pessoas ainda 

em decorrência da nossa operação. Prefeito foi bem 

claro: tolerância zero. Eu também não estaria ali se 

não fosse assim. 

Mas voltando, tenho aqui o relatório. Olha 

só. Dos trinta e dois veículos, somente no ano de 

2015, deputado, não temos do ano passado, que era 

da minha competência. Lembrando que quem geria, 

ajudava no transito, era a Polícia Militar. Estacionar 

em desacordo com a regulamentação de ponto ou 

vaga - pode ser na vaga de deficiente, vaga de idoso 

ou no ponto, a gente sabe que é o ponto de táxi. 

Estacionar, regulamentação, ponto ou vaga; 

estacionar, regulamentação de vaga de idoso; 
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estacionar em marca de canalização. Deputado, são 

aquelas marcas que o senhor conhece na Expedito 

Garcia, que são as espinhas de peixe que delimitam o 

trânsito. Estacionar na vaga de carga e descarga - 

comerciante já liga na hora. Se não tirar para o 

caminhão parar... Estacionar na vaga de portadores 

de deficiência. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Ok. Por fim, a gerência do rotativo de Campo Grande 

foi, durante um período, terceirizada ou administrada 

pela associação de moradores. É por isso que, nesse 

caso, seria importante a presença da gerência da CDC 

aqui. 
 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Eu solicitei, já 

chegou? Solicitei porque, realmente, tenho uma 

visão. Nós fizemos um estudo, deputado, o senhor 

que é um municipalista, cariaciquense, vou utilizar 

um discurso, se o senhor me permitir. Data venia, 

estava junto com o senhor, deputado, ele chegou uma 

vez: Cariacica trouxe um... presídio. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Foi mesmo. 
 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Nós 
estávamos juntos. Então, cheguei para o Samuel do 
CDL e falei assim: Nós temos um problema aqui, 
deputado. O maior shopping... Lembrando da 
história, eu não sei, lembrei de um livro que li em 
2006, em Barra do São Francisco, do senhor 
Astrogildo. Fui muito bem recebido lá em Barra de 
São Francisco - a minha primeira locomoção de 
delegado de polícia. Aí, eu li as memórias do senhor 
Astrogildo e seus compadres. Lembrei-me agora de 
umas histórias, lembrando, deputado Enivaldo, que, 
coincidentemente, meu amigo, o Juliano, fez direito 
junto comigo. Na faculdade, fomos muito bem 
recebidos em Barra de São Francisco. 

Mas, olha só, deputado, acredito que em 
Campo Grande não serve o sistema de parquímetro. 
Fiz uns estudos e cada totem daqueles é quatro, cinco 
mil reais. E tem a questão fiscal. Eu estava até 
conversando com o pessoal do CDC para a gente 
arranjar um sistema para Cariacica.  

E eu pedi ao prefeito: enquanto não terminar 
o relatório da CPI, não faça nada. Porque o relatório 
de vocês acho que vai ser bastante elucidativo. Por 
exemplo, eu tenho dois pátios lá em Cariacica. 
Quando o deputado Enivaldo quiser, nós vamos estar 
à disposição para diligenciar. Tem a competência 
municipal. E vocês estão numa investigação. Eu lido 
com investigação e sei como é isso. Então, temos que 
estar muito atentos. Hoje, em Cariacica, enquanto 
vocês não resolverem a questão do estacionamento, 
eu aconselho o prefeito fortemente a não dar 
prosseguimento.  

Agora, essa questão do passado, deputado, 
confesso ao senhor, sou filho de, digamos assim, uma 
família tradicional ali de Itacibá. É complicado, não 
sei, confesso ao senhor que não sei dizer como é essa 
questão. 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Ok. Minhas perguntas, agradecendo ao doutor 

Fabrício, agradeço a participação e dou por 

encerradas as minhas perguntas. Muito obrigado 

pelas respostas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra o Senhor Deputado 

Marcos Bruno. 

 
 O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Bom-dia, secretário, bom-dia deputados, público 

presente. Obrigado, Senhor Deputado Marcelo 

Santos, pelo elogio. 

Antes, secretário, você deixou bem claro que 

o número de remoções realizadas pelos agentes de 

Trânsito de Cariacica é muito pouco. A 

municipalização é recente, se não me engano, no ano 

de 2014, como foi no fim do ano, não teve tempo 

suficiente. Para isso, no ano de 2015 foram cerca de 

trinta e dois veículos removidos. Agora, esse número 

aumenta quando a gente observa as remoções 

realizadas pela Polícia Militar, que é um número que 

você nem tem a obrigação de trazer, é um número da 

Policia Militar.  

Agora, o cidadão cariaciquense é muito 

penalizado pela má sinalização do trânsito em 

Cariacica. Eu, por exemplo, no período que eu presidi 

a Câmara de Cariacica, havia um prédio alugado nas 

adjacências da Expedito Garcia e, volta e meia, as 

pessoas que iam visitar os gabinetes dos vereadores 

tinham o veículo removido e não havia placa de 

proibido estacionar. Aí, colocava e depois não tinha, 

mas a Polícia Militar sempre multando e removendo, 

diferentemente do que o militares ou agentes, quando 

estão aqui, dizem que há um diálogo, há um tempo de 

espera. Isso não existe, claro que em alguns casos 

sim.  

 Qual a visão do Município de Cariacica em 

relação a essa questão da sinalização? Há uma 

preocupação, há um levantamento a respeito dessa 

penalidade? Porque os moradores, o cidadão 

cariaciquense, acaba sendo prejudicado pela 

qualidade ruim da sinalização e das vias do 

município.  

 O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputado, nós 

começamos o projeto Trânsito Seguro, e a questão 

da... é um déficit que Cariacica tem. Não sei se até o 

término da minha gestão, determinada hora o 

Governo do Estado vai me chamar de volta para 

exercer.  

Para o senhor ver, quando eu cheguei lá, 

tínhamos um gasto mensal de vinte e dois mil reais 

com sinalização. Isso depende de recurso, à medida 

que o recurso entra. Então, solicitamos ao prefeito o 

projeto Trânsito Seguro. Cariacica, os deputado 

cariaciquense, Deputada Janete e o senhor, sabem 

que é divido em treze regiões, sendo que uma rural. E 

o nosso foco é Campo Grande, Jardim América, 

Itacibá, lembrando que Campo Grande, Jardim 
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América, principalmente Jardim América, tem 

rodovias estaduais que eu não tenho competência de 

sinalizar. Se eu sinalizar, respondo no Tribunal de 

Contas o dinheiro ali. 

Mas, concordo com o senhor, é um dever de 

casa que temos que fazer. Por isso veio um 

engenheiro de Trânsito, além do engenheiro de 

Trânsito veio um advogado aposentado para nos 

amparar em todas a decisões. Conseguimos fazer 

uma média, hoje, de cinquenta a sessenta mil reais 

por mês nesse investimento em sinalização, e 

atendemos direto os moradores, as associações. Só 

que eu tenho, todo mês, um prejuízo de quase doze 

mil reais que o cidadão quebra as placas. Porque no 

nosso entendimento, você tem que educar primeiro, 

orientar para depois multar. Se eu não tiver 

sinalização, não posso multar, assim fala o Código.  

Então, concordo com o senhor. É um dever 

de casa que estamos fazendo e temos que melhorar 

ainda mais. E mais, levar ainda mais. Hoje, tem Nova 

Rosa da Penha que está bombando. Você pega outros 

lugares ali que está... Sou muito cobrado nisso, mas 

minha perna é curta pela quantidade de pessoas e 

valores. Mas, fiz um prognóstico de que se a gente 

conseguir, até o final da minha gestão, consigo 

avançar bastante, apresento o relatório para o senhor. 

Mas, em termos de custo é isso aí. Peguei com vinte e 

três e hoje consigo investir sessenta, mas tem um 

prejuízo mensal de doze mil que as pessoas destroem.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhora Deputada Janete de Sá, 

relatora.  

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu 

gostaria muito de que acompanhando o nosso 

secretário Maurício Dutra tivesse, também... 

Maurício não, Fabrício, desculpa, Fabrício - parece 

até que não temos ligação, não é Fabrício? Fabrício 

Dutra, ligações de laços sanguíneos, mas, 

independente de qualquer coisa, o Fabrício está aqui 

para prestar o esclarecimento, e gostaria, inclusive, 

que o representante da CDC estivesse junto, se assim 

o Presidente deixar, para que possa me responder o 

seguinte: Como é feito o serviço de remoção de 

veículos pela guarda de Trânsito do seu município? 

  

 O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputada, não 

é feito. Primeiro porque eles fazem um 

gerenciamento na Expedito Garcia, apenas. Pelas 

informações que consegui com eles na sexta-feira, 

antes de vir para cá, não é feito. Se a pessoa pagar ou 

não pagar não sofre nenhuma penalidade, porque 

como falei... 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Mas a 

remoção está acontecendo, alguém manda remover? 

 

 O SR. FABRÍCIO DUTRA - Não, a 

remoção acontece dos agentes municipais nos casos 

previstos no CTB, não por estacionamento rotativo. 

Se a pessoa chegar lá, pagar ou não pagar não tem 

penalidade nenhuma porque o processo está se 

extinguindo e agora vai se analisar como vai ser feito 

esse rotativo. Porque estamos falando de Campo 

Grande e estamos esquecendo o resto de Cariacica. 

Mas tenho uma demanda muito grande em Jardim 

América, quem passa ali vê aqueles carros em cima 

do Valão. Tenho uma demanda muito grande em 

Itacibá, mas a demanda maior, por exemplo, 

atendemos muitas às demandas dos comerciantes, 

porque, se o cara parar o carro às 7h da manhã e sair 

10h da noite, o pessoal não consegue parar para 

comprar, mas, em termos de rotativo, nós, agentes de 

Trânsito, não autuamos porque não tem. O que existe, 

desde 1998, é melhor explicar, hoje está funcionando 

muito precariamente e achamos melhor aguardar. Eu, 

particularmente, para meus agentes de Trânsito a 

ordem é não remover, até porque não temos 

competência para isso. Quem tem são eles. Eles 

teriam que firmar uma parceria conosco.  

Em que acredito? No futuro tendo, não vejo, 

mas tem que seguir as leis, tem que ter uma 

legislação, tem que ter a questão da competência, 

legalidade para praticar. As remoções são de acordo 

com o CTB. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Sim, 

mas vocês têm um sistema de  estacionamento 

rotativo, só que não é administrado por parquímetros. 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Não. 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Mas 

vocês têm, quem faz esse controle? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - O CDC. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - A 

Companhia de Desenvolvimento de Cariacica. 

Qual o órgão interno da Guarda de Trânsito 

de Cariacica que faz o controle das multas e 

remoções dos veículos e geram os relatórios? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputada, 

temos dois servidores específicos, um analista de 

sistema, porque são treinados pelo Detran. Por 

exemplo, é feito o controle, particularmente por 

termos uma experiência na Polícia, temos um 

controle acrescido, porque todo carro que será 

removido temos que orientar de quem é, a quem 

pertence, qual a placa daquele carro. Então sempre 

acrescento algo mais. Se aquele não tem restrição de 

furto e roubo, se não tem uma busca e apreensão, 

esses detalhes que acrescentamos mais pela 

experiência. 

Esse controle lá dentro, em sede de 

secretaria, como já falei, veio a Gerência de Trânsito. 

São dois servidores, um analista de sistema, que faz o 

lançamento, o outro é um servidor estagiário de 
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Direito, no décimo período, para ver a legalidade, e 

tem o subsecretário, advogado há mais de cinquenta 

anos, que olha a legalidade. 

Aí, sim, apenas após a Secretária tomar 

ciência, ele pode ser removido. O agente não 

consegue remover de imediato, não. Criei esse 

sistema, tem que aperfeiçoá-lo talvez, mas o agente 

chegar, ligar, remover, não. Liga para a Secretaria, 

vamos puxar, porque é uma coisa da atividade 

policial. Esse carro não tem uma restrição de furto e 

roubo? Será que a pessoa não tem um mandado de 

prisão? Criei essas ferramentas a mais, tomara que dê 

certo. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - É muito 

interessante. Quero dizer que, segundo levantamento 

que tenho em mãos, de 2013 a 2015, talvez essa seja 

a razão de o município de Cariacica ter um nível 

muito baixo de guinchamento, não foram nem trinta e 

dois, secretário, foram trinta veículos guinchados em 

Cariacica, no período de 2013 a 2015, segundo 

informação do Detran. Essa informação é do Detran. 

Pelo que observei, vocês usam os mesmos pátios do 

Detran. Tem um convênio formal com o Detran para 

uso desses pátios? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Isso não sei, 

mas foi firmado convênio com o Detran, até trouxe 

uma cópia, Deputada, convênio especial firmado 

agora, no mês de novembro para dezembro, e nós, da 

Prefeitura, só operacionalizamos esse sistema a partir 

de março. Por que não janeiro e fevereiro? Porque 

meus agentes estavam em formação. Está aqui, 

deputada. 

