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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ENIVALDO DOS ANJOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 043/2015 

 

Concede título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Sr. 

RICARDO ZON. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica concedido ao Sr. Ricardo Zon o 

título de cidadão espírito-santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo 

entra em vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 09 de Junho de 

2015. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Propomos o presente projeto de decreto legislativo 

com a finalidade de homenagear com o Título de 

Cidadão Espírito-Santense o Sr. RICARDO ZON, 

empresário, que nasceu em 13 de novembro de 1958, 

no município de São Gabriel da Palha que, na época, 

ainda fazia parte do território de Colatina. Foi morar 

nesta cidade, às margens do rio Doce, aos quatro anos 

de idade e, lá, cursou o Ensino Fundamental e Médio. 

Começou a trabalhar com 15 anos de idade, no 

Supermercado Bonzon, de propriedade de seus 

familiares. Em seguida, foi trabalhar na Bonzon 

Comércio de Café, também de propriedade de seus 

familiares em Colatina. 

 
Ricardo ainda trabalhou na Rio Doce Café, de 

propriedade do empresário Elias Bredas, também em 

Colatina e, em abril de 1982 decidiu ir viver em 

Barra de São Francisco, onde ingressou na Cafeeira 

Carolina. Lá ele conheceu o empresário Sebastião de 

Oliveira Vargas, o popular Tião Poeira e, juntos, 

montaram a Cafeeira Capixaba, voltada para a 

compra e venda de café. 

Com Tião Poeira ele trabalhou por cerca de cinco 

anos, até que decidiu montar o próprio negócio, o 

Café Bonzon, inicialmente voltado apenas para a 

compra e venda de café. Logo depois Logo 

depois  Ricardo montou também a torrefação e surgiu 

então, a marca Café Bonzon, que hoje é 

comercializada em todo o Espírito Santo e parte de 

Minas Gerais, gerando dezenas de empregos diretos e 

indiretos em Barra de São Francisco. 

 

Ricaro Zon casou-se em fevereiro de 1987 com a 

francisquense Izabel Pires da Fonseca Zon, com 

quem tem três filhos: José Ricardo Zon, 27 anos, 

Daniella Cristina Zon, 25 anos e Thaís Helena Zon, 

22. 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO AMARO NETO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 044/2015. 

 

Concede Título de Cidadão 

Espirito Santense ao Senhor 

DOUGLAS RAFAEL 

CAMARGO. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor Douglas Rafael 

Camargo. 

 
Art. 2º Esse Projeto de Decreto Legislativo 

entrará em vigor na data de sua publicação.  

 
SALA DAS SESSÕES, 10 de Junho de 

2015. 

 

AMARO NETO 

Deputado Estadual 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
O Presente Decreto Legislativo visa conceder o 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

DOUGLAS RAFAEL CAMARGO, pelos relevantes 

serviços prestados à coletividade de nosso Estado. 

 
Douglas Rafael Camargo, Iniciou sua carreira 

profissional aos 12 anos trabalhando como animador 

de festas infantis (palhaço), em seguida passou a 

atuar como locutor em porta de loja e depois atuando 

em rádios no interior de SP.  



2 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 16 de junho de 2015 

Em 2007 mudou-se para o Espírito Santo para 

exercer sua profissão de Jornalista. 

A convite da Rede Gazeta, atuou como repórter na 

região sul do estado onde teve a oportunidade de 

conhecer toda a região sul do ES. 

Dois anos depois foi convidado para integrar a equipe 

da TV Vitória na época no jornal local e em seguida 

com a implantação do Balanço Geral foi que o 

trabalho de Douglas Camargo passou a ser 

reconhecido em toso o Estado. 

 

Douglas atuou por 3 anos no comando do Balanço 

Geral ao lado de Amaro Neto, depois voltou para SP 

onde atuou por 3 anos na Rede Record.  

 

Seu retorno à Vitória ocorreu no ano de 2014 onde 

retomou a parceria de sucesso com Amaro Neto no 

Jornalístico Balanço Geral, programa conhecido por 

trazer à tona os problemas da sociedade capixaba e 

também pelo trabalho filantrópico que exerce. 

 

Ante o exposto, proponho o presente projeto de 

Decreto Legislativo para o fim de conceder ao 

Senhor DOUGLAS RAFAEL CAMARGO, o Título 

de Cidadão Espírito-Santense. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO AMARO NETO 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 045/2015 

 
Concede Título de Cidadão 

Espirito Santense ao Senhor 

ALEXANDRE NOGUEIRA 

DE CARVALHO. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor Alexandre Nogueira de 

Carvalho. 

 

Art. 2º Esse Projeto de Decreto legislativo 

entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

SALA DAS SESSÕES, 10 de junho de 

2015. 

 

AMARO NETO 

Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 

O Presente Decreto Legislativo visa conceder o 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO, pelos 

relevantes serviços prestados à coletividade de 

nosso Estado. 

 

Alexandre Nogueira Carvalho, tem completos 45 

anos de idade, sendo que 25 anos de sua 

experiência profissional, é de atuação nas grandes 

redações do pais. 

 

Possui ainda experiência internacional na direção 

de equipes de eventos internacionais, como 

Olimpíadas da China. 

 

É Formado em Comunicação Social e pós 

graduado em Marketing pela Universidade 

Metodista de São Paulo. 

 

É Pós Graduado em Educação Ambiental pelo 

Senac-SP e em Gestão Empresarial pela FGV. 

 

É Pós Graduando em Gestão de Pessoas pela FGV 

e Semiótica e Comunicação pela Estácio de Sá. 

 

Foi Professor de Jornalismo durante 12 anos na 

PUC-SP, Universidade Metodista e Uniban São 

Paulo. Orientador de trabalhos acadêmicos e jurado 

do Prêmio Vladimir Herzog. 

 

Como escritor, é autor do livro Reportagem na Tv 

– editora Contexto. 

 

Atividades Voluntárias 
 

 Coordenação do projeto de Comunicação 

para a APAE – São Paulo. 

 Programa semanal veiculado na Rede 

Universitária. 

 Participação em palestras de Comunicação 

de Jornalismo em diversas Universidades. 
 

Atualmente ocupa o cargo de Gerente de 

Jornalismo da Rede Vitória, inovando com seus 

conhecimentos para o jornalismo do estado, 

atuando em 07 produtos diários na TV Vitória, 03 

programas segmentados, 01 jornal online (Folha 

Vitória) e 02 rádios (Jovem Pan e Jovem Pan 

News). 
 

No exercício de sua função Alexandre aproxima a 

população capixaba dos fatos que são notícias no 

Estado, no Brasil e no Mundo, atuando de forma 

imparcial e gerando credibilidade ao Jornalismo 

Capixaba. 
 

Ante o exposto, proponho o presente projeto de 

Decreto Legislativo para o fim de conceder ao 

Senhor ALEXANDRE NOGUEIRA DE 

CARVALHO o Título de Cidadão Espírito-

Santense. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO DA VITÓRIA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 046/2015 

 

Concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao 

ESTÉFANO LUIZ SILOTE. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Estéfano Luiz Silote. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo 

Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, em 12 de junho de 

2015. 

 

DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Estéfano Luiz Silote, nasceu em 17 de outubro 

de 1985, no município de Ouro Preto do Oeste, 

em Rondônia, filho caçula de Antônio Jesus 

Silote e Maria Célia Lázaro Silote. 
 

Aos oito anos de idade, mudou-se com sua 

família para Linhares. De origem humilde, 

Estéfano começou a trabalhar muito cedo. Aos 

nove, iniciou a sua vida profissional trabalhando 

com seu tio Anjinho Silote em uma farmácia no 

Bairro Interlagos. Apesar da pouca idade, 

Estéfano demonstrava muita responsabilidade 

com o trabalho, estudos e religião.  
 

Aos dezenove anos e com mais de dez de 

experiência profissional, Estéfano e seu irmão 

Charles Silote abriram a sua própria farmácia. 

Em 2012, incentivado pelos moradores, clientes 

e amigos, veio candidato a Vereador pelo PDT e 

foi eleito obtendo 1.889 votos.  
 

Em 2013, Estéfano iniciou as atividades 
parlamentares e foi eleito primeiro secretário da mesa 

diretora da Câmara Municipal de Linhares pelo 

período de dois anos. 
 

Com trabalho e dedicação reconhecido pela 

população do município de Linhares, aceitou o 

convite para assumir como secretário de esportes. 

Atualmente, licenciado, assumiu a secretaria desde 

março de 2015. 

Portanto, agraciar com a concessão do honroso título 

é medida oportuna e merecida ao Senhor Estéfano 

Luiz Silote e para que nossa proposição se concretize, 

esperamos apoio e aprovação dos Senhores 

Deputados.  

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO BRUNO LAMAS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 047/2015 

 

Concede título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Sr. 

JOÃO CARLOS GANDRA 

DA SILVA MARTINS.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido ao Sr. João Carlos 

Gandra da Silva Martins o Título de Cidadão 

Espírito-Santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo 

entra em vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 12 de junho de 

2015. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

João Carlos Gandra da Silva Martins nasceu em 25 

de junho de 1940, na cidade de São Paulo no Estado 

de São Paulo. 
 

João Carlos começou seus estudos ainda menino, no 

dia em que seu pai comprou um piano. Aos oito anos, 

seu pai o inscreveu em um concurso para executar 

obras de Bach, vencendo-o. Começou a estudar no 

Liceu Pasteur e, com 11 anos, já estudava piano por 

seis horas diárias. Teve, no Liceu, aula com o maior 

professor de piano da época—um russo radicado no 

Brasil, chamado José Kliass, e venceu então o 

concurso da Sociedade Brito de São Petersburgo. 
 