 Congelei, deputada, a data do dia 17 de 

junho. Quando tomei ciência da notificação do 

Deputado, fui à Secretaria e congelei: Congela uma 

data para mim, 17 de junho. Então no dia 17 de 

junho, no relatório que me deram trinta e dois 

veículos removidos no sistema do Detran. Se deu 

tempo de o Detran colocar, até porque eles têm 

direito a recurso, farei um pedido ao deputado 

Marcelo e à deputada Janete, deputados 

cariaciquenses, que nos ajudem em mais uma batalha, 

de nosso assento no Cetran. Cariacica é o único 

município da Grande Vitória que não tem assento 

ainda no Cetran, é uma batalha que ainda estou 

fazendo, deputado Marcelo, deputada Janete, 

deputado Marcos Bruno, que nos ajudem nessa luta 

de Cariacica, nessa municipalização do trânsito, para 

temos o nosso assento no Cetran para podermos 

decidir as coisas do trânsito do nosso estado. Se 

puderem me ajudar, agradecerei muito. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Para 

sintetizar, existe Corregedoria na Guarda de Trânsito 

do seu município, secretário? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputada, 

criaram apenas o papel Ouvidoria e Corregedoria. 

Não se têm ainda os cargos. Mas, o que fiz, como a 

experiência do doutor Javan, cinquenta anos de 

advocacia, tirei-o da aposentadoria, centralizei na 

pessoa dele e na minha também, porque esse fato 

muito me interessa. Porque se tem algum servidor 

meu que está fazendo qualquer coisa errada, não 

coaduna com minha conduta ali dentro. 

Até hoje não recebi, desde março, considero 

o ponto março, quando eles puderam autuar, 

nenhuma notificação ou reclamação, até porque a 

Secretaria, não sei se a senhora foi lá, deputada, é 

muito aberta, muito exposta, inclusive, e atendemos 

muitas pessoas por dia.   

Hoje o meu principal problema, deputada, 

não é a remoção dos carros, não. Meu principal 

problema são carros abandonados, que servem para 

tráfico, dengue, enfim. Hoje eu tenho mais de 

sessenta pedidos de remoção de veículos, de carros 

abandonados, em que eu não posso utilizar o sistema 

do Detran. Eu tenho que criar o meu próprio sistema. 

Isso traz um problema na comunidade incrível, a 

senhora nem imagina.  

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Talvez 

então, secretário, seja essa a razão pela qual, mesmo 

se sentindo lesado, o cidadão não tem condição de 

reclamar, porque ele não tem um canal. E aí eu quero 

aqui, publicamente, passar para o senhor que o 

senhor Manoel Janeiro, um cidadão que reside no 

município de Vitória, foi multado pela Guarda de 

Trânsito de Cariacica em março agora, de 2015. Eu 

posso ver a data direitinho. Não tendo onde recorrer, 

mesmo procurando a secretaria, ele teve o recurso 

dele negado e ele hoje está com recurso na Jari, tendo 

em vista que não houve sintonia do município para 

com a questão do recurso dele. Foi negado porque 

naturalmente não tinha ninguém para poder analisar.  

 E ele alega que ele foi multado, ali na região 

de Alto Lage, por conta de estar sem cinto de 

segurança, pela Guarda de Trânsito, e ele justifica 

que isto não é possível, porque o carro dele, e aí se o 

senhor quiser a gente pode formular melhor essa 

questão, é um carro que tem alarme sonorizado para 

o não uso do cinto, o que mesmo até a própria 

incitação do alarme faz com que o condutor tenha 

que colocar, senão o alarme vai continuar soando, e 

até atrapalhando a atenção dele.  

 Diz que não procede, se considera 

injustiçado. A multa não é elevada, mas considera 

que é uma questão de justiça, e ele não conseguiu 

sintonia da secretaria que é envolvida na área de 

trânsito, porque nem sabia como se dirigir para 

resolver o problema de injustiça que ele alega ter 

sofrido.  

 

 O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputada, eu 

vou pedir ao cidadão que se dirija, pode falar 

pessoalmente comigo. Eu estou no meu período de 

férias, vou pedir até ao prefeito que me desconte o 

dia de hoje. Estou com um bebezinho de um ano e 
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dois meses em casa, mais um da família. Eu vou 

tentar voltar na segunda-feira, e vou pedir 

encarecidamente que ele nos procure. Como o 

sistema é novo, podem existir falhas, e essas falhas... 

É importante até para a gente orientar os agentes. 

Então vou pedir que o cidadão vá lá, me procure 

pessoalmente no dia 1.º. Pode pedir para me procurar. 

A Jari funciona lá mesmo, e a gente vai rever essa 

situação dentro da legalidade, sem problema nenhum. 

Pode pedir ao cidadão para me procurar. Passe o meu 

telefone para ele. Passei para a sua assessoria o meu 

telefone. Havendo qualquer erro, a gente conserta 

imediatamente. 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu 

agradeço. Não tenho mais perguntas, Senhor 

Presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Secretário, o Detran faz concessão 

de pátio para empresas privadas, e o Detran 

municipaliza o trânsito, passando a ação do trânsito 

para a prefeitura. Qual é a sua opinião, já que o 

senhor está na área e está estudando isso há muito 

tempo, com relação ao por que o Detran não 

municipaliza os pátios, para ficar sob o comando dos 

municípios? E se isso tem conflito, o pátio estar nas 

mãos de terceirizados, com o trabalho no trânsito? 

 

 O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputado, 

acho interessante. Acho que o caminho é esse, 

porque, cada vez mais, quando a gente fala de 

trânsito, fala de diversos outros atores. Trânsito está 

incluído na segurança pública. Hoje o que vemos 

fortemente é a municipalização da segurança pública 

através das Guardas Municipais. Nós, em Cariacica, 

não temos Guarda, temos apenas agentes de Trânsito. 

Acredito que esse é o caminho, porque o problema 

não está no município? O cidadão não está alocado 

no município? Fica mais fácil até de ele recorrer, 

buscar os seus direitos. Esse sistema, deputado, ele 

tem que avançar no sentido da transparência. O 

cidadão não pode ser punido duas vezes. Imagine o 

senhor: pelo que eu trabalhei no interior, naquelas 

delegacias lá, eu estou lá em Nova Venécia, meu 

carro é rebocado para Barra de São Francisco e eu 

pago por quilômetro rodado? Que injustiça! Eu já 

sofro a multa e a penalidade de pagar por uma 

quilometragem absurda? Primeiro, cada município 

tem que ter o seu pátio. Segundo, a municipalização, 

acho que é importantíssima, desde que em conjunto 

venham os recursos, e não fique sempre nas costas do 

município. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Por isso que eles ganharam o título 

de máfia, porque eles têm um pátio com interesse 

privado, e a denúncia exatamente é essa, que eles 

usam o município, usam o Estado, para poderem 

ganhar dinheiro. E além das denúncias que têm de 

que todos esses municípios que têm estacionamento 

terceirizado dão um percentual, para a administração, 

do faturamento que eles fazem. A gente está em cima 

tentando apurar. 

A sua secretaria tem conflito, ou o município 

tem conflito no trabalho de trânsito com esse 

problema dos pátios? Existem conflitos? Existe, por 

exemplo, esses pátios fazendo sugestões ou fazendo 

pressão para que carros sejam removidos para os 

pátios? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputado, que 

eu tenha conhecimento, não. Tenho onze agentes de 

Trânsito, um gerente dos agentes de Trânsito, que é 

um servidor já aposentado, senhor idoso, Cariacica 

toda conhece, o capitão José Dias. Não tenho 

conhecimento. E se isso estiver acontecendo ou 

acontecer, provavelmente, pela linha que eu adoto, 

vão ter sérios problemas. Não tenho conhecimento e 

não toleraria e nem aceitaria esse tipo de conduta 

que, para mim, só tem um nome: criminosa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A sua secretaria funciona em qual 

local? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Funciona em 

Alto Laje, no trevo de Alto laje, dentro da própria 

prefeitura, temos a nossa Secretaria, a Defesa Civil, o 

Videomonitoramento. Quero convidar o Senhor 

Deputado Marcelo Santos, que recentemente fez o 

discurso, temos cem câmeras, todas ligadas, sessenta 

e duas já operacionais em toda a Grande Cariacica, e 

estamos agora em Castelo Branco. E funcionamos a 

Gerência de Trânsito. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Até que enfim. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nesse sistema de monitoramento, 

tem também o Guardião, funciona lá nesse setor? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - O senhor está 

falando da interceptação? Não, deputado. Quando 

falo em videomonitoramento, são as câmeras. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sim. Além das câmeras. A pergunta 

é se tem sistema de escuta? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Não! Não, 

não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor sabe que sua secretaria é 

acusada de escuta telefônica lá, não é? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Não, 

deputado, não tenho esse conhecimento. Escuta 
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telefônica dentro da secretaria?  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E a secretaria pratica uso de ... 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputado, não 

tenho esse conhecimento. Confesso ao senhor. Como 

vou interceptar... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nem nenhum servidor seu... quem 

é que controla esse sistema de câmera? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Olha, é o 

servidor José Carlos, servidor comissionado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ele é efetivo? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Não, não é 

efetivo. Não temos esse cargo efetivo lá porque o 

sistema está sendo construído. Adotamos o sistema 

Olho Digital do Governo. É um convênio com 

sistema Olho Digital. Cariacica não tem câmera, tem 

um convênio com o Governo do Estado através da 

Sesp que adota o sistema Olho Digital. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quem comanda esse Olho Digital? 

Funcionário de cargo comissionado? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - 

Comissionado, comissionado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor, como servidor público 

efetivo e conceituado, considera que isso é uma 

atividade que pode ser exercida por quem não é 

servidor efetivo? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputado, 

acredito que a gente tem que avançar. E a nossa 

missão é fazer os concursos públicos, como estou 

fazendo agora no final do ano para os agentes de 

Trânsito. Acredito que é uma sugestão que o senhor 

deu e que tenho que acatar. O sistema de 

videomonitoramento são as câmeras que auxiliam no 

trânsito, na segurança pública. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas elas possuem sistema de 

gravação das cenas. 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Não, não, 

deputado. Gravação, não. Gravar as imagens? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Gravar as imagens? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Sim, sim. 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E quem fica com o controle dessas 

imagens? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - A própria 

gerência ali. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sei. Mas quais são as pessoas que 

têm posse dessas imagens? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - O próprio 

gerente. O próprio gerente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Esse comissionado!? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Esse 

comissionado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E você já tomou conhecimento de 

que algumas imagens já foram vazadas desse sistema 

de funcionamento lá? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputado, as 

imagens são sempre muito requeridas pela Polícia 

Militar. Temos a integração, porque quando vão fazer 

as operações, procuram saber quais bairros onde tem 

tráfico ou algum tipo de crime. E a Polícia Civil vem 

posteriormente pelo fato de um crime, mas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas tanto a Polícia Civil como a 

Militar, como é que fazem essa obtenção? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Através de um 

ofício, deputado. Ou dependendo da demanda do 

crime que é muito rápido, chega lá na hora, eu 

estando lá, já libero de imediato. Por quê? Se o crime 

está ocorrendo, por exemplo, tivemos em Flexal, só 

para o senhor ter uma ideia...  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - As operações, também já fui 

escrivão, conheço bem. Mas, isso fica oficializado na 

secretaria? Mesmo depois dela realizada? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Sim, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E quem é que libera essas... é o 

funcionário? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - É o 

funcionário.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Comissionado. 
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O SR. FABRÍCIO DUTRA - É. Eu dei uma 

regra muito clara. O cidadão também, é direito do 

cidadão... é ,por exemplo, o cidadão tem um carro 

roubado, acontece muito isso, ele quer saber, para 

fazer o boletim de ocorrência. Autorizo a liberação de 

imagens sem problema nenhum para ele gerar 

ocorrência. Porque às vezes o carro, a moto foi 

roubada ali, foi furtada e a gente libera imagens. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Eu sei. Mas essa liberação dessa 

forma que o senhor está dizendo, não enseja, por 

exemplo, a condição de esse funcionário também 

autoliberar imagens que sejam comprometedoras com 

a questão da individualidade das pessoas? 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputado, 

tenho que... olha só, confesso para o senhor, entendo 

sua pergunta, mas, se o funcionário estiver fazendo 

isso, vou conversar com ele, porque isso não é 

passível. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Eu sei. Mas você não acha que, 

como secretário, que é possível que isso aconteça em 

prejuízo do sistema da secretaria? 

 

 O SR. FABRÍCIO DUTRA - Sim. Olha só, 

em todo sistema, deputado, pode haver suas falhas. 

Como falei, é tudo muito novo. Estamos operando 

agora, começamos agora, tem dois, três meses que 

começamos o sistema de videomonitoramento. 

Começamos há dois, três meses. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Tem muito francisquense em 

Cariacica e sei dessa notícia que lá essas imagens 

estão sendo usadas. 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Sim, é 

importante o senhor passar para mim. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Imagens íntimas e de pessoas na 

vida social. Têm sido usadas essas imagens. 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - É importante 

o senhor passar para mim. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Igual ao Guardião da Polícia Civil, 

da Secretaria de Segurança, que é usado para 

constranger pessoas, empresários Que estão 

conversando com pessoas. 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Não, 

deputado. Acho que o senhor pode ter muito, assim, 

em relação a minha pessoa, esse tipo de conduta, da 

minha pessoa... 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A gente sabe que o senhor não faz 

isso, mas... 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Eu não tolero. 

Agora, se o servidor... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Exatamente ter um funcionário 

comissionado é possível... 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - É possível. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Até porque, se ele pedir demissão 

amanhã ou depois, não tem compromisso nenhum 

com o município. 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - É possível. 

Temos essas pequenas, vamos dizer, intepretações do 

serviço público. Mas minha missão ali era 

justamente, acredito que por isso fui chamado para o 

município de Cariacica, primeiro por ter passado 

quase oito anos da minha vida, uma coincidência do 

destino, quase todas as missões em Cariacica. Todas 

as missões eu pegava no município de Cariacica. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Conheço-o bem, agora, fica atento 

porque isso está na sua conta lá. Como você que está 

grampeando essas pessoas. Então o senhor preste 

atenção porque já tem essas informações. 

 
O SR. FABRÍCIO DUTRA - É importante 

o senhor me falar. Vou ficar atento. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Já tem essas informações. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Pois não. 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - O 

senhor não acha que deveria ser... Como a Prefeitura 

também tem um número de funcionários efetivos, 

lançar mão de um funcionário efetivo para que ele 

pudesse ocupar esse cargo que hoje é ocupado por 

um servidor que não tem nenhuma relação de 

responsabilidade com o município? Porque, como 

cargo comissionado, o senhor sabe que ele não 

responde como responderá um servidor efetivo. 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputado, 

gostei. Acho que vou levar a sugestão ao prefeito. 

Não tenho a caneta, mas acho muito interessante. 

Concordo plenamente. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - O 
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que o Senhor Deputado Enivaldo está falando, com 

relação à utilização de imagens e influência, é que 

chegou esse tipo de conversa para a gente, inclusive 

até com documentação anônima, de que a secretaria 

que o senhor hoje comanda estaria sendo usada para, 

inclusive, espionar ações, sejam com relação ao 

prefeito e com relação política, tendo em vista o 

cargo do senhor de delegado e a influência que tem 

na Polícia Civil. Talvez, inclusive, para indicar 

nomes que pudessem ser ouvidos sem a devida 

autorização. Ou seja, talvez um telefone que pudesse 

estar cadastrado em um nome, mas ser alcançado 

para uma devida investigação. E o alerta que o 

Senhor Deputado Enivaldo faz, nosso presidente, é 

muito importante porque eu já tive informações, está 

aqui o Ministério Público que sabe o que estou 

dizendo, de pessoas que foram alcançadas por 

grampo que sequer faziam parte da investigação. Mas 

foi colocado o nome dizendo que fazia parte de uma 

investigação, que era fulano e não era. Isso que 

chegou para a gente aqui, que a secretaria na qual o 

senhor hoje é secretário, e com todo respeito que 

tenho pelo senhor, sabe disso, estaria lançando mão 

dessa influência como delegado para, de certa forma, 

até blindar o próprio prefeito. 
 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputado, nas 

questões políticas sou o quadro técnico. Claro que a 

gente entende de interceptação. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Quadro técnico, cargo público. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, gostaria de pedir que voltássemos ao foco 

da nossa investigação, porque são questões políticas 

do município.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Indeferido.  

S. S.ª pode responder porque está com a 

palavra. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Porque, 

se colocar uma questão nas costas do secretário, eu 

acho, sinceramente... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Indeferido. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Inadequado esse tipo de caminho que está... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Inadequada é a intervenção de V. 

Ex.ª.  

Com a palavra. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Sendo 

levado por uma questão que não tem a ver com a CPI 

dos guinchos. Lamento. 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quem decide isso é o presidente. 

S. S.ª está com a palavra. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Tudo 

bem, presidente. Mas eu lamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - S. S.ª está com a palavra.  

E quando V. Ex.ª estiver fora também, vou 

fazer a mesma advertência então.  

Pode usar a palavra. 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Senhor 

Deputado Marcelo, o fato de eu ser delegado de 

polícia e de ter trabalhado muito em Cariacica, pode 

levar algumas pessoas, mas ali não faço investigação. 

Não é minha competência. É competência de gestão. 

Ali não tem nada que faça até porque todo sistema de 

interceptação do Estado do Espírito Santo é auditado 

pelo Ministério Público. Não existe como, e 

logicamente vou fazer uma representação por uma 

interceptação como secretário. Teria que estar em 

uma delegacia. E nosso sistema, é interessante o que 

o deputado falou porque tem muitas ilusões do 

sistema de videomonitoramento, ouvir. Não, não, 

nosso sistema é do programa Sesp. Então não tem 

isso. Não tem isso, que eu tenha conhecimento. Mas 

qualquer pessoa, está aberto ao diálogo.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Fica o alerta porque chegou para a gente. 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - É interessante 

o senhor falar para mim. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Chegou para a gente aqui da questão não de o senhor 

fazer qualquer tipo de intervenção... 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Deputado, insisto. Olha o horário. São 11h53min. 

Insisto que voltemos ao foco da matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª não tem nenhuma 

autoridade para fazer esse tipo de requerimento. 

Quem decide é a Mesa.  

S. S.ª está com a palavra, se desejar 

responder, e o deputado. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Como chegou e estávamos falando justamente sobre 

a máfia do guincho, dizendo que lançava mão da 

influência do senhor, como delegado, para influenciar 

qualquer tipo de investigação a inclusão de nomes e 

telefones. É só o alerta que estamos fazendo, porque 

isso chegou a gente aqui. 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Deputado, 

agradeço, mas a minha máfia já estou cuidando. Só 
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para o senhor ter noção, este mês fiz cinco mil cópias 

para a 1.ª Vara Criminal. Então da minha máfia estou 

cuidando. Dezesseis pessoas presas. Esta máfia aí, 

pelo contrário, estou esperando o relatório dos 

senhores. E vou dizer uma coisa ao senhor, nós, 

como policial e membro do Ministério, essa parceria 

foi em conjunto com o doutor Leonardo Barreto e 

doutora Cristiane, operação em conjunto é igual a 

casco de tartaruga, gruda na gente e daqui a cinco, 

seis anos continuarei indo à Justiça, indo à Justiça. 

Cinco mil cópias em um mês, quebrou meu 

orçamento de xerox. 

Agradeço o alerta, vou ficar atento, vou 

conversar com os meus funcionários, já que não sabia 

que minha secretaria tinha tantos francisquenses, mas 

são muito bem-vindos, é terra de origem do meu pai, 

foi minha primeira lotação na Polícia Civil, e, como 

falei, fui muito bem recebido, lá comecei minha 

carreira, mas depois fui seguir minha vida em 

Cariacica. 

Agradeço, sei que o senhor é um parceiro, 

sempre acreditou no nosso trabalho, quantas vezes, 

sempre cobrou as elucidações dos homicídios. 

Mas é uma surpresa. Fico muito preocupado, 

pois é o meu nome, trabalhei aqui dez anos, 

deputado, dez anos. O Senhor e a deputada Janete 

conhecem meu trabalho, e dez anos trabalhei, saí 

daqui para virar Delegado de Polícia, e fico com 

muito medo do chamado denuncismo, porque 

tentamos fazer o nosso trabalho, colocamos nossa 

vida em risco. Como falei, depois dessa operação, fui 

cercado, tentaram algumas coisas contra minha 

pessoa. 

Mas agradeço, muito obrigado, vou levar em 

conta e averiguar o que está acontecendo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Agradecemos. 

Mas todos nós estamos sujeitos a isso. Aqui 

na Assembleia também sofremos pressão porque, por 

exemplo, estamos com a PEC dos procuradores, e 

estão todos nervosos fazendo lobby com os deputados 

para não assinar, porque querem ter o privilégio de 

serem funcionários públicos e advogar também. Mas 

a vida é assim. Não se preocupe, porque os honestos 

vencerão. 

O doutor Fábio ou os procuradores têm 

alguma pergunta? (Pausa) 

Então, Fabrício Dutra, agradecemos sua 

presença nesta Comissão, sua disponibilidade, e 

principalmente o fato de ter honrado esta CPI, mesmo 

saindo de férias. Muito obrigado pela presença. 

Gostaria que depois, V. S.ª nos encaminhasse 

sugestões de trânsito para a Comissão com relação ao 

que pode ser feito para ajudar, com sua experiência. 

 

O SR. FABRÍCIO DUTRA - Trouxe, 

deputado, se puder deixar com V. Ex.ª. Todo agente 

de Trânsito de Cariacica, foi o primeiro município, 

tem gratuitamente o Código de Trânsito, obedecemos 

ao CTB. Deixarei para o senhor. Todo agente, 

deputado Marcos Bruno, obrigado, - fomos elogiados 

pela Sesp, primeiro município a ter um regimento 

interno dos agentes de Trânsito. Desculpem-me, é 

muito humilde lá, não é um livrinho. 

Deputado, lançamos um programa que, antes 

de multar ou qualquer coisa, é educar o cidadão. Esse 

programa chama-se Multa Moral. Vou deixar para o 

senhor, serve de alerta para os municípios para 

orientar as pessoas. Está aqui: antes de multar, antes 

de rebocar, educar, orientar! 

Acho que esta CPI dará esse norte, acima de 

tudo. Vou deixar esse material todo com o senhor, 

acho importante que os senhores tenham acesso, é até 

uma forma, a CPI tem a parte de investigação, mas 

tem a parte de orientação. Acho muito importante o 

trabalho dos senhores. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Estão vendo, se não o tivéssemos 

ouvido, teríamos perdido a oportunidade de ter essa 

aula, de civismo, de cidadania e de trabalho correto. 

Muito obrigado. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 
Parabéns, secretário Fabrício, honrando a família Sá. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Solicito à Secretaria que 

providencie a entrada do próximo depoente. (Pausa) 

Coronel Nylton, como está o senhor, tudo 

bem? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Graças a Deus, excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Muito obrigado pela presença. 

O requerimento n.º 110/2015 trata da 

Comissão Parlamentar de Inquérito formada por 

cinco membros para apurar denúncias relacionadas à 

máfia dos guinchos, a pátios, a estacionamentos e a 

depósito de veículo. 

 O senhor tem conhecimento do 

funcionamento desta CPI? 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Sim, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor poderia identificar qual é 

a sua atividade e qual a sua ligação nessa área com 

relação ao trânsito?  

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Sim, senhor. Eu estou ocupando o cargo de 

secretário da Secretaria de Defesa Social. A guarda 

de Trânsito e consequentemente a fiscalização de 

trânsito estão sob minha coordenação no município 

de Serra. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - No município de Serra tem 
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depósito de veículo?  

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Sim, senhor, tem o Auto Socorro Alemão. 

Acabamos de assinar convênio com o Detran e esse 

serviço de depósito e guincho iniciamos a execução, 

devido a esse convênio novo, na semana passada.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O depósito lá é municipal ou é 

privado?  

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - É privado contratado pelo Detran. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Contratado pelo Detran? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - É um convênio do Detran. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -Mas não é... Estou querendo só 

saber... A deputada está querendo dar uma 

contribuição aqui, mas é porque ela está à frente de 

outro pensamento meu. 

Estou querendo saber só porque o senhor 

falou que é contratado pelo Detran, mas não é 

contratado, o Detran deu uma concessão para essa 

empresa, não é isso? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Exatamente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não é contrato que o Detran tem 

com a empresa. É uma concessão para uso de pátio.   

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Isto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Os guinchos lá são do município ou 

são dessa empresa? 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Dessa empresa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Os guinchos dessas empresas 

atuam de que maneira? É por conta própria ou 

depende do chamado dos seus comandados?  

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Quando um agente de Trânsito se depara 

com uma infração de trânsito onde o CTB prevê, 

além do auto de infração, a remoção, o agente de  

 

Trânsito, em primeiro lugar, deve tentar localizar o 

proprietário do veículo através de um sinal sonoro. 

Não localizando o proprietário daquele veículo, ele 

aciona a supervisão da Guarda de Trânsito que vai até 

o local, continua tentando localizar o proprietário do 

veículo ou o condutor do veículo, e, aí sim, caso não 

consiga localizar, eles fazem contato com a base do 

Trânsito, que aciona essa empresa.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Isso é o que está no papel, a regra 

seria essa.  

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas e a prática? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Exatamente dessa forma. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Isso com relação aos guardas 

municipais? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Guarda de Trânsito Municipal.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A determinação é essa e nunca 

ocorreu situação diferente?  

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Nunca. Até mesmo porque o convênio é 

muito novo, não tínhamos disponibilizado esse 

recurso, então não fazíamos remoção. Agora, com 

esse convênio, iniciamos a remoção e é exatamente 

dessa forma.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Então, todos os guardas de Serra 

são supereducados, primeiro fazem isso, localizam. 

Eles não utilizam outro meio? Nunca chegou ao seu 

conhecimento que utilizam de brutalidade, de falta de 

atenção, de autoridade ou de excesso de autoridade 

em cima de nenhum contribuinte, nenhum cidadão? 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Quando chega, através da Ouvidoria, 

alguma informação que isso acontece, uma 

sindicância é instaurada para que se apure essa 

denúncia. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Já foram feitas quantas 

sindicâncias? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não tenho esse quantitativo aqui para o 

senhor neste momento. Eu posso apurar.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor sabe se alguém já foi 

punido por uma sindicância dessa? 



Vitória-ES, quinta-feira, 09 de julho de 2015 Diário do Poder Legislativo - 89 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - No meu comando, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nunca existiu?  