Seus primeiros concertos trouxeram a atenção de toda 

a crítica musical mundial. Aos vinte anos estreou no 

Carnegie Hall, patrocinado por Eleanor Roosevelt. 

Tocou com as maiores orquestras norte-americanas e 

gravou a obra completa de Bach para piano. Foi ele 

quem inaugurou o Glenn Gould Memorial em 

Toronto. 
 

João Carlos Martins viu-se por diversas vezes 

privado de seu contato com o piano. Em 1965, em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Liceu_Pasteur
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Kliass&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_Brito&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Hall
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orquestra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bach
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Glenn_Gould_Memorial&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Toronto
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um jogo treino da Portuguesa realizado no Central 

Park, Nova Iorque, ele foi convidado para integrar o 

time, mas teve uma queda, que perfurou seu braço 

direito na altura do cotovelo, atingindo o nervo ulnar, 

provocando atrofia em três dedos, obrigando-o a 

parar de tocar por um ano, tocou com dificuldade até 

os 30 anos. Voltou ao Brasil e tornou-se empresário 

de música e boxe por 7 anos.
 

Voltou aos palcos, com muita dificuldade, e depois 

de longos períodos de fisioterapia, retornando a 

receber críticas positivas e aclamado pelo público. 

Entretanto desenvolveu distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho (Dort), que o fez sair do 

palco mais de uma vez, e acabou se afastando 

novamente e começou sua fase de empresário ligado 

à política. 

 
Não desistindo da carreira musical, fez várias 

adaptações para continuar tocando, de 1979 a 1985, 

ele gravou dez primeiras gravações da obra de Bach, 

de vinte e uma, mesmo com todas as sequelas. 

Conseguiu recuperar o público, e gravar praticamente 

toda a obra de Bach. 

Em 20 de maio de 1995, em um assalto, na cidade de 

Sofia na Bulgária, foi golpeado na cabeça com uma 

barra de ferro, provocando uma sequela neurológica 

que comprometeu o membro superior direito, teve 

que fazer trabalhos de reprogramação cerebral para 

conseguir movimentar a mão direita, voltou a tocar 

com as duas mãos, entretanto voltou a apresentar 

problemas no braço direito, e agora também na fala, 

teve que ser submetido a um novo procedimento 

cirúrgico, com isso ele grava seu último álbum com 

as duas mãos. 
 

Entretanto, com o correr dos anos desenvolveu no 

membro superior saudável, o esquerdo, uma doença 

chamada contratura de Dupuytren, que provocada, 

além da própria contratura, o espessamento da fáscia 

palmar. Fora submetido a um procedimento 

cirúrgico, que não impediu que perdesse os 

movimento da mão esquerda, inviabilizando tocar 

piano. 
 

Novamente teve que parar de tocar, e dessa vez 

acreditou seria para sempre. 
 

Incapaz de segurar a batuta ou virar as páginas das 

partituras dos concertos, João Carlos faz um trabalho 

minucioso de memorizar nota por nota. Entretanto, 

começou a desenvolver distonia no membro superior 

esquerdo, que produz movimentos involuntários, e o 

impede de reger.
 

 

Em 2007, ele, torcedor fanático da Associação 

Portuguesa de Desportos, toca o hino nacional 

brasileiro, no último jogo da temporada no estádio 

Dr. Oswaldo Teixeira Duarte lotado, quando a 

Portuguesa voltava para a séria A do Campeonato 

Brasileiro. 

Foi homenageado pela escola de samba paulistana 

Vai-Vai com o enredo "A Música Venceu", tendo o 

maestro como destaque no último carro e em alguns 

momentos do desfile "regendo" a bateria da 

agremiação. A escola se tornaria campeã do carnaval 

desse ano. 

 

Em 2012 ele se submeteu a uma cirurgia no cérebro 

para a implantação de dois eletrodos do cérebro, com 

um estimulador eletrônico no peito, para recuperar os 

movimentos da mão esquerda, atrofiada. á que estava 

com a distonia bem avançada, atingindo todo o braço 

e não abir a mão há 10 anos. 

 

João Carlos realiza também, na Faculdade de Música 

na Faculdade da Amazônia (FAAM), um programa 

de introdução à música com jovens carentes. 
  

No Estado do Espírito Santo, João Carlos participa do 

projeto Música de Brincar, Desenvolvido pelo 

Serviço Social do Transporte (SEST) e pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), 

que tem parceria com a Fundação Bachiana, da qual 

João Carlos Martins faz parte. As atividades 

desenvolvidas pelo projeto são destinadas a filhos dos 

trabalhadores do setor de transportes ou em situação 

de vulnerabilidade social em comunidades carentes. 

O objetivo é desenvolver o gosto pela música clássica 

e erudita e aptidões que poderão contribuir com a 

formação pessoal e profissional. 
 

Obras: 

João Carlos Martins;Luciano Ubirajara Nassar. Saga 

das Mãos. [S.l.]: Campus, 2007. 106 p. 853522307X 

Uma autobiografia que narra toda a trajetória artística 

do pianista, bem como a inspiração no pai, suas 

dificuldades e até mesmo seu envolvimento com 

Paulo Maluf. 
 

 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 3.999 

 

Concede Comenda “João Ferreira de Almeida” a 

FÁBIO CARBONARO 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, e pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, 

promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “João 

Ferreira de Almeida” a Fábio Carbonaro Salles, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nervo_ulnar
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dist%C3%BArbios_osteomusculares_relacionados_ao_trabalho&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dist%C3%BArbios_osteomusculares_relacionados_ao_trabalho&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contratura_de_Dupuytren
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1scia_palmar&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1scia_palmar&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batuta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distonia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa_de_Desportos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa_de_Desportos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vai-Vai
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pelos relevantes serviços de cunhos religioso e social, 

no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 4.000 

 

Concede Comenda “João Ferreira de Almeida” a 

MARCELO KNUPP 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, e pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, 

promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “João 

Ferreira de Almeida” a Marcelo Knupp de Oliveira, 

pelos relevantes serviços de cunhos religioso e social, 

no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 4.001 

 

Concede Comenda “João Ferreira de Almeida” a 

JOÃO BATISTA DOS REIS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, RESOLUÇÃO Nº 4.001 OCO Nº 77 

COMENDA JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 17, XXVI do Regimento Interno, aprovado 

pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 

pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 

seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “João 

Ferreira de Almeida” a João Batista dos Reis, pelos 

relevantes serviços de cunhos religioso e social, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 4.002 

 

Concede Comenda “João Ferreira de Almeida” a 

FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA JORGE. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, RESOLUÇÃO Nº 4.001 OCO Nº 77 

COMENDA JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 17, XXVI do Regimento Interno, aprovado 

pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 

pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 

seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “João 

Ferreira de Almeida” a Francisco Carlos Oliveira 

Jorge, pelos relevantes serviços de cunhos religioso e 

social, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 4.003 

 

Concede Comenda “João Ferreira de Almeida” a 

DANIEL ALMEIDA DE SOUZA. 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
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SANTO, RESOLUÇÃO Nº 4.001 OCO Nº 77 

COMENDA JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA usando 

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 

XXVI do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 

nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e pela Resolução 

2.251, de 23.9.2005, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “João 

Ferreira de Almeida” a Daniel Almeida de Souza, pelos 

relevantes serviços de cunhos religioso e social, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS 

 
 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - PL Nº189/15 - LDO 

Exercício - 2016 

15 de maio 
REUNIÃO COM OS ASSESSORES DOS DEPUTADOS 

Informaremos por meio de ofício, local e horário com antecedência. 

18 de maio a 01 de 

junho 

ENTREGA DAS EMENDAS 

HORÁRIO: 7 h ÀS 19 h 

02 a 12 de junho ANÁLISE DAS EMENDAS NA COMISSÃO DE FINANÇAS 

18 de junho ENTREGA DO PARECER AO RELATOR 16:00 horas 

19 de junho ENTREGA DO PARECER AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FINANÇAS 

22 de junho 

APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

DO PARECER NA COMISSÃO DE FINANÇAS 

HORÁRIO: 13:30 h  PODENDO SER EXTENDIDO ATÉ AS 14:45 h 

23 de junho 
ENCAMINHAR AO PLENÁRIO, NA FORMA DO ART. 238 § 2º, INCISO I DO 

REGIMENTO INTERNO (*) 

 

 

(*) Art. 238 - Os projetos de Lei previstos neste Capítulo, juntamente com os seus anexos, serão lidos, publicados e 

encaminhados à comissão permanente específica para exame e parecer. 