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Nesse um ano que estou à frente da 

Secretaria de Defesa Social, não, senhor.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nem recebeu nesse período 

nenhuma comunicação sobre isso, de que houve 

transgressões das normas escritas? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não. Não, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputada relatora com a palavra.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Obrigada, Senhor Presidente.  

Como o senhor disse, gostaria que detalhasse 

melhor como é o serviço de remoção de veículos no 

seu município, de antemão perguntando se a Guarda 

é municipalizada oficialmente.  

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - É, sim, municipalizada oficialmente.   

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) -E como é 

feito? Como é esse trâmite? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Esse serviço de remoção, começamos na 

semana passada. Só temos um veículo removido. 

Então, só foi um veículo removido semana passada e 

a conduta operacional, para ser feita essa remoção, é 

o acionamento do supervisor. O agente tenta localizar 

o proprietário, para que ele retire esse veículo 

daquele local e não seja necessária a remoção, não 

localizando, o supervisor aciona essa empresa que faz 

a remoção. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Qual 

empresa foi credenciada, quais são os pátios que 

estão credenciados para receber essas remoções? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Apenas um pátio temos no município de 

Serra, o Auto Socorro Alemão, que fica em Jardim 

Limoeiro. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Qual é o 

número de remoções feitas pelo seu município de 

2013 a 2015? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Só tivemos uma remoção feita na semana 

passada. Foi a primeira. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Segundo 

dados do Detran, são trinta e um carros guinchados, 

isso daqui pela Guarda. 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - A Polícia Militar também faz esse trabalho 

no município de Serra, podem ser acionamentos da 

Polícia Militar. Remoção de veículos por infração 

administrativa, infração de trânsito, a primeira que a 

Guarda fez foi semana passada. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Lá no 

município do senhor, no caso o município de Serra, 

vocês estudam implantar o sistema de parquímetro 

para as vagas dos estacionamentos rotativos? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Uma lei foi aprovada em novembro do ano 

passado criando o estacionamento rotativo. A 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano está fazendo 

agora - porque essa responsabilidade não é da minha 

Secretaria, é da Engenharia de Trânsito, que fica na 

Sedurb, Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 

audiência pública em Parque Residencial Laranjeiras 

e Serra-Sede, para se encontrar, juntamente com 

aquela comunidade local, uma melhor forma de 

implantar o estacionamento rotativo. Isso está sendo 

discutido e é nessas audiências públicas. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Na 

Guarda de Trânsito, vocês já têm um serviço de 

Corregedoria? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não. Na Guarda de Trânsito nós não temos 

esse serviço. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Na 

Guarda de Trânsito do seu município, os servidores 

são efetivos ou são comissionados? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - São efetivos. Temos hoje quarenta e oito 

agentes de Trânsito municipais provenientes de 

concurso de 2001 e 2011. O efetivo existente, então, 

são quarenta e oito e o previsto por lei são oitenta e 

oito agentes de Trânsito. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Vocês 

hoje só têm quarenta e oito. São oitenta e oito o total. 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - São oitenta e oito o previsto. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - O 

senhor tem conhecimento de alguma denúncia de que 

donos de pátio estariam contratando motoboys para 

indicarem onde devem fazer esse recolhimento? 
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Mesmo que o trânsito de vocês já tenha sido 

municipalizado há algum tempo, mas não fazia esse 

serviço de remoção, o senhor tem conhecimento 

dessas denúncias por parte da Polícia Militar, do 

Batalhão de Trânsito que agia na região? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não tenho conhecimento. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Quero 

fazer uma sugestão. 

No caso, como vocês estão estudando a 

implantação do estacionamento rotativo, que fosse 

previsto em contrato que a remoção de veículos nesse 

estacionamento administrado pela iniciativa privada 

só seja feita - no caso de vocês adotarem essa prática 

- no caso de estacionamento em vaga de idoso, de 

deficiente ou, então, quando estiver atrapalhando o 

fluxo, como é feito em Vila Velha, caso vocês façam 

a opção, de fato, para adotarem essa prática, que tem 

inclusive o nosso questionamento, mas nos 

posicionaremos perante o município no nosso 

relatório final. 

Não tenho mais pergunta a ser feita, Senhor 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Marcos Bruno. 

 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - Sem 

perguntas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Coronel, sob o seu comando na 

Guarda Municipal, o senhor pretende usar o sistema 

de remoção para os casos de parquímetro, de 

estacionamento pago? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Vamos aguardar justamente o relatório 

final da CPI para que possamos evoluir e amadurecer 

essa decisão e essa prática, tendo como base o 

relatório da CPI, para que possamos optar pelas 

melhores práticas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas quero saber da sua cabeça, o 

senhor pretende? Isso é opcional, não é obrigado a 

usar. Quero saber se a sua Secretaria pretende 

premiar o povo de Serra com remoção em caso de 

estacionamento rotativo? Isso que eu quero saber. 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Em caso de estacionamento rotativo, minha 

opinião pessoal, utilizando o meu bom-senso, a 

orientação, se eu assim puder fazer, é a remoção de 

veículos que estão atrapalhando o fluxo, que estão em 

frente de garagem atrapalhando as pessoas entrarem e 

saírem de suas residências ou estão em vagas 

destinadas a deficientes e idosos. 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - No casos de estacionamento, não? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Lá o pátio é totalmente privado? 

Não tem pátio municipal para remoção dos carros? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não tem pátio municipal. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vocês têm convênio com o Detran 

com relação à municipalização? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Exato. Convênio 121. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor pretende usar, na sua 

Guarda, armamento para eles trabalharem? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Na Guarda de Trânsito, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não tem nenhum projeto? Porque 

em Vitória eles dizem que não, mas tem arma de 

choque. 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não letal. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Também o senhor não pretende, no 

seu comando, o senhor não pretende? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não. A nossa Guarda é uma Guarda 

desarmada, a Guarda de Trânsito. E não existe 

nenhum projeto que indique esse equipamento para 

os guardas de Trânsito. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Existem palestras e cursos de 

orientação de formação desses guardas 

permanentemente? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Sim, senhor. Temos uma formação 

continuada em que trazemos o agente de Trânsito 

para a sala de aula e ali fazemos uma reciclagem. O 

secretário adjunto, esta semana mesmo que passou, 

esteve com todos os agentes de Trânsito fazendo essa 

reciclagem.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor é um profissional 
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respeitado pela sua história e culturalmente. O senhor 

tem conhecimento dos serviços de guardas com a 

população de que ele é, não de todos, mas uma 

grande maioria, de tratamento completamente 

ignorante, sem nenhum preparo e de agressão e 

ofensa ao contribuinte? O senhor tem conhecimento 

disso? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - O conhecimento que tenho é que existem 

exceções dentro das Guardas de Trânsito que 

apresentam desvios de conduta com relação a esse 

tratamento indevido com as pessoas. Não tenho 

conhecimento de que a maioria dos agentes de 

Trânsito pratica, infelizmente, essa conduta de não 

ser educado com aquela pessoa que está sendo 

abordada. Sei que alguns, que são exceções, 

apresentam essa conduta indevida. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O fato de ser exceção não justifica. 

Se fosse um, já não justificava. 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Sem dúvida. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor teve algum problema 

desses na sua família ou pessoalmente com relação a 

isso no trânsito? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Um privilegiado. 

Com relação ao comportamento da Guarda 

Municipal, que tem pouco tempo, o senhor está 

dizendo que há um ano está à frente, o senhor tem 

conhecimento desse comentário de que os guinchos, 

ao serem deslocados para fazer a remoção de um 

carro, o pessoal leva dinheiro para dar ao guarda que 

pediu a remoção? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não, não tenho conhecimento dessa parte. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nunca ouviu falar isso? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não tenho conhecimento dessa parte. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nem por ouvir dizer? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não, não tenho. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Senhora Deputada Janete de Sá 

já perguntou e vou reperguntar, nem tem 

conhecimento e nunca ouviu dizer que o sistema de 

depósito de carro utilizam pick-ups, chamados de 

carroceria pequena, e de motos para fazer a  

localização de veículos irregulares? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não, nunca ouvi e nunca vi essas motos ou 

essas pick-ups. Na Serra, tenho uma experiência 

porque comandei o 6.º Batalhão por três anos, 

comandei aquele Batalhão da rua, e nunca vi essa 

prática na Serra. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nunca ouviu falar, nunca leu isso 

em jornal também não? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - De caminhonetes e motos desses depósitos 

atuando, eu nunca ouvi falar. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor usa sistema de whatsapp 

no seu telefone? 

 

 O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Sim, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Gostaria que, depois do seu 

depoimento, o senhor me fornecesse, porque vou lhe 

mandar inúmeros, gravados pelas pessoas. 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Com certeza. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Serra é um dos municípios que 

mais tem radar. O senhor tem essas informações 

também de que os radares de Serra trabalham ou 

existem reclamações de que trabalham fora do 

controle? Da seguinte maneira: um placar externo 

mostra uma velocidade e a máquina registra outra. O 

senhor tem conhecimento? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Sim, já li no jornal a respeito disso. Alguns 

condutores foram autuados em infração de trânsito 

indevidamente, porque o radar registrou a sua 

velocidade equivocadamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Esses radares do seu município são 

estaduais, municipais ou federais? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Estaduais. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O município, através da sua 
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Secretaria, tem alguma autonomia, ou tem 

interferência de fiscalização ou de acompanhamento 

disso, ou não tem nenhuma? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não tem. Nenhum tipo de vínculo, de 

coordenação, execução com esses radares. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas a Secretaria está pleiteando 

isso? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Por quê? O senhor entende que não 

é direito da Secretaria defender o que ocorre dentro 

da área do seu município ou porque a lei não 

permite? Qual é a sua visão com relação a isso? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Se o município pudesse estar à frente dessa 

coordenação dos radares no seu município, seria 

muito interessante. Mas é uma atitude que eu ainda 

não tomei. Com essa orientação, com essa pergunta 

do senhor, vamos até mesmo buscar saber se 

podemos, para dar os primeiros passos nesse sentido. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É, porque se o Estado faz convênio 

com o município para pode ter o controle do trânsito 

e para poder ter isso, por que não poderia fazer? 

Porque a culpa acaba ficando dentro da 

Administração do município. 
 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Sim, senhor. Exatamente. O senhor está 

correto. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, chegou a mim uma informação, inclusive 

é uma sugestão do nosso procurador. Sei que o 

sistema de vocês de guincho é recente, porque agora 

que fizeram o convênio, o credenciamento com o 

Detran, mas vocês estão prevendo, já nesse novo 

credenciamento, se porventura houver uma 

irregularidade, chama... como o senhor disse, não é o 

guarda quem chama a empresa do guincho, quem 

chama a empresa do pátio é o supervisor e, aí, nesse  

 

caso, chegando o condutor para retirar o seu veículo, 

e o veículo já estando em cima do guincho ou já com 

autorização para ser guinchado, em que momento ele 

pode agir para que seu carro não seja guinchado? 

Vocês previram isso? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - A orientação que damos a todos os agentes 

é que utilizem o bom senso. Se a pessoa chegou ao 

local onde estão se tomando as primeiras 

providências para se remover um veículo, se ele 

chegou ao local, o guarda de Trânsito deve conduzir 

as suas ações para que o carro seja devolvido ao seu 

condutor, uma vez que ele está ali presente. É por 

isso que a orientação é para que ele realmente, 

através de sinais sonoros, insista na localização do 

condutor daquele veículo. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - E se, 

porventura, o carro a ser guinchado já esteja em cima 

do guincho, pode o condutor pedir a retirada? E que 

ele ainda não tenha saído do local, tracionou as rodas 

ou colocou já em cima do guincho. Ele pode retirar, 

tendo chegado para retirar o carro daquela situação? 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Acredito que sim, que pode. É só ele 

colocar na observação da guia de recolhimento, que 

ele já deve ter preenchido, e na observação do auto de 

infração que o proprietário chegou ao local e o carro 

lhe foi devolvido. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Mas não 

pode ser acredito. Como o senhor é o chefe, tem que 

dar orientação para sua guarda se ele vai poder tirar 

ou não. 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Sim, a orientação é que pode devolver sim. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Ok. 

Estou satisfeita, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Promotor. 
 

 

O SR. FÁBIO LANGA DIAS - Utilizando-

me até dos argumentos já levantados pelo coronel, 

durante um período ele esteve à frente do 6.º 

Batalhão da Serra, período que nós presenciamos o 

bom trabalho que foi realizado na Serra, e os meus 

questionamentos são mais relacionados a esse 

período. O senhor sabe como era feito o 

acionamento, em decorrência das remoções 

realizadas pelos policiais militares da Serra? Esse 

seria o primeiro questionamento. O segundo 

questionamento, se quando esteve à frente do 6.º 

Batalhão, se o senhor recebeu denúncias indicando a 

participação de policiais militares, e aí, essa máfia 

envolvendo os pátios. E o terceiro questionamento, se 

há, hoje, nos dias atuais, já que o senhor tem uma 

ótima relação com a Polícia Militar, e estando à 

frente, agora, da Secretaria, se há um acordo atual. 

Como é feita as remoções feitas pela Polícia Militar? 

Porque é óbvio, também, que a Polícia Militar 

promove remoções no município de Serra. Se há um 

acordo, se a preferencia é dos agentes de Trânsito da 

Serra, ou se a Polícia Militar continua utilizando das 

remoções? Se há um acordo entre vocês com relação 

a essas remoções.  
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 O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - O acionamento do guincho para remoção 

do veículo dos policiais militares do 6.º Batalhão é 

feito através do Ciodes. Via rádio, eles fazem contato 

com o Ciodes. No Ciodes, existe o operador do 

Batalhão de Trânsito, e através do Ciodes esse 

guincho é acionado, para os policiais militares do 6.º. 

 

 O SR. FÁBIO LANGA DIAS - Mas o 

senhor nunca recebeu a notícia de que um policial 

teria removido por conta própria, ele decidido? Ou 

sempre vai para o Ciodes?  

 

 O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Sempre vai para o Ciodes. O policial 

militar não pode remover por conta própria. Faz 

contato com o Ciodes e o Ciodes aciona o guincho. A 

última pergunta? 

 

 O SR. FÁBIO LANGA DIAS - A segunda, 

envolvendo um possível conluio entre policiais e 

pátios, denúncias.  

 

 O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não. No meu comando, nunca recebi essa 

denúncia e nunca constatei essa irregularidade.  

 

 O SR. FÁBIO LANGA DIAS - Por fim, a 

terceira, um eventual acordo recente entre os agentes 

de Trânsito de Serra e a Polícia Militar.  
 

 O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Os agentes de Trânsito trabalham 

independente da Polícia Militar na sua esfera de 

atribuição. A Polícia Militar, na Serra, acaba se 

deparando muito com questões de trânsito porque 

uma modalidade de trabalho da Polícia Militar são os 

pontos de bloqueio onde carros são parados e a 

intenção é justamente detectar drogas e armas. Mas, 

não detectando drogas e armas, consequentemente 

acaba se deparando com infrações de trânsito e a 

Polícia Militar acaba, lá na Serra, tendo que tomar as 

providências com relação a essas irregularidades de 

trânsito.  

Mas, o foco nunca é o trânsito, é porque o 

foco sempre, nas áreas que apresentam os maiores 

indicadores de violência na Serra, o foco é sempre 

tentar localizar foragidos da Justiça, pessoas com 

armas e com drogas, mas acabam se deparando com 

questões de trânsito. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Na pergunta do doutor promotor, 

doutor Fábio, o senhor disse que sempre passa pelo 

Ciodes, mas a decisão de chamar é do guarda. 

 

 O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - É do policial. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, ele pode decidir se ele 

chama ou não. 

 

 O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Se ele detectar uma infração que o Código 

de Trânsito Brasileiro prevê a remoção, ele faz 

contato com o Ciodes, passa a situação para o Ciodes 

e o Ciodes aciona o guincho. Mas toda 

responsabilidade é do policial que está no local, sem 

dúvida.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, ele pode chamar por conta 

própria, fora da orientação da Secretaria.  

 

 O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não, ele não pode chamar por conta 

própria, ele tem que chamar pelo Ciodes. Ele não 

pode ligar para a empresa de guincho. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sei, mas por conta própria ele pode 

chamar. Ele não depende de nenhuma autorização. 
 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Não, agora entendi. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Porque hoje, em Vitória, depois do 

escândalo de Vitoria, os guardas não podem mais 

pedir remoção. Ele tem que chamar o chefe dele para 

vir fazer o pedido de remoção. 

 

O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Entendi, ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - No caso da Serra, então, o guarda 

seu vai para a rua e se ele quiser chamar ele chama, 

não tem nenhum controle? 

 

 O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Chama. Não existe, pelo menos na minha 

época, não sei agora, mas até onde eu sei, não existe 

a necessidade de chamar o supervisor até o local. Ele 

pode tomar as providências cabíveis. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Coronel, não vou nem repetir o 

respeito que tenho pela sua história como funcionário 

público, mas achei estranho o senhor falar que não 

sabe de algumas coisas que acontecem no Espírito 

Santo, até porque isso não privilegia o seu 

conhecimento e a sua capacidade de observador, não 

só da área de segurança, mas tudo, até da área de 

economia, eu tenho certeza que se perguntar o senhor 

tem condições de responder, porque é um estudioso.  

 O senhor tomou conhecimento de que 

policiais, inclusive coronéis da Polícia Militar, foram 

condenados, recentemente, com relação a trânsito? 

 

 O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 
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FILHO - Sim, senhor, pela imprensa. Tomei sim.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E o senhor sabe quais foram os 

motivos das denúncias, em que se basearam as 

denúncias contra eles e contra os outros policiais? 

 

 O SR. NYLTON RODRIGUES RIBEIRO 

FILHO - Sim, pela imprensa, sabemos que essas 

denúncias têm o envolvimento desses policiais com 

empresas de depósito e guincho. Apenas pela 

imprensa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A população do Espírito Santo vem 

sofrendo há muito tempo com essa, chamada pelo 

Padre Edson, de máfia, - diz ele que não é nem máfia 

é quadrilha - e felizmente o Ministério Público, em 

um trabalho muito bem feito, conseguiu comprovar 

sua denúncia através de condenação. Então, hoje, já é 

fato consumado que essa quadrilha existe, que essa 

máfia existe e que eles estavam lesando a população. 

O senhor tem cópia dessa sentença?  

 

O SR. NYLTON RODRIGEUS RIBEIRO 

FILHO - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vou mandar por whatsapp para o 

senhor também.  

 

O SR. NYLTON RODRIGEUS RIBEIRO 

FILHO - Sim, senhor. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em que isso, dentro do ambiente da 

área de trânsito, está significando em termos de se 

observar a denúncia? Porque a denuncia é uma das 

mais bem feitas que já vi em termos de apuração, em 

termos de identificação da situação, que é uma 

situação difícil de se levantar. O que isso aí serviu de 

exemplo para atuação de futuras decisões internas da 

Secretaria? 

 

O SR. NYLTON RODRIGEUS RIBEIRO 

FILHO - Nós temos grandes policiais militares na 

área de trânsito, assim como agentes municipais, 

pessoas honestas, trabalhadoras. Quando isso 

acontece, não é que ficamos felizes, não é isso, 

queremos que a justiça seja feita e, se alguém errou, 

que pague por esse erro.  

O que tiramos disso tudo é que temos que 

evoluir, estabelecer com mais rigor as condutas 

operacionais. Estabelecido com mais rigor essas 

condutas operacionais de todos os agentes de 

Trânsito municipal, ou estadual, ou federal, temos 

que fiscalizar mais de perto se essas condutas 

predetermindadas estão sendo seguidas. Acho que 

esse é um grande ensinamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Os procuradores têm alguma 

pergunta a fazer? (Pausa) 

O Senhor Deputado Marcelo Santos, tem 

alguma pergunta a fazer? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Não, Senhor Presidente, só elogiar o trabalho do 

coronel. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

mesmo como convidado, honrando com a presença, 

deseja fazer alguma pergunta? (Pausa) 

Agradecemos ao senhor a presença, e peço 

que, se tiver alguma sugestão com relação ao trânsito, 

à remoção de veículos, através de seus estudos, se 

quiser, encaminhe, vamos juntar à CPI. No relatório 

final, vamos, não só concluir o relatório como 

também fazer sugestões. O que for de lei estadual, 

tentar encaminhar, o que for de lei municipal, tentar 

fazer um trabalho de contribuição. Agradeceríamos 

muito se o senhor pudesse nos remeter. 

Peço à secretaria que faça entrar o último 

declarante de hoje. (Pausa) 

Senhor Vinícius, queríamos que o senhor se 

identificasse, nome e endereço, por favor. 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Bom dia a todos. 

Sou soldado PM, Vinícius Rocha, lotado no 

6.º Batalhão, 4.ª Companhia. Endereço Rua Sebastião 

Correia do Nascimento, n.º 226, Bairro Caçaroca. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vou ler para o senhor o 

requerimento que motivou esta CPI e sua presença 

como depoente. 

Requerimento 110/2015: 
 

Os Deputados abaixo assinados, de 

acordo com o Regimento Interno, 

cria a Comissão Parlamentar de 

Inquérito composta por cinco 

membros para, no prazo de noventa 

dias, apurar denúncias relacionadas 

com a Máfia do Guincho, pátios de 

estacionamento e conduta de 

servidores com abuso de autoridade 

junto ao serviço de trânsito. 

 

O senhor tem conhecimento desta CPI? Já 

ouviu falar ou tem conhecimento de que ela está 

acontecendo? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim, senhor, tenho conhecimento. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor sabe do que ela está 

tratando? Qual o assunto que ela trata? 
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O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor tem conhecimento de que, 

nos depoimentos que estamos colhendo aqui, um 

cidadão compareceu e apresentou um depoimento 

com provas, documentos e fotos, de uma ação sua no 

trânsito? 

 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não, senhor.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor não tomou 

conhecimento? 

 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não, senhor. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor lembra se o senhor já 

abordou, no seu trabalho de trânsito, um cidadão 

conhecido por Nelinho? Vou lhe passar o nome dele. 

O senhor lavrou algum auto de multa, algum auto de 

apreensão de veículo do cidadão Nélison Miranda 

dos Santos? 

 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim, senhor.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E o senhor se recorda do que 

ocorreu nesse trabalho do senhor? 

 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim, senhor.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E o senhor pode nos contar o que 

aconteceu? 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim, senhor.  

 Na rua Rômulo Castelo, em Serra-Sede, esse 

cidadão, que o senhor identificou, se posicionou em 

local inadequado da via impedindo o fluxo de 

veículos, em frente a garagem de um cidadão. Foi 

pedido para esse cidadão retirar o veículo da via, pois 

obstruía a passagem, como medida de liberação de 

via. Ele se recusou a tirar o veículo. Disse que não 

tiraria porque era assessor de um parlamentar, e disse 

que eu não poderia estar fazendo esse procedimento. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ele disse qual foi o parlamentar?  
 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não disse. Não citou o nome do parlamentar. Só 

disse que seria assessor de um parlamentar. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Apresentou alguma identidade com 

relação a isso?  
 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Negativo. Não apresentou. Apenas permaneceu com 

seu veículo na via. Foi explicado acerca da infração 

de trânsito ora cometida. O cidadão se recusou a tirar 

o veículo. O veículo foi guinchado, removido ao 

pátio autorizado pelo Detran. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas quem fez a remoção? Qual o 

critério que o senhor usou? 
 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Positivo. Assim que ele falou que não retiraria o 

veículo, ele saiu do carro, juntamente com outro 

cidadão, que se encontrava com ele. Saiu do carro e 

se posicionou em uma calçada à frente. O Código de 

Trânsito Brasileiro diz que se a infração não for 

sanada no local, se o condutor não tirar o veículo para 

resolver o problema, o veículo deve ser removido ao 

pátio do Detran. Foi o que foi feito, procedimento 

documentado, a ocorrência devidamente lavrada, 

testemunhas arroladas.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Qual era a irregularidade do veículo 

no momento em que você fez a abordagem?  
 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Ele cometeu a infração 5479/0, CTB, impedir a 

movimentação dos veículos, bem como a infração 

estacionar fora das posições estabelecidas pelo CTB. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não. A infração não pode ser 

dupla. Ou ela é impedir a movimentação do trânsito 

ou é estacionar na frente da garagem. Qual foi a 

infração que você anotou? 
 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Logo após o cidadão parar o seu veículo em frente à 

garagem, impedindo a movimentação de veículo, o 

seu veículo também estava parado fora das posições 

estabelecidas pelo CTB. Por esse motivo foi 

guinchado e removido ao pátio. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quais são as posições que você 

acha que o código estabelece? Que posições são 

essas? 

 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

As posições de parada e estacionamento... Perdão, as 

posições de estacionamento. Há posições de parada e 

de estacionamento. A parada, no caso, é o tempo 

necessário para embarque e desembarque. 

Estacionamento é qualquer tempo superior a isso, 

notado pelo agente.  
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 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ele estava parado errado na vaga de 

estacionamento ou estava parado na frente da 

garagem? 

 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

O veículo dele é um Honda CR-V. É um veículo 

grande, uma camioneta. A frente do carro dele parava 

à frente dos carros que estavam estacionados 

devidamente, corretamente, nas vagas perimetrais. A 

traseira do veículo dele impedia a transição do 

condutor que era o dono da garagem em questão, que 

era a entrada da garagem da casa em questão. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sei. Mas essa casa é de quem? 

Você sabe de quem é a casa? 

 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não sei. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E o dono da casa te abordou porque 

estava querendo sair da garagem?  

 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não. O dono da casa - provavelmente era o dono da 

casa - estacionou o veículo e deu seta sentido a entrar 

na residência. Provavelmente o dono da casa. Deu 

seta para entrar na casa. Ao me ver conversando com 

o condutor, ele seguiu no sentido da via e foi embora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas você anotou o nome dele? Está 

na operação? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Esse cidadão, ele não parou para eu pegar os dados 

dele. Saiu do local. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então você não sabe se ele era o 

dono da garagem. 
 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não. Por isso que eu disse isso para o senhor: 

provavelmente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sei. Mas você há de convir que se 

não há as irregularidades de emergência, qual o 

sentido então de você estar protegendo uma entrada 

de garagem a alguém? 
 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Deixe-me explicar uma coisa para o senhor: o Código 

de Trânsito Brasileiro diz que até o dono, se ele parar 

em frente à garagem dele irregularmente, a ele cabe 

uma notificação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sei. A lei diz muita coisa que os 

executores da lei têm que ter consciência de fazer a 

execução dela de acordo com o entendimento e com 

possibilidade de fazer harmonia. 