§ 2º Por proposta do relator, a comissão aprovará cronograma de trabalho, respeitado o prazo mínimo de dez dias para a 

apresentação de emendas e as seguintes datas de devolução dos respectivos projetos de lei, com parecer, para leitura em 

Plenário: 

I - de diretrizes orçamentárias: até dia 17 de julho; 

LEI COMPLEMENTAR 07/90 Art. 2º - O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até 8 meses antes 

do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do 1º período da Sessão Legislativa.} 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1160 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, ANTONIO CEZAR FERREIRA, para 

exercer o cargo em comissão de Supervisor-Geral 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

SGGRP, no gabinete do Deputado Theodorico 

Ferraço, por solicitação do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

 

ATO Nº 1161 

 

 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, ERIKA PIROLA SILVA, do 

cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, do 

gabinete do Deputado Erick Musso, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

152188/2015. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATO Nº 1162 

 

 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, ROSEANE MARTINS DUARTE, 

do cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, do 

gabinete do Deputado Almir Vieira, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

152072/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1163 

 

 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, ILSON MANOEL DA SILVA, do 

cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, do 

gabinete do Deputado Nunes, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

152201/2015. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1164 

 

 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, VIVIANI MACHADO DA 

SILVA, do cargo em comissão de Adjunto de 
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Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP, do gabinete do Deputado Nunes, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 152200/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1165 

 

 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, MARLEI VIEIRA 

FERNANDES, do cargo em comissão de Técnico 

Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código TJGRP, do gabinete do Deputado Nunes, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 152211/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1166 

 

 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, DANIEL MIRANDA DA 

PAIXÃO, do cargo em comissão de Técnico 

Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código TJGRP, do gabinete do Deputado Almir 

Vieira, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº 152074/2015. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1167 

 

 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, ROSEANE MARTINS DUARTE, para 

exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, no gabinete do Deputado Almir Vieira, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 152073/2015. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1168 

 

 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, VIVIANI MACHADO DA SILVA, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Nunes, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 152200/2015. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 
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THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1169 

 

 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, MARLEI VIEIRA FERNANDES, para 

exercer o cargo em comissão de Supervisor-Geral 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

SGGRP, no gabinete do Deputado Bruno Lamas, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 152211/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1170 
 

 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, GISSELA MAGALHÃES DOS SANTOS, 

para exercer o cargo em comissão de Técnico 

Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código TJGRP, no gabinete do Deputado Da 

Vitória, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº 152182/2015. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATO Nº 1171 

 

 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, LEANDRA AVANCINI CASTELUBER 

DE BESSA, para exercer o cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 

Deputado Erick Musso, por solicitação do próprio 

Deputado, contida no processo nº 152189/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1172 

 

 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, ERICKA PIROLA SILVA, para exercer o 

cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código TJGRP, no 

gabinete do Deputado Erick Musso, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

152188/2015. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1173 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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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, MATEUS LUGON TAUFFER 

PADILHA, do cargo em comissão de Assessor 

Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

16 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1174 

 

 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, LUCIANA TOMY NAKA, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

16 de junho de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

ATOS DO PROCURADOR-GERAL 
 

LISTA DE PRODUTIVIDADE 

(Art. 17-C, § 1º, do Ato nº 2517/08) 
 

Mês/Ano de Apuração  MAIO 2015 

 
 

 
PROCURADOR SETORIAL VTAD VTAP PROD GRAT %  

1 

ALÉCIO 

JOCIMAR 

FAVARO 

JUD 57 57 100 -  

2 

EDINA 

RANGEL 

LOURENÇO 

JUD 44 40 91 - 

Licença 

médica 

22/05/15 

3 

RICARDO 

BENETTI 

FERNANDES 

MOÇA 

JUD 67 67 100 -  

4 

JOÃO 

MANOEL 

MIRANDA 

NUNES 

ADM 27 18 67 -  

5 
LÉA HELENA 

LYRIO PERES 
ADM 23 23 100 -  

6 

MATUSALÉM 

DIAS DE 

MOURA 

ADM 22 19 86 -  

7 

VALESKA 

PARANHOS 

FRAGOSO 

ADM 10 10 100 - 

Licença 

médica de 

19 a 22 e 25 

a 31/05/15 

8 
BRUNO RUA 

BAPTISTA 
- 39 39 100 -  

9 

CUSTÓDIO 

JUNQUEIRA 

PEDROSO 

- - - - - 
Férias de 04 

a 27/05/15 

10 
DIOVANA 

BARBOSA  
- 30 30 100 -  

11 

EDUARDO 

ROCHA 

LEMOS 

- 49 49 100 -  

12 

LIZIANE 

MARIA 

BARROS DE 

MIRANDA 

- 43 43 100 -  

13 

WERLEN 

SILVA DE 

OLIVEIRA 

- 14 14 100 - 
Férias de 01 

a 13/05/15 

14 

CARLI 

MARGARIDA 

GUARNIER 

SILVA 

LEG - - - 20 Férias 

15 

FERNANDO 

JOSÉ DA 

SILVA 

LEG 34 21 62 -  

16 
GUSTAVO 

MERÇON  
LEG 38 38 100 -  

17 

HÉLCIO 

JOAQUIM 

CORREA 

MESQUITA 

LEG 34 22 65 -  

18 

JOSÉ 

ARIMATHÉIA 

CAMPOS 

GOMES 

LEG - - - - 

Em 

atendimento 

ao Ato nº 

0770, 

publicado 

em 

01/04/15 

19 

SANDRA 

MARIA 

CUZZUOL 

LÓRA 

LEG 36 34 94 - 

Licença 

médica de 

19 a 

21/05/15 

20 

VALMIR 

CASTRO 

ALVES 

LEG 36 33 92 -  

21 

VINÍCIUS 

OLIVEIRA 

GOMES 

LEG 54 54 100 -  

22 

JOÃO PAULO 

CASTIGLIONI 

HELAL 

DLP - - - -  

23 

PAULO DA 

SILVA 

MARTINS 

SPG - - - 20  

24 

JULIO CESAR 

BASSINI 

CHAMUN 

PG - - - 20  

 

 

VTAD 

Valor Total das Atividades 

Designadas HOMOLOGAÇÃO 

 

VTAP 

Valor Total das Atividades 

Produzidas DLP 

PROD 

Produtividade (somente processos 

devolvidos no prazo) SPG 

GRAT % Percentual de Gratificação PG 

 
JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Procurador-Geral 

PAULO DA SILVA MARTINS 

Subprocurador-Geral 

JOÃO PAULO CASTIGLIONI HELAL 

Diretor da Procuradoria 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

 

 

• TERÇA-FEIRA - 16.06.15 • 

 

 

HOR

A 

PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 
ANTES E DEPOIS 

DA LEI 

Nesta semana o programa debaterá o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - o ECA. 

07h30 

MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

Na segunda matéria da série sobre combate ao trabalho escravo, veja a 

situação de São Paulo, o estado registra o maior número de ações do 

MPF relacionadas ao trabalho escravo urbano, muitas denúncias 

envolvem estrangeiros que chegam ao Brasil para trabalhar em oficinas 

de confecção de roupas. Em Goiás, o MPF ajuizou ação civil para que a 

Justiça determine à União o envio de recursos necessários ao IBGE para 

a realização do Censo Agropecuário no estado. E ainda, o MPF emitiu 

uma recomendação a Agência Nacional de Transportes Terrestres para 

que faça a adaptação da oferta de seguros complementares facultativos 

aos usuários de serviços de transporte rodoviário, as empresas vêm 

cobrando pelo seguro que não é obrigatório. 

08h00 
FIOCRUZ - 

UNIDIVERSIDADE 
O programa debate o tema: Espaço aéreo. 

08h30 
REPORTAGEM 

ESPECIAL 

Saiba mais sobre a história do Espírito Santo com a reportagem 

especial: Palácio Anchieta. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

09h00 

CPI DA 

SONEGAÇÃO DE 

TRIBUTOS (V) 

Reunião ordinária. 

10h00 
TSE: BRASIL 

ELEITOR 

Reunião ordinária. 

10h30 

MEMÓRIAS DA 

DEMOCRACIA 

Acompanhe o balanço do primeiro ano do ministro Dias Toffoli à frente 

da presidência do TSE. Senado faz homenagem aos 70 anos de 

reinstalação da Justiça Eleitoral brasileira. E ainda, saiba o que pode 

acontecer com os partidos que resolvem lançar a candidatura de 

políticos fichas sujas. 



12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 16 de junho de 2015 

11h00 

COMISSÃO DE 

DEFESA DO 

CONSUMIDOR (V) 

Audiência pública para discutir as irregularidades apresentadas pela 

Associação dos Proprietários de Imóveis no Condomínio Vale do Luar, 

situado no município de Guarapari. 

12h00 
MUNICÍPIOS 

CAPIXABAS 

Conheça mais sobre o Espírito Santo, com a série Municípios que traz: 

Mimoso do Sul. 

12h30 

MP COM VOCÊ O programa recebe o procurador de Justiça Sérgio Dário Machado, 

responsável pela ouvidoria do Ministério Público do Espírito Santo 

(MPES). Ele explica como funciona o órgão e como a população pode 

fazer denúncias ou manifestações 

13h00 

UM DEDO DE 

PROSA 

David Rocha é autor do livro infanto-juvenil Folhas de Castanheira. A 

obra faz referência a recordações da infância a partir da história de um 

garoto que brinca à sombra de uma árvore de Castanheira. O escritor 

também fez o livro “Imperfeições”, de poesias adultas. As duas obras 

foram publicadas com recurso da Lei de Incentivo à Cultura João 

Bananeira, do município de Cariacica. 

13h30 
COMISSÃO DE 

JUSTIÇA 

Reunião ordinária 

14h30 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

14h45 
INTER-SESSÃO 

(V) 

Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

15h00 
SESSÃO 

ORDINÁRIA (V) 

Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

18h00 
INTER-SESSÃO 

(V) 
Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

18h15 

AÇÃO 

PARLAMENTAR 

O Deputado Padre Honório (PT) explica como funciona na prática o 

projeto 'Interagir Para Construir'.  Iniciativa já em andamento, que tem 

entre os objetivos a formação política de jovens. Também fala sobre 

medidas em defesa da agricultura familiar. 

18h45 

BIOGRAFIA Ex-deputado estadual, Hugo Borges ocupou os cargos de deputado 

federal e prefeito de Guarapari, compondo a história política do Espírito 

Santo. 

19h00 
SESSÃO SOLENE 

(V) 
Em homenagem ao “Dia do pastor” 

22h00 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

22h15 
SESSÃO 

ORDINÁRIA 
Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

 

 

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 

 
QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 03 

DE JUNHO DE 2015. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, comparecem os Senhores 

Deputados Da Vitória, Doutor Hércules, Edson 

Magalhães, Erick Musso, Euclério Sampaio, 

Marcelo Santos, Rodrigo Coelho, Sandro 

Locutor e Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão. 