Quer dizer, o fato de você parar em frente à 

garagem, não te dá o direito de você chegar e mandar 

guinchar o carro. Você tem que abordar, dialogar, dar 

um tempo. 
 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Foi dialogado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E quanto tempo durou essa 

operação, da hora que você abordou ele até a saída? 
 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não me recordo do tempo, mas consta na ocorrência. 

Consta na ocorrência que foi lavrada, devidamente 

elaborada. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E como é que foi essa abordagem? 

Você abordou de que maneira esse cidadão? 
 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

A abordagem é a fim de verificação de documentos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sei. Mas como é que foi a 

abordagem? Você fez a abordagem e houve 

desentendimento logo em seguida, ou fez a 

abordagem? 
 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

O senhor quer que repita, por gentileza? 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Pode repetir. Se for preciso, peço 

para repetir umas dez vezes. Pode repetir. 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim. O senhor quer que repita como foi a 

abordagem? 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quero que repita. 
 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Bom-dia, cidadão. Polícia Militar! Por gentileza, o 

senhor pode retirar seu veículo da via, que está 

atrapalhando o fluxo de veículos, bem como em 

frente a uma garagem? 

- Não. 

Primeiro, esse rapaz estava falando ao 

telefone. Falando ao telefone estava, falando ao 

telefone continuou. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O condutor do veículo? 
 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 
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Sim, senhor. 

Aguardei, pedi a ele ... aguardei, queria falar 

com ele, sinalizei que queria falar com ele. Ele 

terminou a ligação e falou comigo: Quem o senhor 

acha que é? Eu disse: Sou o soldado Vinícius Rocha 

da Polícia Militar do Espírito Santo. Ele disse: sou 

assessor de um parlamentar e você não pode fazer 

isso não. Cuidado. É melhor você me deixar quieto se 

não vai se complicar. Eu disse: Só quero que o 

senhor tire o veículo do senhor da via, para a gente 

estar liberando o trânsito e não trazendo 

complicação para ninguém, nem ônus para ninguém. 

- Sou assessor de um parlamentar... e começou a 

falar no telefone de novo. Saiu e foi para o outro 

lado, para a calçada que tinha dito ao senhor antes. 

Nesse momento, novamente pedi a 

documentação dele, a habilitação e documento do 

veículo. Ele me deu essa documentação e foi lavrada 

a infração. A princípio, quando comecei a preencher 

a infração, o veículo dele, que de novo tentei falar 

para ele retirar o veículo, seria aplicado uma 

notificação, mas o veículo dele seria liberado do local 

e ele seria devidamente instruído acerca da infração 

que ora cometera e seguiria seu fluxo normal. 

Porém, ao ver que ele se mostrou imutável 

quanto à situação, e na impossibilidade de fazer 

qualquer outra coisa, foi acionado o guincho. E após 

o acionamento do guincho, aí sim, ele quis tirar o 

veículo. Só que o procedimento que a gente adota, o 

protocolo, que depois que a gente aciona o guincho, 

não tem como fazer mais nada. E foi acionado o 

guincho, foi devidamente guinchado e recolhido ao 

pátio credenciado pelo órgão competente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quantas pessoas tinham dentro do 

carro? 
 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Duas pessoas. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quem são as pessoas? Adulto ou 

criança? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Era um homem adulto, aparentemente da mesma 

idade do senhor Nélison.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não tinha nenhuma criança? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nesse período em que o carro foi 

guinchado, foi retirada alguma coisa de dentro do 

carro, compra ou alguma coisa? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Como procedimento de praxe, foi pedido pra 

verificar os equipamentos de segurança do veículo. 

Verificamos o extintor, chave de roda, macaco e 

estepe. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não tinha compra dentro do carro? 

Nenhuma compra de supermercado? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim. Havia alguns itens de supermercado sim, dentro 

do veículo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quantas sacolas mais ou menos? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não havia sacola. Os itens estavam sem sacola. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Estavam fora da sacola? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim, senhor. Muitas latas de bebida, inclusive. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor o ameaçou de prisão 

durante algum período dessa conversa? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não. Nosso procedimento é que a gente não ameaça. 

Quando há infração delito penal, a gente prende. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas qual infração delito penal, 

num caso de abordagem de trânsito, pode acontecer? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO -  
 

Um desacato, por exemplo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O que é desacato, no seu 

entendimento? Qual a orientação que você tem? O 

que é desacato quando você sai para a rua? O seu 

comando ensina a você que desacato é o quê, em caso 

de abordagem de trânsito? 

 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Já aconteceu outras vezes, em outras situações, com 

outros militares ou comigo, situações em que o 

indivíduo se altera a tal modo que chega a desacatar o 

agente público na sua função, a querer falar palavras 

que desacatam o trabalho do agente na sua função 

policial. E já aconteceu de a gente ter que conduzir 

esse individuo à autoridade de Polícia Judiciária. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Você nunca desacatou ninguém na 

abordagem? 
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O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não entendi. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Você, na sua abordagem que faz 

normalmente, de rotina, não ataca ninguém e não 

ofende ninguém? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 
Não, senhor. O procedimento é padrão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Você está há quantos anos na 

polícia? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Dois anos, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E você tem alguma anotação na sua 

ficha funcional? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não entendi o que o senhor quis dizer com relação à 

anotação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Você não responde a nenhuma... 

Não teve nenhuma anotação, nenhuma reclamação, 

nem Corregedoria, não responde a nada na sua ficha 

policial? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Respondo sim, senhor. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E é sobre trânsito ou é sobre... 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não. Sobre trânsito não, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas você pode informar sobre o 

quê? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim. Tenho uma sindicância que respondo sobre um 

rapaz que alegou perseguição com relação à 

notificação que fiz a ele. Porém, foi constatado que 

naquela região onde ele foi notificado, só no meu 

bloco de trânsito, havia muitas infrações para pessoas 

diferentes. E eu nunca havia dado notificação a esse 

rapaz. Ou seja, a hipótese de perseguição não 

procede. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Você está no trânsito ainda? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Trabalho na 4.ª Companhia, mas possuo o curso de 

trânsito. Sou um militar habilitado no trânsito. 

Trabalho na viatura de radiopatrulha de rua, porém 

sou habilitado no trânsito.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas você continua ainda no 

trânsito? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O que você tem a dizer das 

informações que temos de que você é um policial 

violento na abordagem das pessoas? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Nego totalmente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Isso é perseguição? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não. Isso é uma informação infundada, com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nem essa que você responde à 

sindicância? Também é infundada? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - É 

uma informação infundada como todas as outras. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputada relatora, com a palavra. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Obrigada, Senhor Presidente. 

Vou tornar a perguntar. Há quanto tempo o 

senhor está na Polícia Militar? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Estou na Polícia Militar desde o dia 26/06/2013. 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - O 

senhor está lotado onde atualmente? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Estou lotado na 4.ª Companhia do 6.º Batalhão de 

Polícia Militar. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Qual 

atividade? 

 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Trabalho atualmente no setor de Rádio Escolta, 

radiopatrulhamento. Setor de rua. Não sou militar do 

trânsito, porém sou habilitado no trânsito. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Quero te 

perguntar. Essa radiopatrulha, que o senhor fala, de 

trânsito, é a chamada Patrulha da Comunidade? 
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O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não. Já trabalhei na Patrulha da Comunidade. Agora 

estou em uma modalidade chamada Rádio Escolta. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - O que é 

isso? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - É 

uma modalidade da minha Companhia que faz 

escolta de presos a hospitais. Porém, é uma 

modalidade à parte, no caso, criada para escolta. 

Quando não tem escolta, a gente trabalha no 

radiopatrulhamento de rua. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - O 

senhor, nesses dois anos de Polícia Militar, já 

trabalhou em quais setores?  

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Patrulha da Comunidade; PO, Policiamento 

Ostensivo, feito a pé; RO, Rondas Ostensivas, que é 

o radiopatrulhamento rotineiro de atendimento de 

ocorrências; e essa rádio escolta, agora, que é uma 

nova modalidade. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Na 

época do evento que foi denunciado pelo senhor 

Nélison, o senhor estava à frente de qual atividade? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Positivo. Estava trabalhando na Patrulha da 

Comunidade. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - E quais 

atividades são atribuídas a um militar que está na 

Patrulha da Comunidade? Quais são suas atividades 

principais nessa tarefa? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Zelar pelo policiamento, principalmente na área de 

maior movimentação, maior movimentação de 

pessoas, nas áreas de mais incidência de crimes 

contra o patrimônio, crimes contra a vida, bem como 

atividades relacionadas ao trânsito. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Por que 

o senhor, ao invés de se dirigir diretamente ao senhor 

Nélison por uma questão de trânsito, não procurou 

um colega do Batalhão de Trânsito para fazer a 

abordagem? 

 
O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Porque sou habilitado no setor de Trânsito e não 

necessito desse procedimento. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Sim. O 

senhor disse que é habilitado, mas a sua tarefa 

primordial na Patrulha da Comunidade, que era a 

atividade que exercia na época, é nas inocorrências 

de trânsito? 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Também. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - É 

também, está definido. 

Neste período em que está Polícia Militar, de 

dois anos, recebeu treinamento para abordagem ao 

cidadão? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim, senhora. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Pode 

precisar de quanto tempo foi esse treinamento e por 

onde é feito, se é pela própria Academia da Polícia 

Militar? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim, senhora. Durante nosso curso de Formação de 

Soldados, recebemos o treinamento de vários níveis 

de abordagem ao cidadão. Dependendo das 

circunstâncias, o treinamento é circunstancial, 

dependendo da situação. Nesse caso do senhor 

Nélison, foi uma abordagem de trânsito, que é uma 

abordagem a um nível mais cortês. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - O 

senhor considera que, pelo pouco tempo que tem na 

Polícia Militar, de apenas dois, jovem como estamos 

vendo que é, já ter um procedimento instaurado 

contra o senhor, para verificar sua conduta, junto a 

essa denúncia que é também de abusividade, porque a 

conduta é de que o senhor estaria perseguindo, o 

senhor não acha que para um militar que está há 

pouco tempo, que recebeu treinamento, que isso, de 

certa forma, é inadequado? 
 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

De forma alguma. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Então o 

senhor acha que, nesse pouco tempo que tem, é 

comum ter esse tipo de investigação sobre um 

policial? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim. Sou militar que sempre trabalhou na forma da 

lei, de forma que todas as infrações que flagrei, foram 

devidamente tratadas, assim como prevê a nossa 

legislação desta República. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Deixa-

me perguntar outra coisa. O senhor disse que trabalha 

conforme a lei, então nos diga onde está no Código 

Brasileiro de Trânsito - que disse ter seguido - que, 

no caso daquela abordagem, mesmo o condutor não 

concordando com a abordagem, mesmo tendo dito ao 

senhor, como disse, que trabalhava com um 

deputado, - que o senhor devia, inclusive, dizer se ele 

disse o nome, nos esclarecer qual foi o nome, se ele 

disse o nome do deputado - mesmo ele dizendo isso, 
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mas se prontificando a retirar o veículo, baseado em 

que o senhor pediu a remoção, se ele desejou retirar, 

se ele se prontificou a retirar, para exatamente fazer o 

que o senhor queria que era desobstruir a garagem? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Vou repetir para a senhora. Ele não se dispôs a retirar 

o veículo. Ele só fez esse procedimento após o 

acionamento do guincho, após eu dar várias 

oportunidades para ele sanar o problema, retirando 

seu veículo. Ele fez isto após eu já ter acionado o 

guincho. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Mas 

onde está no Código Brasileiro de Trânsito, que é 

nele que se baseia, que o senhor acionando o 

guincho, que não tinha nem chegado ainda, o senhor 

acionou, que não pode o condutor retirar o veículo? 

O senhor havia acionado. O senhor podia pegar e 

ligar: Olha não...  

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não. O guincho já estava no local e ele quis tirar o 

carro. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Mas já 

estavam travadas as rodas? O carro já estava em cima 

do guincho?  

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não. Não estava. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Onde 

que está no Código Brasileiro de Trânsito que o 

senhor não podia mais, depois de o guincho ter 

chegado ao local, liberar o veículo? Já que o condutor 

desejou retirar o veículo? 
 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - É 

um protocolo que a gente adota na PM. Eu já recebi 

orientação dessa forma, inclusive do Batalhão de 

Trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo várias 

vezes que anteriormente, na minha inexperiência de 

recruta recém-formado, anteriormente, ligava para 

pedir esclarecimentos e, por várias vezes, esse 

protocolo foi adotado. 

 Na verdade o guincho já estava no local, 

mas, na informação que eu tinha, é que após o 

acionamento do guincho, não se cancela.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Mas a 

informação que o senhor tem, se o senhor está 

dizendo que é um protocolo, protocolo  não é de 

boca, protocolo é escrito, e o senhor sabe que se o 

senhor não apresentar esse protocolo indicando essa 

atitude que o senhor tomou, o senhor está incorrendo 

em inverdade. 

Então, gostaria de pedir ao senhor que, por 

gentileza, que a gente até pedisse que apresentasse o 

protocolo que diz isso, que a atitude que o policial 

tomou é a atitude que está determinada pela polícia 

do Batalhão de Trânsito, no caso deve ser ela, como 

protocolo para poder, chamando o guincho, já não 

poder fazer mais nada. Porque não foi isso que nós 

ouvimos aqui, inclusive, dos responsáveis pelo 

Batalhão de Trânsito. Mas se o senhor está dizendo 

que tem um protocolo, o protocolo tem que ser por 

escrito, e certamente o Batalhão de Trânsito tem que 

nos apresentar isso por escrito, e o senhor deve ter 

visto por escrito.  

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Por várias vezes eu liguei, como disse para a senhora, 

via filtro, para pedir informações a respeito em outras 

notificações e a informação que eu tinha é que, após 

o acionamento do guincho para ser removido o 

veículo, na verdade após a recusa do condutor que se 

recusou a tirar o veículo, que seria removido ao pátio.  

No Código de Trânsito Brasileiro está escrito, 

na descrição da infração, a medida do agente para 

sanar o problema: Remoção do veículo. Remoção. 

Foi o que foi feito.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Como o 

senhor falou da Patrulha da Comunidade, que o 

senhor estava envolvido nesse projeto e na época era 

do Projeto da Patrulha da Comunidade, vou ler 

rapidamente qual a tarefa da Patrulha da 

Comunidade. 

Rapidamente, senhor presidente. 

 

O Projeto Patrulha da Comunidade é 

baseado na filosofia de policiamento 

comunitário-interativo, em locais de 

grande concentração comercial com 

foco em crimes contra o patrimônio.  

 

Esse é o foco da Patrulha da Comunidade.  
 

O objetivo principal do projeto é 

reduzir e controlar os crimes contra 

o patrimônio, bem como aumentar a 

sensação de segurança da 

população. Já os objetivos 

específicos são aproximar a Polícia 

Militar da sociedade, através de uma 

gestão participativa que elencará as 

prioridades de segurança para os 

bairros atendidos pelo projeto;  

 

É isso que gostaria de dizer que o seu foco, 

diferentemente do que o senhor colocou, que na 

época o senhor era da Patrulha da Comunidade, era 

exatamente esse, de aproximar a Polícia Militar da 

sociedade para que ela tenha uma sensação melhor e 

maior de segurança. Só lembrando, já que o senhor 

foi treinado para essas atividades e, não no caso o 

senhor estar se envolvendo em uma questão de 

trânsito, que no objetivo para o qual o senhor estava 

designado, não era o seu foco. Só para poder 

esclarecer porque é isso que está na filosofia do 

projeto da Patrulha Comunitária. 
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 Se tiver alguma coisa a declarar, o senhor 

pode ficar à vontade. 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim. A diretriz do projeto está bem clara, mas foi 

flagrada uma infração e a infração foi devidamente 

tratada conforme temos base para isso e conforme 

somos treinados para isso e temos dever legal de 

intervir na situação de infração, seja ela de trânsito ou 

penal.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Mas, 

para finalizar, o senhor acha que, ao desprender o seu 

tempo numa questão que era do Batalhão de Trânsito, 

que o senhor podia ter chamado, o senhor não faltou 

com o objetivo para o qual o senhor foi escalado, que 

era estar dando atenção à Patrulha da Comunidade? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Acredito que deslocar um recurso do Estado, deslocar 

uma viatura do Batalhão de Trânsito, militares, de 

outra área para cumprir uma tarefa para a qual já 

estava ali e poderia fazer, seria uma falta de 

profissionalismo da minha parte, em um local em que 

poderia tratar a questão. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Estou 

satisfeita com as respostas, Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, serei objetivo. Quero 

cumprimentar o Vinícius Rocha, soldado da Polícia 

Militar, e quero, em nome do coronel, do capitão e 

em seu nome, prestar uma homenagem à Polícia 

Militar.  

Quero fazer um relato simples para dizer o 

que acontece na maioria das vezes em um recurso 

como esse. Estava lendo uma matéria no jornal A 

Gazeta ou a Tribuna, não sei qual dos dois, já há um 

tempo, com relação às multas que a operação feita 

pela Polícia Militar de bafômetro e a justificativa dos 

que foram alcançados pela lei, apresentaram ao órgão 

estadual de trânsito para que pudessem se livrar da 

mesma. 

Acreditem, o promotor está aqui, que um 

cidadão escreveu na sua defesa que, por estar em um 

processo de litígio com a esposa, a sogra dele 

colocou Biotônico Fontoura na bebida, que continha 

álcool, por isso estava dirigindo embriagado, sem 

saber. Esse é um ponto.  

O segundo ponto é que foi tomar um suco na 

casa dele, outro cidadão, e a mulher dele não queria 

que saísse de casa e colocou bebida alcoólica no suco 

dele e ele, sem perceber, inventou que ia sair para 

comprar alguma coisa, e foi parado na blitz do 

bafômetro. Possivelmente às 11h, meia-noite, ele foi 

parado. 

Estou percebendo claramente. Primeiro quero 

dizer para o senhor que o senhor está cumprindo a lei 

e tem que cumprir mesmo. Dura lex, sed lex, a lei é 

dura, mas é lei. Infelizmente, não é essa CPI o foro 

competente para questionar essa questão, até 

porque, se o cidadão estava errado e o senhor o 

abordou da forma como o policial militar tem que 

abordar: Bom dia, seus documentos, o senhor está 

em local proibido, não pode parar um veículo. Ah! 

Eu sou um assessor de um parlamentar. Grandes 

coisas! Ele é igual a qualquer um! Igual a qualquer 

um! Quer dizer então que ele intimidou o senhor ao 

falar que é assessor de um parlamentar. Sou 

assessor de um parlamentar, de um juiz, de um 

promotor. O que tem a ver isso? Então, quer dizer 

que, por ser um assessor de um parlamentar, pode 

parar em um local irregular? Pode estar acima da 

lei? Não pode! 

Recordo-me de que uma vez fiz uma 

ultrapassagem indevida e o policial rodoviário 

federal me parou, e falou: Poxa vida, Marcelão! Eu 

falei: Meu amigo, senta o pau, você está aqui para 

cumprir a lei e eu fui alcançado por ela. Será que 

ele vai deixar de me multar porque sou deputado 

estadual? Não. Estou de passagem aqui, o senhor 

não. O senhor vai exercer uma atividade com a 

responsabilidade que tem enquanto o senhor 

estiver, o senhor é concursado da Polícia Militar.  

Quero dizer que discordo, plenamente, do 

que escreveu aqui o senhor Nélison Miranda, que 

fez um ofício administrativo ao Departamento 

Estadual de Trânsito, à Guarda de Serra, para tentar 

se defender daquilo que nem deveria se defender. 

Ora, se você parou seu carro em um local indevido, a 

Polícia Militar chegou, porque ele não é policial só 

para atender o patrimônio público, se vir alguém 

assaltando, estuprando, vai parar e prender o cidadão. 

É a função da Polícia Militar.  

O senhor está certo, cumprindo seu dever, e 

espero que o senhor continue da mesma forma. Pode 

ter certeza de que da minha parte, estou lendo o que o 

cidadão escreveu, o senhor vai ter meramente 

menção de louvor. Porque, independente, o senhor é 

instruído, sei como funciona isso. Tenho um parente 

que é... 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado, tem alguma pergunta 

para fazer? 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Vou fazer agora. Estou no direito de falar e quero me 

referir ao policial militar, como vice-presidente desta 

Comissão.  

Quero perguntar se o senhor se sentiu 

ofendido ou intimidado quando esse cidadão disse 

que era assessor de algum parlamentar? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Totalmente. 
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O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - O 

senhor em algum momento desacatou esse cidadão? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não, senhor. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Ele estava em local apropriado para estacionamento? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não, senhor. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

No momento em que o senhor foi abordá-lo e pediu a 

ele toda documentação, ele, gentilmente, da mesma 

forma que o senhor o abordou, ele se reportou ao 

senhor como autoridade policial? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não, senhor. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - O 

senhor estava de serviço? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim, senhor. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - O 

senhor não estava a passeio. 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não, senhor. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Algum agente desses pátios, que transportam 

veículos, já ofereceu ao senhor algum benefício? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Não, senhor. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - O 

senhor está ciente de que exerceu seu papel de 

policial naquela ocasião? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

O dever das minhas funções. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, era só o que gostaria de perguntar.  

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcos Bruno. 

 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - Boa-

tarde ao policial Vinícius Rocha.  

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Boa-tarde. 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 
Antes de perguntar, emitirei uma opinião.  

São duas questões debatidas: uma é o ato de 

infração da abordagem realizada pelo policial e, a 

outra, um suposto excesso. Acho que são duas coisas 

distintas. A questão do excesso, Senhor Presidente, é 

outro debate, um debate maior, que ouvimos no dia a 

dia da população e acho que este não é o fórum, o 

espaço adequado para esse debate. 

Agora, em relação à infração, o senhor disse 

que o veículo estava irregularmente na porta de uma 

garagem, obstruindo a passagem do proprietário, e 

que solicitou a presença do guincho. Até então o 

rapaz havia se negado em retirar o veículo. E, apenas 

uma pequena incoerência ou uma grande incoerência: 

o coronel esteve aqui afirmando que o veículo só 

poderia ser removido após estar em cima do carro de 

remoção e o senhor afirma que é um procedimento da 

Polícia Militar, que uma vez solicitado o carro será 

removido. É uma incoerência com o discurso de S. 

S.ª, Senhor Presidente. 

É interessante para gente, porque, pelo pouco 

que conhecemos da Polícia Militar, sabemos que há 

um respeito de hierarquia. E se há um procedimento 

que vem de uma ordem superior e o senhor cumpriu, 

não cabe, falo em nome do Deputado Marcos Bruno, 

deputado membro, a mim tentar crucificar o senhor 

por um ato de infração. Concordando com as palavras 

do Senhor Deputado Marcelo Santo, que o senhor 

usou a lei para que seja corrigido. O senhor afirmou 

isso aqui e ficou registrado. 

Senhor Presidente, o meu encaminhamento é 

que sejam apuradas essas incoerências, quando vem 

um policial a esta CPI e afirma que é um 

procedimento, uma orientação, um protocolo. 

Quando vem o cidadão e afirma que o procedimento 

não é esse, que quando o carro chega para rebocar, 

para levar o veículo, não tem mais jeito.   

Também faço coro às palavras do Senhor 

Deputado Marcelo Santos que o Deputado Marcos 

Bruno não vai exercer nenhum papel de pressão, de 

crucificar o rapaz, que, a meu ver, pelas as suas 

afirmações apenas cumpriu... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Marcos Bruno, 

apenas quero esclarecer o seguinte: a nossa função 

nesta CPI é de Comissão Parlamentar de Inquérito. O 

problema é que existe a pressa de querer condenar e 

absolver. Vivemos da contradição. Agora, não sou 

culpado se algum deputado faz uma pergunta e ao 

mesmo tempo responde para a testemunha. É lógico 

que estamos observando o que o comandante do 

Trânsito falou aqui e o que ele falou. Agora, se o 

deputado dar chance a ele de consertar o depoimento, 

aí é questão técnica de quem está inquerindo. Por 

isso, é recomendável que não se faça discursos, se 

faça perguntas. 

 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - Mas 
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o meu é encaminhamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª tem  todo o direito e pode 

fazer também discurso que acato tudo. Aqui todo o 

mundo tem direito. 

 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - A 

minha intenção é o encaminhamento. Se eu tiver a 

oportunidade, como membro efetivo, de fazer o 

encaminhamento ficarei muito satisfeito. O meu 

encaminhamento é que seja levado a diante a 

investigação e a análise da incoerência colocada aqui 

quando o coronel vem e faz um tipo de informação e 

um policial militar concursado faz outro tipo de 

afirmação. Se eu não tiver o direito de fazer esse tipo 

de encaminhamento, tenho que fechar a minha pasta 

e voltar para o gabinete. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª tem razão. Só estou 

explicado que não sou eu o culpado. Permito que 

cada deputado faça o que quiser fazer. Faça discurso, 

até para pedir voto na Comissão sou liberal. Só estou 

dizendo que a culpa é exatamente da falta de saber 

inquirir. Porque temos que viver da contradição para 

poder fazer a culpa. Mas se, quem está tomando 

depoimento, faz a pergunta e faz resposta, beneficia 

quem está prestando depoimento, não posso fazer 

nada. Não posso intervir. 

Estou adotando o critério de cada um ter o 

direito de perguntar o que quer, mas V. Ex.ª tem total 

direito de fazer pergunta, de fazer o que quiser fazer. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de fazer 

uma pergunta ao soldado Vinícius.  

V. S.ª, ao abordar o cidadão que estava no 

veículo, estacionado irregularmente, pediu que ele 

saísse do local? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Eu pedi que ele retirasse o veículo para liberar o 

trânsito da via. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Por quantas vezes V. S.ª insistiu para que ele pudesse 

liberar o trânsito? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Por três vezes consecutivas. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Após essas várias tentativas, o senhor acionou aquilo 

que lhe foi instruído, o guincho para remoção? 

 

O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Sim, senhor. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Muito obrigado.  

Era só isso que gostaria, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Marcos Bruno, 

disso que temos que nos prevalecer. Podemos 

acreditar nele, como podemos acreditar nas 

testemunhas também. 