 

(A convite do Presidente, assume a  2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado Sandro 

Locutor)   

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Convido o Senhor Deputado 

Sandro Locutor a proceder à leitura de um versículo da 

Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Sandro 

Locutor lê Eclesiastes, 11:9) 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da quadragésima 

quinta sessão ordinária, realizada em 02 de junho de 

2015. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 

Nunes) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Aprovada a ata como lida. 

(Pausa) 
 Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da nona sessão solene, realizada em 02 de 

junho de 2015. (Pausa) 

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 
(Comparecem os Senhores Deputados 

Cacau Lorenzoni, Eliana Dadalto e 

Gilsinho Lopes) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Aprovada a ata como lida. 

(Pausa)  
 Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni. (Pausa) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento para dar continuidade ao rito 

da sessão.  

 Convido o Senhor Deputado Sandro Locutor a 

assumir a 1.ª Secretaria e a  proceder à leitura do 

Expediente. (Pausa) 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 

PRESIDÊNCIA 

 

Brasília, 21 de maio de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 
COMUNICADO N.º, 100970/2015 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo 

NESTA 

 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Ciente. Às Comissões de 

Educação e Finanças. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

 

OFÍCIO N.º 185/2015 
 

Vitória, 1.º de junho de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Com fulcro no artigo 67, inciso XVI, do 

Regimento Interno encaminhamos a Vossa Excelência o 

Relatório das atividades desta Comissão, referente ao 

mês de MAIO de 2015. 

 

Atenciosamente, 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual 

 

Ao 
Ex.

mo 
Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo 

NESTA 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 
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LORENZONI - PP) - Ciente. Arquive-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

BNDES 

FINAME 

 

OFICÍO N.º 200114/2015 

 

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

 Em atenção ao disposto na Lei nº 9452/97, 

combinando com o parágrafo 2º do artigo 116, da Lei nº 

8.666/93, de 21.06.93, bem como na Decisão nº 

958/2000, de 08.11.2000, do Plenário do Tribunal de 

Contas da União (TCU), comunico a V. Excia. Que o 

BNDES efetuou, no dia 27/04/2015, liberação de 

recursos financeiros para o ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO nº 11212601, no valor total de R$ 

13.479.951,84. 

 

 Responsável pelas informações: 

 

CARLOS LEONARDO DE ARAUJO DEGADO 

Gerente da GLICO2/DERES/AF 
Telefones: (21) 2172-6421/ 2172-7914 

 

Ao 

Ex.
mo 

Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo 

NESTA 

 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Ciente. À Comissão de 

Finanças. 

 Continua a leitura do Expediente.  

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

PROJETO DE LEI N.º 235/2015 

 

Institui o Dia do Reconhecimento e 
Lembrança às Vítimas do Genocídio 

do Povo Armênio.  

 

Art. 1º. Fica instituído o “Dia do 

Reconhecimento e Lembrança às Vítimas do Genocídio 

do Povo Armênio” a ser comemorado, todo ano, no dia 

24 de abril. 

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

publicação. 
 

Vitória, 27 de maio de 2015. 
 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual - PMN 

JUSTIFICATIVA 

 

O genocídio armênio foi o primeiro holocausto 

ocorrido no século XX, amplamente embasado e 

relatado em documentação histórica, esse genocídio foi 

uma política de erradicação da cultura do povo armênio, 

friamente calculada e sistematicamente colocada em 

prática dentro das fronteiras do Império Otomano 

durante o governo dos chamados Jovens Turcos, de 

1915 a 1917. 

Em 24 de abril de 1915, milhares de armênios 

suspeitos de sentimentos nacionalistas hostis ao Governo 

central foram detidos. A maioria deles foi executada 

posteriormente ou deportada. A data é, desde então, para os 

armênios de todo o mundo, o dia comemorativo do 

genocídio armênio. 

A execução foi realizada de várias formas: um dos 

métodos mais rápidos foi o incêndio, onde os habitantes da 

aldeia foram reunidos e queimados; por afogamentos; por 

agentes químicos e biológicos, tais como overdose de 

morfina, gás toxico e inoculação de tifo. 

Em 26 de maio de 1915, uma lei especial 

autorizou a deportação dos armênios por razões de 

segurança interna, seguida no dia 13 de setembro de uma 

lei temporária de expropriação e confisco, ordenando que 

os bens, como casas, terras e gados pertencentes ao povo 

armênico, seriam confiscados.  

O confisco de propriedades e o massacre de 

armênios indignou grande parte do mundo ocidental. Nos 

Estados Unidos, o The New York Times passou a noticiar 

quase que diariamente sobre a matança em massa do povo 

armênio, descrevendo o processo como “sistemático”, 

“autorizado” e “organizado pelo governo”. 

Na praça central de cada povoado era colocado um 

aviso no qual dizia que a população deveria partir para a 

“recolocação”. Com esse aviso, os armênios eram levados a 

acreditar que iriam para uma zona de exclusão bélica, que 

os protegeria dos efeitos da guerra em curso. Mas, na 

verdade, estavam planejadas todas as rotas de deportação: 

ao norte seriam jogados no mar negro; os que viviam no 

centro da Anatólia seriam levados sem comida e 

caminhando até o deserto de Der El Zor. 

Acredita-se que 25 grandes campos de 

extermínio existiram, sob o comando de Sükrü Kaya, 

um dos maiores colaboradores de Mehmed Talat, 

então Ministro do Interior. A maioria dos campos 

ficavam localizados próximos das modernas 

fronteiras entre Turquia, Síria e Iraque, sendo que 

alguns foram apenas campos de trânsito temporários. 

Outros, como Radjo, Katma e Azaz, podem ter sido 

usados para valas comuns, sendo que alguns autores 

afirmam que os campos de Lale, Tefridje, Del-El e 

AL-Ayn Ra foram construídos especificamente 

àqueles que tinham uma expectativa de vida de 

apenas alguns dias. 

Estima- se que 1,5 milhão de armênios 

morreram de maneira sistemática entre os anos 1915 e 

1917, os últimos anos do Império Otomano, vítimas do 

genocídio. A Turquia no entanto, não reconhece o 

genocídio armênio, dizendo que os armênios se referem 

a um período de guerra civil na região da Anatólia — 

agravada pela fome — na qual morreram entre 300 mil 

e meio milhão de armênios, além de outros tantos 
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turcos.  

Ante o exposto, e cientes da relevância da 

matéria, levando em conta que o número estimado de 

armênios no Brasil chega a 25 mil, clamamos aos 

nobres pares desta Casa de Leis que, no exercício de seu 

mister, o aprovem em todos os seus termos.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 
LORENZONI - PP) - Publique-se. Às Comissões de 

Justiça e de Defesa da Cidadania, na forma do art. 276 

do Regimento Interno. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 236/2015 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso 
de aparelho sensor de vazamento de 

gás nos estabelecimentos comerciais, 

industriais e prédios residenciais do 
Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

Art. 1° É obrigatória à utilização de aparelho 

sensor de gás, como prevenção para detectar 

vazamentos, pelos seguintes estabelecimentos e prédios 

residenciais no Estado , que utilizem botijões de gás 

liquefeito de petróleo (GLP): 

 

I - Todos os estabelecimentos 

comerciais, industriais, clubes, 

entidades, hospitais, escolas, hotéis, 

motéis, restaurantes e similares; 

 
II - Todos os prédios residenciais com 

mais de 05 andares, devendo cada 

apartamento ser equipado com 

sensor. 

Art. 2º Nos prédios residenciais com até 05 

andares e casas térreas residenciais, será facultativo o 

uso do sensor. 

 

Art. 3° O infrator do disposto nesta lei fica 

sujeito à multa correspondente a 5.000 VRTE’s, 

aplicados em dobro em caso de reincidência. 

 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 Palácio Domingos Martins, 28 de maio de 

2015. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

JUSTIFICATIVA 

 

Os acidentes envolvendo vazamento de gás são 

constantes e despertam a preocupação da comunidade, 

que por sua vez, espera a ação dos órgãos públicos no 

sentido de estabelecer medidas preventivas. Alguns 

desses acidentes, devido ás suas dimensões, deixam a 

opinião pública perplexa, suscetível . 

Outrossim, informamos que os custo desses 

detectores de vazamento de gás é muito baixa em 

relação ao benefício. 

Cumpre esclarecer que não existem 

determinações específicas, tanto na Constituição  

Federal como na Estadual, sobre a competência 

legislativa quanto ao assunto “Gas Canalizado”. 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

biocombustíveis (ANP), que regulamenta este tema, 

determina que é competência dos Estados regulamentar 

a utilização do gás natural em unidades residenciais e 

comerciais, conforme apresentado no site da ANP. 

(http:/www.anp.gov.br/pg=8352). 

 “A competência para regulamentar as 

especificações do produto é da ANP. Porém, no que se 

refere à distribuição de gás canalizado , o § 2º do Art. 

25 da Constituição Federal, alterado pela Emenda 

Constitucional nº 5, de 15 de agosto de  1995 - 

estabelece que “cabe aos Estados explorar diretamente, 

ou mediante concessão, os serviços locais de gás 

canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida 

provisória para sua regulamentação”. Assim sendo, os 

Estados brasileiros possuem distribuidoras e órgãos 

reguladores estaduais ou pelas secretarias estaduais 

correspondentes, inclusive quanto à fixação das tarifas.” 

Face o exposto entendemos que presente 

matéria é de relevante interesse social, pelos últimos 

acontecimento em nosso Estado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Publique-se. Após o 

cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Defesa da Cidadania, de 

Ciência e Tecnologia, de Infraestrutura, de Segurança e 

de Finanças. 

 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 237/2015 

 
Dispõe sobre o reconhecimento das 
pessoas portadoras de doença renal 

crônica e transplantado, como pessoas 
com os mesmos direitos para fins de 

atendimento prioritário, nos serviços 

públicos e privados, e dá outras 
providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
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DECRETA: 

 

 Art. 1º - Ficam reconhecidos, para todos os fins 

de direito, os indivíduos com doenças renais crônicas 

como pessoas portadoras de deficiência orgânica. Assim 

sendo, os mesmos deverão ter prioridade (atendimento 

preferencial) em agências bancárias, supermercados, 

lotéricas, serviços de saúde e assistência social, entre 

outros. 

 

 § 1º - Para os fins desta Lei considera-se 

doença renal crônica a lesão renal progressiva e 

irreversível da função dos rins em sua fase mais 

avançada, chamada de fase terminal ou de insuficiência 

renal crônica, na qual os rins não conseguem mais 

manter a normalidade do meio interno no paciente, com 

identificação na CID - Classificação Internacional de 

Doenças pelos números N18, N18.0, N18.8, N18.9 e 

N19. 

 

 § 2º - Para fins de comprovação do estado de 

doente renal crônico e de transplantado será exigido do 

cidadão documentação emitida pela Secretaria Estadual 

de Saúde do Estado. 

 

 Art. 2º - Ao Poder Público e seus órgãos cabe 

assegurar às pessoas portadoras de doença renal crônica 

e transplantados, o pleno exercício de seus direitos 

básicos de igualdade, inclusive dos direitos à educação, 

à saúde, ao trabalho, ao lazer, ao amparo à infância e à 

maternidade, e de outros que, decorrentes da 

Constituição Federal, Estadual e demais leis esparsas, 

propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

 

 Parágrafo Único - Reconhece os pacientes 

com doenças renais crônicas como pessoas com 

mobilidade reduzida - conforme o Inciso II, Art. 5º, 

Decreto Federal nº 5.296, de 2 de Dezembro de 2004. 

 

 Art. 3º - A Administração Pública Estadual 

conferirá aos assuntos relativos às pessoas portadoras de 

doença crônica renal e transplantada tratamento 

prioritário e apropriado, em órgãos públicos e privados, 

para que lhes seja efetivamente ensejado o pleno 

exercício de seus direitos individuais e sociais, bem 

como sua completa integração social. 

 

 Art. 4º - O Poder Executivo Estadual 

regulamentará o disposto nesta Lei. 

 

 Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 Sala das Sessões, 1.º de junho de 2015. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual - PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A Doença Renal Crônica atinge 10% da 

população mundial e afeta pessoas de todas as idades. 

De acordo com estimativas da Sociedade Brasileira de 

Nefrologia, há em torno de 15 milhões de brasileiros 

com a DRC, causada principalmente por diabetes e 

hipertensão e mais de 100 mil pessoas estão fazendo 

diálise.  

A insuficiência Renal Crônica é uma doença 

caracterizada pela perda lenta e progressiva da função 

dos rins. Esta doença pode desenvolver-se em 

qualquer idade, mas torna-se mais comum com o 

aumento da idade. Segundo o IBGE, cerca de 10% da 

população tem mais de 65 anos.  

Muitas vezes, a doença acompanha o 

indivíduo durante um tempo relativo de vida e, em 

muitos casos, não há cura, apenas tratamento com a 

realização de diálise ou hemodiálise agravando o bem 

estar e a qualidade de vida do indivíduo. 

A função dos rins é filtrar o sangue para 

eliminar substâncias nocivas ao organismo, como a 

amônia, a ureia e o ácido úrico.  

Para os fins dessa lei, garante atendimento 

prioritário nas repartições públicas e empresas 

concessionárias de serviços públicos, assim como 

todas as instituições financeiras, que ficam obrigadas 

a oferecer serviços individualizados que assegurem 

atendimento imediato aos doentes renais crônicos. 

Destaca-se que a pessoa que sofre de 

deficiência renal muda totalmente sua rotina e passa a 

conviver com uma série de limitações. “A dura 

realidade do dia a dia desses pacientes nos levou a 

apresentar este projeto que busca minimizar o 

sofrimento físico e mental dessas pessoas”. 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Doutor Rafael Favatto, 

Gildevan Fernandes e Hudson Leal) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) -  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 DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 

238/2015 

 

Dispõe sobre o peso das embalagens 

do saco de cimento.  

 

Art. 1º. Ficam as empresas que produzem 

cimento no Estado do Espírito Santo obrigadas a 

oferecer embalagens de 10kg (dez quilogramas), 

15kg (quinze quilogramas) e, no máximo, 25kg (vinte 

e cinco quilogramas) do produto. 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
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Vitória, 11 de maio de 2015. 
 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual - PMN 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O objetivo deste projeto é preservar a saúde dos 

trabalhadores da construção civil que carregam sacas de 

cimento com peso de 50kg que causam danos à coluna 

vertebral que causam desde simples dores nas costas até 

problemas ortopédicos e musculares de maior 

gravidade, diminuindo a produtividade do trabalhador 

ou levando até a sua incapacidade funcional. 

O setor da construção civil tem atividades a ele 

relacionadas classificadas como de alto risco pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego devido à quantidade 

de acidentes de trabalho típicos e doenças ocupacionais, 

constatando que as normas existentes para que essa 

atividade seja executada de maneira saudável não estão 

sendo suficientes para proteger a saúde desses 

trabalhadores. 

Além do mais, o cimento é perecível e de 

difícil armazenamento, por isso a embalagem de 50kg, 

além de ser de difícil transporte, gera desperdícios para 

aqueles que necessitam de apenas pequenos reparos em 

sua casa, por isso o objetivo do nosso projeto é 

humanitário e econômico. 

A Internacional dos Trabalhadores da 

Construção e da Madeira (ICM), no ano de 2013 criou 

uma campanha para que o peso do saco de cimento 

fosse de, no máximo, 25kg visando diminuir o risco de 

lesões e o desgaste físico dos trabalhadores com o 

levantamento e manipulação de cargas seguindo o 

padrão da União Europeia, onde o peso máximo dos 

cimentos chega a 25 kg.  

Segundo outras pesquisas, na Austrália, o peso 

máximo estabelecido é de 20 kg, reduzindo ainda mais 

o risco de lesões e nos Estados Unidos existem sacos de 

cimento de 5, 10, 15 e, no máximo, 20kg. Aqui no 

Brasil, além do alto preço do saco de cimento, as 

pessoas são obrigadas a comprar um saco de 50kg 

quando precisam de quantidade menor para fazer 

apenas alguns reparos em casa. 

Ante o exposto, e cientes da relevância da 

matéria e da grande satisfação que a referida 

proporcionará aos cidadãos, clamamos aos nobres pares 

desta Casa de Leis que, no exercício de seu mister, o 

aprovem em todos os seus termos.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Publique-se. Após o 

cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Defesa da Cidadania, de 

Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Finanças. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 017/2015, do Deputado Edson 

Magalhães, que concede Título de Cidadania Espírito-

Santense ao Sr. José Bomfim do Nascimento. 

Publicado integralmente no DPL do dia 08 de junho 

de 2015. 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 
LORENZONI - PP) - Publique-se. Após o 

cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça e de Defesa da Cidadania. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 018/2015, do Deputado Edson 

Magalhães, que concede Título de Cidadania Espírito-

Santense ao Dr. Mário Laignier Neto. Publicado 

integralmente no DPL do dia 08 de junho de 2015. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Publique-se. Após o 

cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça e de Defesa da Cidadania. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 019/2015, do Deputado Padre 

Honório, que concede Título de Cidadania Espírito-

Santense ao Sr. Abel Taveira de Moraes Junior. 

Publicado integralmente no DPL do dia 08 de junho 

de 2015. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 
LORENZONI - PP) - Publique-se. Após o 

cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça e de Defesa da Cidadania. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 020/2015, do Deputado do Pr. 

Marcos Mansur, que concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Pr. João Ribeiro de Souza Costa 

Júnior. Publicado integralmente no DPL do dia 08 de 

junho de 2015. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Publique-se. Após o 

cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça e de Defesa da Cidadania. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 021/2015, da Mesa Diretora, 

que concede Título de Cidadania Espírito-Santense ao 

Sr. Luiz Fernando Azevedo Delage. Publicado 

integralmente no DPL do dia 08 de junho de 2015. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça e de Defesa da Cidadania. 

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 

104/2015 
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Senhor Presidente: 
 

 O Deputado que abaixo subscreve, no uso de 

suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual, requer a Vossa Excelência que 

encaminhe a Excelentíssima Senhora Secretária de 

Estado da Fazenda, o seguinte requerimento: 

 

1) - Informações relacionadas ao 

acesso por parte dos gabinetes ao 

módulo de monitoramento do gasto 

público do SIGEFES: 

 
Em atenção ao disposto no parágrafo 6º do 

artigo 29 da Lei 10.257 de 3 de julho de 2014, que 

estabelece “§ 6º O acompanhamento dos programas 

financiados com recursos do Orçamento Fiscal será 

feito no módulo de monitoramento do gasto público do 
SIGEFES para fins do cumprimento do inciso XIII do 

artigo 56 da Constituição Estadual ficando o Poder 

Legislativo obrigado a dotar os gabinetes dos 
parlamentares e a Comissão de Finanças, Economia, 

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas dos instrumentos necessários (acesso via 

internet e senhas) para o cumprimento do disposto 

constitucional, exigido pela legislação em vigor.”, 

requeremos explicação quanto a motivação para até 

dado momento este gabinete, assim como os demais 

desta Casa, não estejam dotados do acesso via internet e 

a senha que dispõe o parágrafo citado.  