Depoimento é isso. Ele está falando uma 

coisa. Lógico que não falará contra ele, falará que 

atendeu o cara mal? Conhecemos bem como a 

maioria dos guardas aborda as pessoas, mas não 

podemos desmentir o que ele fala. Ele tem o direito 

de falar do jeito que ele quiser. Temos que garantir o 

direito da pessoa.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Uma das formas também de 

verificarmos se a denúncia procede é pedindo cópia 

da abordagem ao Ciodes. Tudo é gravado junto ao 

Ciodes na abordagem, porque também contribuirá. 

Outra questão é remeter os dois 

pronunciamentos, tanto o do PM Vinícius Rocha 

Januario como o do denunciante. Não sabemos quem 

está com a razão, e nem é nosso objetivo aqui. Para 

que enviemos esses dois pronunciamentos à 

Corregedoria da Polícia militar para que ela possa 

fazer a devida investigação e também dar ao 

denunciante essa chance de também ver o que ele 

denunciou sendo investigado pela Polícia Militar. Se 

o militar estiver com a razão, será dado a ele razão. 

Caso contrário, será punido de acordo com o 

determina o código da Polícia Militar. 

Outra questão que também gostaria de pedir 

para verificar é se houve abuso de autoridade no 

sentido do chamado do guincho. E que seja solicitada 

à Polícia Militar o protocolo da solicitação do 

guincho, porque o militar disse aqui que tem um 

protocolo e protocolo é por escrito, não há protocolo 

de boca, esse protocolo diz, e a orientação que ele 

segue, é que depois que chamou o guincho não tem 

mais jeito, mesmo que o infrator deseje retirar seu 

veículo da situação inadequada. Que esse protocolo 

também nos fosse enviado para que possamos 

conhecer melhor o assunto, vendo se realmente 

houve abuso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O requerimento de V. Ex.ª será 

votado na Comissão. 

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, são vários requerimentos que a 

senhora Deputada Janete de Sá fez. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sim. A Secretaria já anotou todos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
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Sou a favor de que encaminhe, até porque na própria 

PM tem a Corregedoria, uma vez que o próprio 

reclamante já encaminhou para a Corregedoria da 

Polícia, que, naturalmente, fará um processo 

administrativo. O que vai corroborar é meramente 

somar mais um papel lá, mas acredito que podemos 

encaminhar sim. 

 

O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - Pelo 

encaminhamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Fica deferido. 

Solicito à Secretaria que faça para assinarmos 

hoje ainda os ofícios solicitados pela requerente. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, queria fazer um encaminhamento, 

não na questão do Vinícius. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vamos concluir então, porque 

passaremos a palavra para o Doutor Fábio. Tem 

alguma pergunta a fazer, senhores procuradores, que 

estão em polvorosa com a nova emenda. E estão 

fazendo o maior lobby para o deputado não assinar. É 

um absurdo procurador ficar fazendo lobby nesta 

Assembleia para deputado não assinar emenda 

constitucional. Isso é o poder na mão de meia dúzia.  

Não havendo mais ninguém que queira fazer 

pergunta. Encerraremos e agradecemos ao senhor 

Vinícius a presença. Acompanharemos seu trabalho 

para certificar se realmente o senhor é tão cortês na 

abordagem, porque você tem cara daqueles caras 

bravos que, quando chegam, assustam e tremem 

motorista e carona. Sua fisionomia é de um policial 

severo. Vamos acompanhar, como você tem o direito 

de nos acompanhar. Coloco-me à disposição também 

porque, como somos agentes públicos, temos que dar 

autoridade à população de ter direito de nos 

fiscalizar. Somos assalariados pelo imposto da 

população. Agradeço a presença. Vamos fazer esses 

encaminhamentos e, na oportunidade, vocês terão 

chance de fazer esclarecimentos. Tem alguma coisa 

que você gostaria de falar para finalizar? 

 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Só gostaria de reforçar a fala da Senhora Deputada 

Janete de Sá, relatora, que diz que todas as gravações 

são do Ciodes. E, caso queiram, reste alguma dúvida 

aos senhores, podem solicitar essas gravações, 

porque toda situação de trânsito, toda situação da 

ocorrência, foi passada via rádio. Com certeza, tem 

isso gravado para esclarecimentos.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Obrigado. Fica no nosso pé, porque 

vamos ficar no seu. Você tem fama de policial bravo.  

 

 O SR. VINÍCIUS ROCHA JANUARIO - 

Por favor.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Muito obrigado pela presença.  

 Vamos passar à fase dos requerimentos e da 

decisão de novos depoimentos. 

 Senhora Deputada relatora, V. Ex.ª tem 

alguma sugestão de requerimento ou sugestão de 

nome? 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Minha 

proposta é que seja ouvida, na próxima reunião, a 

Cetran.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Marcos Bruno, 

V. Ex.ª tem requerimento ou sugestão? (Pausa) 

 Senhor Deputado Marcelo Santo, V. Ex.ª tem 

requerimento ou nome para apresentar para 

depoimento? 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Não, Senhor Presidente, por enquanto nome, não. 

Tenho requerimento.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª pode fazer o requerimento. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Queria que a Comissão solicitasse o nome de todos 

os agentes efetivos e contratados desde 2006 na 

Prefeitura de Cariacica e que perguntasse quantos 

autos de infração e de notificação foram efetuados 

com as devidas cópias, até porque a informação que 

temos é de que, com designação temporária e 

ocupante de cargo comissionado, estavam 

notificando e existia celebração de um convênio de 

municipalização do trânsito, o que determinou, 

inclusive, a contratação dos agentes, e que os 

mesmos foram contratados inicialmente em cargo 

comissionado e designação temporária e estavam 

metendo ferro em Cariacica. Então queria pedir a 

cópia da contratação dos agentes, bem como nome 

deles e as multas que foram feitas com os devidos 

nomes. E, ao mesmo tempo, Senhor Presidente, pedir 

por escrito quantas câmeras têm em Cariacica, sua 

localização, e quantas estão funcionando, para que 

possamos ter essa informação precisa.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o requerimento do 

Senhor Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Favorável. 

 

 O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 
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Favorável. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Presidência acompanha. 

 Aprovados os requerimentos. 

 À Secretaria para oficiar ainda hoje, antes de 

18h.  

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, tenho dois requerimentos. Um é de 

cancelamento de multas e devolução dos recursos 

pagos por remoção realizada de fevereiro a junho de 

2015 pela Prefeitura de Vitória, tendo em vista a 

vigência do Decreto Municipal n.º 16.236, com as 

atuais adequações, porque esse foi um dos 

questionamentos que levantamos. Já votamos um 

requerimento parecido, mas não o de pedido por esta 

Comissão de cancelamento dessas multas e 

devolução dos valores, tendo em vista o decreto em 

vigência.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o requerimento da 

Senhora Deputada Janete de Sá. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Favorável. 

 

 O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Favorável. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Presidência acompanha.  

 Aprovado o requerimento. 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - A outra 

questão, Senhor Presidente, é que, como relatora 

desta Comissão, fiz um levantamento de diversos 

documentos que solicitamos e que não foram 

encaminhados pelo senhor Fabiano Contarato, diretor 

presidente do Detran, pelo coronel Marcelo 

Bermudes, comandante do Batalhão de Trânsito, pelo 

major Reinaldo Brezinski, diretor do Ciodes, e 

outros. Então, gostaria de pedir também uma reunião 

administrativa dos membros da Comissão com 

nossos procuradores, que acompanham esse trabalho, 

para fazermos um levantamento do que chegou e não 

chegou, e orientarmos a Comissão a pedir esses 

documentos, para dar celeridade ao nosso relatório 

que precisa ser iniciado. E estamos carecendo de 

muitos documentos que não entraram e que foram 

requeridos pela CPI.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Os requerimentos aprovados na 

forma da solicitação da Senhora Deputada?  

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Foram 

todos. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o requerimento da 

Senhora Deputada Janete de Sá. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. MARCOS BRUNO - (PRTB) - 

Favorável. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Favorável. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A Presidência acompanha.  

 Aprovados os requerimentos. 

 Solicito à Secretaria que verifique qual ofício 

tem mais de trinta dias para pedirmos a apuração de 

crime de responsabilidade contra a autoridade que 

não informou no prazo previsto.  

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Previsto na Constituição.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Passar isso na próxima semana. Já 

traga a solicitação que vamos apresentar contra a 

autoridade.  

 Aproveito para apresentar um requerimento 

que estou querendo propor de que a Comissão oficie 

ao Detran, ao diretor do Detran, pedindo a suspensão 

dos contratos, dos convênios de concessão de pátio e 

repassando esses convênios para os municípios, a 

responsabilidade dos pátios para os municípios. Já 

que estamos verificando, durante todo esse trabalho, 

que esses pátios é que estimulam as remoções, que 

incentivam essa arbitrariedade contra pessoas da 

população.  

 Deputada relatora, concorda com o 

requerimento? 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, perdoe-me, mas me perdi.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O requerimento é solicitando ao 

Detran que suspenda, cancele os contratos de 

permissão de pátio com terceirizados e repassá-los 

aos municípios. Todo município passa a ter comando 

para não gerar inclusive essa diária aos contribuintes 

que são penalizados.  

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Concordo, Senhor Presidente. Agora dando um 

prazo, porque terão que arrumar outro local para 

colocar esses veículos. Deve ter um prazo de 

desmobilização, senão como fazer nas remoções? 
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Mas concordo.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Marcelo 

Santos? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, é um requerimento solicitando 

ao Detran? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Da Comissão sugerindo. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Sugerindo. É uma sugestão? Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Marcos 

Bruno? 

 Estamos sugerindo isso porque já era 

tempo de o Detran ter feito isso, ele está 

participando diretamente dessa irresponsabilidade 

contra o cidadão. Se o  Detran continua mantendo 

esse credenciamento, é porque ele, através do seu 

diretor, está mancomunado com esse tipo de gente. 

Porque é só suspender esse contrato sob pena de 

fazermos, através da Comissão, um decreto 

legislativo para suspender. Não é nem licitação, é 

concessão, que é um documento frágil. Por 

licitação é qualquer coisa pública, e eles estão 

cometendo esse equivoco. Já que o chefe do Detran 

é tão atuante, tão legalista, ele tem a oportunidade 

de não permitir que esse abuso continue, 

cancelando as concessões e tirando essas 

quadrilhas de pátio do nosso estado.  

 Ficará apenas um depoimento para a 

próxima, do Cetran. Tem diretor ou é diretoria? 

Como é no Cetran? É um ou são dois membros? 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - É o 

diretor.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Pesquise lá. Se for 

diretoria, chamar todos os diretores. Se for um só, 

chamar esse.  

 Tem empresa convocada? Fica mantida. 

Vamos ouvir todo mundo.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Agradecemos a Jaqueline 

de Oliveira Viana, ao Tenente Carlos Ney de 

Souza, ao José Luiz Amorim, ao Javan Mendonça, 

ao Eliguerler de Leivas, ao Nilton Rodrigues 

Ribeiro Filho, que foi depoente, nosso secretário 

Fabrício Dutra, que depôs aqui, e esse nome 

ilegível, deve ser Vinícius Rocha Januario. A 

senhora Maria Duarte está querendo depor, vamos 

analisar na próxima, ela tem informações para 

passar para a Comissão. 

 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, solicito inclusive que a 

depoente preste essas informações o mais rápido 

possível.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Vamos analisar na próxima 

sessão.  

 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Senhor Presidente, quando for feita essa orientação 

ao Detran, essa sugestão, que não seja feita como 

sugestão, que seja feita como orientação, porque o 

art. 262 do Código Brasileiro de Trânsito, a partir 

de dezembro, em seu § 5.º passou a constar o 

seguinte: 

 

Art. 262(...) 

§ 5º O recolhimento ao depósito, 

bem como a sua manutenção, 

ocorrerá por serviço público 

executado diretamente ou 

contratado por licitação pública 

pelo critério de menor preço. 

(Incluído pela Lei nº 12.760, de 

2012).  

 

 

O Detran precisa se adequar ao Código 

Brasileiro de Trânsito o mais depressa possível, 

porque os credenciamentos todos com fatos estão 

irregulares segundo Código Brasileiro de Trânsito.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Vou redigir a matéria, 

porque esse é um assunto que estou analisando há 

muito tempo. Até entrei no Tribunal de Contas, 

que se negou a considerar inválidas essas 

concessões, omitindo-se de uma responsabilidade 

que é deles, administrativamente, de considerar. 

Como eles responderam e engavetaram o processo, 

tomaremos providência por meio da Comissão 

Parlamentar de Inquérito.  

Agradeço a todos a presença: promotor, 

procuradores, assessores e acompanhantes desta 

CPI. Muito obrigado e até a próxima, se Deus 

quiser.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião.  

Está encerrada a reunião.  

 

 

Encerra-se a reunião às 13h20min. 



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, 
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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: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso”. 

 

COMISSÃO DE CULTURA E DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Dia: terça-feira 

Horário: 9h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”. 

 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 9h30min 

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: 13h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro”. 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 

DROGAS 
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Horário: 10h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro”. 
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CONSUMIDOR 
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NATURAL, PETRÓLEO E SEUS 
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Dia: terça-feira 
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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: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”. 
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