 

 Sala das Sessões, 1.º de junho de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB  

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - 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 

105/2015 

 

Senhor Presidente: 
 

 O Deputado que abaixo subscreve, no uso de 

suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual, requer a Vossa Excelência que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado da Educação, no prazo constitucionalmente 
definido, as informações abaixo elencadas e as cópia de 

todos os documentos e processos que embasem e 

comprovem as correspondentes respostas. 

 1 - Em recente visita à ESCOLA ESTADUAL 

DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
PROFESSORA CAROLINA PICHLER, localizada 

no município de Colatina, foi atestada a necessidade de 

instalação de uma plataforma elevatória, auxiliando a 

circulação vertical de pessoas com deficiência, 

conforme previsto no Decreto Nº 5.296 de 2 de 

Dezembro de 2004. Dessa forma, requer-se do 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da 

Educação informações sobre a existência de projeto 

para a construção da plataforma, bem como o prazo 

previsto para início e conclusão da obra. 

 

 Sala das Sessões, 1.º de junho de 2015. 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) -  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 

106/2015 

 

Senhor Presidente: 

  

 O Deputado que abaixo subscreve, no uso de 

suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual, requer a Vossa Excelência que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado da Educação, no prazo constitucionalmente 

definido, as informações abaixo elencadas e as cópia de 

todos os documentos e processos que embasem e 

comprovem as correspondentes respostas.  

 1 - Em recente visita à ESCOLA ESTADUAL 

DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
GERALDO VARGAS NOGUEIRA, localizada no 

município de Colatina, foram identificados problemas 

graves, como: a) quadra de esportes em estado 

precário; b) acessibilidade inadequada para alunos 

com deficiência; c) banheiros em péssimo estado; d) 

quadro elétrico necessitando de substituição face o 

perigo de curto circuito; e) salas de aula com 

climatização inadequada, o que gera calor excessivo 

durante todo o ano; f) telhado metálico que 

inviabiliza aulas em dias de chuva por causa do 
barulho; dentre outros. Dessa forma, requer-se do 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da 

Educação informações sobre a existência de projetos 

para a melhoria dos problemas supracitados, bem como 

os devidos prazos. 

 

 Sala das Sessões, 1.º de junho de 2015. 
 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 
 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Oficie-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
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 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

108/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção do 

despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.º 

117/2015, de autoria da Deputada Eliana Dadalto, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de 

comprovante de negativa pela Secretaria de Estado da 

Saúde quando o atendimento médico for negado ao 

usuário em unidades de saúde que atendam pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). Publicado 

integralmente no DPL do dia 1.º de junho de 2015. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 108/2015, da Comissão 

de Justiça, for aprovado, a matéria será arquivada; se 

rejeitado, o projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

117/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

Arquive-se o projeto. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

103/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção do 

despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.º 

121/2015, de autoria do Deputado Cacau Lorenzoni, 

que institui nas Escolas Públicas da Rede Estadual do 

Espírito Santo, a Semana de Estudos dos Direitos e 

Garantias Individuais Previstos na Constituição Federal. 

Publicado integralmente no DPL do dia 1.º de junho 

de 2015. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 

Marcos Bruno) 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 103/2015, da Comissão 

de Justiça, for aprovado, a matéria será arquivada; se 

rejeitado, o projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

121/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado. 

Arquive-se o projeto. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

112/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção do 

despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.º 

122/2015, de autoria do Deputado Cacau Lorenzoni, 

que institui o programa "Fila Zero" para realização de 

exames de radioterapia, ressonância magnética e 

tratamento de quimioterapia, no atendimento aos 

pacientes dos hospitais públicos estaduais e dos 

conveniados com o Sistema Único de Saúde - SUS, no 

Estado. Publicado integralmente no DPL do dia 1.º 

de junho de 2015. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 
LORENZONI - PP) - Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 112/2015, da Comissão 

de Justiça, for aprovado, a matéria será arquivada; se 

rejeitado, o projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

122/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

Arquive-se o projeto. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

96/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção do 

despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.º 

128/2015, de autoria do Deputado Bruno Lamas, que 

dispõe sobre a implantação da Linguagem Cidadã aos 

relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 

Complementar nº 101/2000, no âmbito do Estado. 

Publicado integralmente no DPL do dia 1.º de junho 

de 2015. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 96/2015, da Comissão 

de Justiça, for aprovado, a matéria será arquivada; se 

rejeitado, o projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

128/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

Arquive-se o projeto. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.
o
 

113/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção do 

despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.
o
 

131/2015, de autoria da Deputada Janete de Sá, que 

obriga a instalação de ar condicionado nos veículos de 

transporte coletivo de passageiros intermunicipal no 

Estado. Publicado integralmente no DPL do dia 1.º 

de junho de 2015. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 
LORENZONI - PP) - Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 113/2015, da Comissão 

de Justiça, for aprovado, a matéria será arquivada; se 

rejeitado, o projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

131/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

Arquive-se o projeto. 
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Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.
o
 

104/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção do 

despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.
o
 

138/2015, de autoria do Deputado Euclério Sampaio, 

que institui e implanta internet WI-FI, para Acesso a 

população e ao cidadão contribuinte em todos os Órgãos 

dos Poderes, Autarquias Fundações do Estado. 

Publicado integralmente no DPL do dia 1.º de junho 

de 2015. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 
LORENZONI - PP) - Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 104/2015, da Comissão 

de Justiça, for aprovado, a matéria será arquivada; se 

rejeitado, o projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

138/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

Arquive-se o projeto. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.
o
 

116/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção do 

despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.º 

143/2015, de autoria da Deputada  Janete de Sá, que 

cria o Programa de incentivo ao reuso de água de chuva 

no Estado, para utilização não potável em condomínios, 

clubes, entidades, conjuntos habitacionais e demais 

imóveis residenciais, industriais e comerciais. 

Publicado integralmente no DPL do dia 1.º de junho 

de 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 
LORENZONI - PP) - Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 116/2015, da Comissão 

de Justiça, for aprovado, a matéria será arquivada; se 

rejeitado, o projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

143/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

Arquive-se o projeto. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 790/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

nos termos do art. 134, VIII e art. 167 -A, do Regimento 

Interno, que seja encaminhada ao Exmo. Governado do 

Estado do Espírito Santo a indicação da seguinte 

matéria: 

 

“Retomar, através da Secretaria de 

Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca 

(SEAG), a instalação de serviços de 

telefonia móvel e internet 3G de 

telefonia móvel nos distritos 

(Programa “Comunicação no 

Campo”). 

 

Sala das Sessões, 28 de junho de 2015.  

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O objetivo da presente proposição, é sugerir 

que o Poder Executivo, através da SEAG retome a 

instação de serviços de telefonia móvel e internet 3G, 

nos moldes exitoso Programa “Comunicação no 

Campo”, que levou inumeros benefícios a população 

residente nas localidades e distritos rurais deste Estado.   

A comunicação móvel é fator de integração, de 

desenvolvimento, e essenciais para garantir um futuro 

melhor para quem vive no campo e necessita 

diuturnamente da disponibilidade desses serviços para 

minorar a falta de estrutura no campo.  

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 145.466 (cento 

e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis) 

pessoas vivem nas regiões das comunidades que foram 

beneficiadas com o programa que já beneficiou mais de 

71 localidades rurais de mais de 60 municípios de todas 

as regiões do Espírito Santo.  

Esse programa caracterizou-se como uma 

medida de inclusão, já que se retirou comunidades 

rurais do completo isolamento, quando trata-se de 

comunicação.  

Como se sabe, felizmente, o Estado do Espírito 

Santo possui o mais robusto programa de apoio 

aagropecuária do Brasil e investir neste setor, é uma 

pauta prioritária do Governo do Estado. Por isso, torna-

se fundamental a retomada do exitoso programa de 

instalação de torres de telefonia nos distritos e 

localidades capixabas. 

Naquela oportunidade, a empresa de telefonia 

Vivo participou do Chamamento Público para realizar 

os serviços. O Governo do Estado investiu R$300mil 

para a implantação de cada torre, com a implantação 

feita pela operadora vencedora e o valor investido 

descontado de ICMS devido ao Estado. 

Veja-se que para gerar oportunidades no 
interior, é fundamental que se faça investimento na 

agricultura, e com o Programa 'Comunicação no 

Campo' foi possível levar mais dignidade às pessoas 

que vivem nas comunidades rurais. Aquele programa 

possibilitou o desenvolvimento regionalmente 

equilibrado e a atenção maior a quem mais precisa.  
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Diante do exposto, o deputado abaixo assinado, 

requer a Vossa Excelência que seja encaminhada a 

presente INDICAÇÃO ao Exmo. Sr. Governador do 

Estado, com objetivo de sugerir a sua Excelência a 

reimplantação do programa em referência através da 

Seag. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 
LORENZONI - PP) - Em discussão o a Indicação n.º 

790/2015 que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-la, 

declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 791/2015 
 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, com 

fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo a 

INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

- Construção Praça Saudável e Quadra 

Poliesportiva, no Bairro Vista da Serra 

I, no município da Serra - Espírito 

Santo.  

 
Sala das Sessões, 28 de maio de 2015. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O município da Serra com 553,5km², possui 

476.428 habitantes aproximadamente, é o município 

mais populoso do Espírito Santo cortado pela BR 101, e 

muito conhecido por suas praias, montanhas, indústrias, 

comércio e outros.  

Tal indicação tem por objetivo atender uma 

demanda da comunidade, pois o bairro não possui um 

espaço para esportes e lazer, que beneficie a população, 

fortalecendo a interação social do bairro.  A área 
disponível para construção é da Prefeitura da Serra e 

fica situada entre as Ruas Fundão e Itaguaçu.  

Assim, tal indicação no bairro Vista da Serra I é 

de suma importância para o desenvolvimento 

econômico e social local, bem como, do próprio Estado 

do Espírito Santo.  

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 
LORENZONI - PP) - Em discussão o a Indicação n.º 

791/2015, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-la, 

declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 792/2015 
 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, com 

fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo a 

INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

- Instalação de uma base da Polícia 

Militar Ambiental na Lagoa do Juara, 

Jacaraípe, Serra/ES. 

 

- Instalação de um Projeto da 

Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, com o 

objetivo de fomentar a educação 

ambiental na Lagoa do Juara.     

 

Sala das Sessões, 28 de maio de 2015. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A Lagoa do Juara fica localizada no município 

da Serra, na antiga Vila dos Pescadores em Jacaraípe, 

impressiona pela sua beleza, extensão e volume d água.  

Importante frisar, que a lagoa hoje é um ponto 

turístico que recebe milhares de pessoas durante todo o 

ano, e conta com restaurante e uma peixaria, mantidos 

pela Associação de Pescadores. 

Ocorre que o local mencionado, não conta com 

fiscalização intensa dos órgãos ambientais, tendo como 

consequência a pesca predatória, sendo realizada de 

maneira incorreta, e consequentemente ilegal, sendo 
altamente agressiva ao meio ambiente.  

Tal pleito se faz necessário, para evitar o 

impacto ambiental no local mencionado, o que trará um 

crescimento local, bem como, para todo o Estado. 

Importante frisar que o objetivo não é apenas a 

repressão, mas em especial a prevenção. 
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O SR. PRESIDENTE - (CACAU 
LORENZONI - PP) - Em discussão o a Indicação n.º 

792/2015, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-la, 

declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 793/2015 
 

Indica a revogação do art. 7, inciso III 

da Lei Complementar nº 743/2013, que 
exige altura mínima para exerce o 

cargo de Inspetor Penitenciário.   
 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, com 

fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do Regimento 

Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, que seja encaminhado ao Exmo. Governador do 

Estado a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

Seja a revogado o art. 7, inciso III da 

Lei Complementar nº 743/2013, que 

exige altura mínima para exerce o 

cargo de Inspetor Penitenciário. 
 

Para exercer o cargo de Inspetor Penitenciário é 

solicitado que o candidato passe por prova escrita de 

conhecimentos gerais e específicos, faça exame de 

aptidão física, exame de saúde, exame psicotécnico, 

investigação social e curso básico de formação 

penitenciária. Todas essas etapas são de caráter 

eliminatório e essencial para exercer a função conforme 

consta a Lei Complementar nº 743/2013.  

Em nenhum outro estado do sudeste, e muito 

provavelmente, nenhum estado da federação há 

exigência de altura mínima para atuar como Inspetor 

Penitenciário. Insta mencionar que esta em andamento 

no Ministério de Justiça um projeto de regulamentação 

federal da carreira dos Inspetores Penitenciários que 

também não prevê este tipo de limitação. 

O Sindicato dos Agentes do Sistema 

Penitenciário do Estado do Espírito Santo - 

SINDASPES informou que essa limitação esta 

causando grandes transtornos, pois, há candidatos que 
passaram por todas as etapas do concurso público para 

exerce o cargo, inclusive o exame de aptidão física e 

são eliminados devido a altura. Informou também que a 

altura normalmente é vinculada a força física do 

candidato, o que não é verdade. Um dos candidatos 

eliminado por decorrência do art. 7, inciso III, 

classificou-se em terceiro lugar geral no teste de aptidão 

física, provando assim ter totais condições de atuar no 

cargo escolhido. 

Sendo assim, requer a Exmo. Sr. Governador, 

que seja recebida a presente INDICAÇÃO rogando a V. 

Exa. seja encaminhada à Assembléia Legislativa Projeto 

que corrija o ponto questionado. Em anexo regimentos 

dos demais Estados do sudeste que não utilizam como 

requisito básico para função de Inspetor penitenciário o 

limite de altura. 

 

Sala das Sessões, 1.º de junho de 2015. 

 

GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Em discussão o a Indicação n.º 

793/2015, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-la, 

declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 794/2015 
 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 174 do 

Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de 16 

de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado do Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte 

Matéria: 

 

Inclusão no “Programa de Telefonia 

Rural - VOZ NO CAMPO -” 

desenvolvido pela Secretaria de 

Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca na Instalação de 

uma Torre (ERB - Estação Rádio 

Base) de Telefonia Móvel e Internet 

3G no Distrito de Governador 

Lacerda de Aguiar, pertencente ao 

município de Agua Doce do 

Norte/ES. 
 

O “Programa de Telefonia Rural - Voz no 

Campo” é uma iniciativa do Governo do Estado, através 

da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aqüicultura e Pesca, em parceria com as Prefeituras 

Municipais, e, tem por objetivo disponibilizar ao 
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agricultor uma moderna rede de telecomunicações, com 

transmissão de voz e de dados, possibilitando aumentar 

o poder de barganha dos agricultores frente ao mercado 

de produtos e insumos. Além disso, cria condições para 

elevar o padrão de bem-estar das famílias rurais. 

Esta Indicação tem o escopo de levar a este tão 

importante distrito a oportunidade tão almejada pelos 

moradores, sendo a maioria produtores rurais, o que 

melhoraria e muito sua estrutura de trabalho, pois 

evitaria viagens desnecessárias á sede do município, 

sendo os principais ramos de atividades econômicas a 

agricultura, cafeicultura, pecuária e um extenso ramo de 

comércio interno, proporcionando muito mais estrutura 

de trabalho. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 

desse Estado, agradeço a atenção ora dispensada a esta 

Indicação, ao passo que aproveito para renovar meus 

protestos de estima e consideração. 
 

Sala das Sessões, 1.º de junho de 2015. 

 

DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 

 
(Comparece o Senhor Deputado Almir 

Vieira) 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Em discussão o a Indicação n.º 

794/2015 que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-la, 

declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 795/2015 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 174 do 

Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de 16 

de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado do Espírito Santo a INDICAÇÃO das 

seguintes Matérias: 

 

Destinação de Recursos em favor da 

Fundação Hospitalar Social Rural de 

São Gabriel da Palha - Hospital Dr. 

Fernando Serra, localizada no 

município de São Gabriel da 

Palha/ES. 

 

Esta Indicação tem o escopo contribuir na 

reestruturação física de diversos setores que vem 

sofrendo diversos transtornos, como infiltrações, mofos 

e deterioração de paredes, etc. 

A fundação é mantenedora do único hospital 

em funcionamento do município, bem como o único 

para atendimento aos municípios vizinhos, como Águia 

Branca, Vila Valério, Governador Lindenberg, São 

Domingos do Norte, dentre outros. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 

desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a esta 

Indicação, ao passo que aproveito para renovar meus 

protestos de estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, 27 de maio de 2015. 

 

DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 

Ouvidor Geral 
 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Em discussão a Indicação n.º 

795/2015, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-la, 

declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 796/2015 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 174 do 

Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de 16 

de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado do Espírito Santo a INDICAÇÃO das 

seguintes Matérias: 

 

Destinação de Recursos para a 

construção de uma Pista de 

Caminhada a ser executada na área 

esportiva do distrito de Governador 

Lacerda de Aguiar, pertencente ao 

município de Água Doce do 

Norte/ES. 
 

Esta Indicação tem o escopo contribuir para o 

incentivo à prática esportiva, a promoção da saúde e a 
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integração social da população contribuindo para uma 

vida mais saudável e com maior qualidade de vida. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 

desse Estado, agradeço a atenção ora dispensada a esta 

Indicação, ao passo que aproveito para renovar meus 

protestos de estima e consideração. 

 
Sala das Sessões, 1.º de junho de 2015. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 

 
(Comparece a Senhora Deputada 

Raquel Lessa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Em discussão a Indicação n.º 

796/2015, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-la, 

declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 797/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 174 do 

Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de 16 

de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado do Espírito Santo a INDICAÇÃO das 

seguintes Matérias: 

 

Destinação de Recursos para a 

construção de 15 Casas Populares. 

 

Esta Indicação tem o escopo contribuir para 

melhoria da qualidade de vida dos moradores de 

Governador Lacerda de Aguiar, distrito pertencente ao 

município de Agua Doce do Norte/ES, haja vista ser 

este, um distrito populoso, com aproximadamente 3.800 

(três mil e oitocentos) habitantes, sendo que deste 

número, a grande maioria é composta por famílias de 

baixa renda. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 

desse Estado, agradeço a atenção ora dispensada a esta 

Indicação, ao passo que aproveito para renovar meus 

protestos de estima e consideração. 

Sala das Sessões, 1.º de junho de 2015. 

 

DA VITÓRIA 

Deputado Estadual – PDT 

 
(Comparece o Senhor Deputado 

Guerino Zanon) 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Em discussão a Indicação n.º 

797/2015, que acaba de ser lida. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-la.  

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Da Vitória.  

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT - Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, assomo a esta tribuna para discutir 

a Indicação n.º 797/2015, de minha autoria, que solicita 

ao Governo do Estado a construção de quinze casas 

populares  no distrito de Governador Lacerda de 

Aguiar, pertencente ao município de Água Doce do 

Norte, Senhor Deputado Marcelo Santos. 

 Por que defendo e peço apoiamento a este 

Plenário? Temos setenta e oito municípios no Estado do 

Espírito Santo e alguns em fragilidade econômica muito 

grande. Dentre eles, Água Doce do Norte é um dos que 

tem o Produto Interno Bruto, na sua avaliação, um dos 

menores do nosso estado, tendo em vista que a renda 

predominante é da agricultura. 

 Senhoras Deputadas, Senhores Deputados e 

sociedade civil que nos ouve, a colheita do café conilon 

para a safra 2015, naquela região, cairá em 

aproximadamente cinquenta por cento. O município 

passou por um processo eleitoral, Senhor Deputado 

Guerino Zanon, em que está no quarto prefeito agora, 

depois da última eleição. Isso fragiliza a administração 

e dá problema nos documentos. Hoje o município não 

está regular com seus tributos, com sua obrigação com o 

Governo Federal e por isso não pode receber recurso 

público do Governo Federal e do Governo do Estado. 

Mas há possibilidade de ajuda do Governo com 

aprovação do projeto que dá condições de repasses do 

Governo para serem pagos tributos do Governo Federal 

e do Governo do Estadual. 

 Portanto, acredito que agora, com essa 

possibilidade, podemos defender e pedir ao Governador 

Paulo Hartung que apoie essas famílias que nos 

solicitaram quinze casas populares. O jornal A Gazeta 

de hoje traz estampada em sua página principal que 

cinco mil casas populares não estão sendo entregues e 

praticamente mil pessoas foram mandadas embora das 

empresas por causa da inadimplência do Governo 

Federal. Precisamos de economia, mas é preciso 
também que façamos investimentos para aqueles que 

mais precisam, Senhor Deputado Edson Magalhães. 
 

 O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) - Senhor 

Deputado, esse debate sobre a responsabilidade dos 

governos que estão concluindo os mandatos e deixam 
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obras inacabadas veio para a pauta ontem, no final do 

expediente. Foi a mesma coisa que aconteceu com o 

programa Minha Casa Minha Vida. Foi contratado um 

quantitativo de casas fora da realidade daquilo que se 

podia arcar com suas construções e hoje estamos vendo 

as empresas tendo que demitir, porque o Governo 

Federal não está fazendo o pagamento devido. São mais 

de cinco mil casas, essa é a realidade. Só no município 

de Linhares mil quinhentas e noventa e duas casas estão 

inacabadas, em fase final, e não podem ser habitadas 

por quem mais precisa. Está correto o pronunciamento 

de V. Ex.ª. Parabéns! 

 

  O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Obrigado pela 

correção, Senhor Deputado Guerino Zanon. (Muito 

bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Continua em discussão a 

Indicação n.º 797/2015. (Pausa)  

Não havendo mais oradores que queiram 

discuti-la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação a Indicação n.º 797/2015.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 798/2015 

 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 174 do 

Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de 16 

de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado do Espírito Santo a INDICAÇÃO das 

seguintes Matérias: 

 

Destinação de Recursos para a 

construção de 01 Muro de 

Contenção, medindo exatos 70 

metros, que atenderá os moradores 

do Bairro Cachoeira da Onça, no 

município de São Gabriel da 

Palha/ES 

 
Esta Indicação tem o escopo contribuir para o 

fomento dos trabalhos realizados pela associação em 

prol do desenvolvimento do bairro. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 

desse Estado, agradeço a atenção ora dispensada a esta 

Indicação, ao passo que aproveito para renovar meus 

protestos de estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, 1.º de junho de 2015. 

 

DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 

 
(Comparece o Senhor Deputado Dary 

Pagung) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Em discussão a Indicação n.º 

798/2015, que acaba de ser lida. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-la.  

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Da Vitória.  

 
O SR. DA VITÓRIA - (PDT - Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, é o item trinta e um do 

Expediente, Senhor Deputado Marcelo Santos. Quero 

discutir a indicação na qual peço um muro de contenção 

medindo exatamente setenta metros,  que atenderá os 

moradores do bairro Cachoeira da Onça, do município 

de São Gabriel da Palha, Senhora Deputada Raquel 

Lessa, V. Ex.ª também já fez esse pedido porque 

conhece, foi prefeita de lá. V. Ex.ª sabe que também 

tenho responsabilidade por aquele município pelos 

votos obtidos e que permitiram chegar ao terceiro 

mandato. 

 Temos pessoas do nosso relacionamento que 

pedem esse muro, Senhora Deputada Raquel Lessa. V. 

Ex.ª também defende essa obra que preserva a vida das 

pessoas. Temos dificuldades quando tem chuvas e o 

município de São Gabriel da Palha não é diferente dos 

demais. Está passando pelo mesmo processo de 

dificuldade econômica. A gestão de um prefeito  é 

responsável por quase todas as políticas públicas, mas 

fica com o bolo menor da arrecadação, portanto, não 

tem capacidade de investimento. 

 Senhora Deputada Raquel Lessa, V. Ex.ª estava 

lá no governo passado, quando assinou o convênio da 

galeria Santa Helena. Depois de muita luta, pedido de 

todos os moradores, das administrações, projetos que já 

foram feito há tempos, que o prefeito também Henrique 

Vargas avalizou e foi votado. Hoje a Sedurb não 

confirmou ainda a manutenção desse convênio. 

Acredito que V. Ex.ª, governador, já recebeu vários 

pedidos de desespero do bairro Santa Helena. 

Precisamos ver as prioridades. Se chover, a cidade alaga 

de novo. 

 
 A Sr.ª Raquel Lessa - (SD) - Senhor Deputado 
Da Vitória, são duas obras muito importantes para a 

cidade de São Gabriel da Palha. Esse muro de 

contenção é uma obra cara e precisamos da ajuda do 

Governo do Estado para conseguir fazê-la, e a galeria 

está dentre as obras que foram paralisadas no Estado do 

Espírito Santo. 
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 Pedimos ao Governo do Estado que não 

paralise essa obra da galeria, pois é uma obra muito 

importante para São Gabriel da Palha, para aquele 

bairro de Santa Helena, para aqueles moradores, que 

moram ao lado da galeria, que sofrem muito. 

 Estamos juntos. Creio que esta Assembleia 

Legislativa e o Governo do Estado estão sensibilizados 

com essas obras que foram paralisadas, algumas por 

alguns motivos. Fazemos esse pedido da continuidade 

da obra da galeria e desse muro de contenção em 

Cachoeira da Onça. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Somo-me a V. 

Ex.ª, Senhora Deputada Raquel Lessa, até porque essa 

não é uma conquista do Deputado Da Vitória ou da 

Deputada Raquel Lessa, é da sociedade de São Gabriel 

da Palha e daquela região. 

 Reafirmo pedindo ao Senhor Governador que 

se sensibilize e até que possa usar recursos do BNDES, 

como está usando nas obras do DER-ES. (Muito bem!) 

 

(Comparece o Senhor Deputado Padre 

Honório) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Continua em discussão a 

Indicação n.º 798/2015. (Pausa) 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-la. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB - Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores 

Deputados e Senhoras Deputadas, manifesto-me 

favorável à Indicação n.º 798/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Da Vitória, que fala de um muro de 

contenção, que visa proteger os moradores por conta, 

principalmente, dos períodos da chuva. A Senhora 

Deputada Raquel Lessa também fez uma defesa dessa 

indicação. V. Ex.ª conta também com nosso apoio.  

Mas quero agora tirar a atenção do noroeste do 

Estado e vir para a Região Metropolitana da Grande 

Vitória. Senhor Deputado Euclério Sampaio, em 

Cariacica precisamos restartar um convênio importante 

que foi iniciado, o Senhor Deputado Sandro Locutor se 

lembra disso, no período em que meu pai Aloísio Santos 

foi prefeito. É a canalização do córrego Itanguá. Essa 

obra começou lá em Nova Brasília. Uma obra 

importante porque no período das chuvas alagava não 

apenas o bairro Nova Brasília, como Itanguá, Mata da 

Praia, Itacibá, Oriente e tantos outros bairros.  

Com a canalização, o início das obras foi 

melhorando muito para que as pessoas pudessem ter 
mais dignidade. Ocorre que com a saída dele, do ex-

prefeito Aloísio Santos, tivemos mais duas 

administrações: uma de oito anos e uma agora que já 

chega ao fim no ano que vem, e esse canal do córrego 

Itanguá não foi concluído. Uma obra que já chegou a 

aproximadamente oitenta por cento da sua realização.  

Foi finalizado o convênio entre a Cesan e a prefeitura, 

que na época, depois da administração de meu pai, não 

teve a competência de desapropriar uma casa. Uma obra 

importante que custou dezenas de milhões de reais para 

os cofres do Estado e do próprio município acabou não 

sendo concluída. Uma obra que liga a região de Nova 

Brasília. A canalização desse córrego deságua na baía 

de Vitória, na região da Grande Porto de Santana. 

Então, Senhor Presidente, digo da importância. 

Já oficiei ao governador, pedi a S. Ex.ª que reinicie essa 

obra. Mesmo com as dificuldades que o governo alega 

ter, acredito que para o próximo ano a inclusão dessa 

obra no orçamento, para o exercício do ano de 2016, se 

faz necessária. Estamos falando de canalização de um 

córrego chamado Itanguá. Quem mora na região de 

Itacibá, Nova Brasília, Mata da Praia, Oriente, Itanguá 

sabe o que estou dizendo, uma obra importante que foi 

paralisada porque a prefeitura não teve a capacidade de 

desapropriar uma pequena casa que estava atrapalhando 

a continuidade da obra, e automaticamente do convênio.  

Dirijo-me ao governador, ao secretário João 

Coser, que é da pasta específica, a partir do momento 

que já oficiei e dou publicidade aqui, agora, na TV 

Ales, da tribuna desta Casa. É o pedido que gostaria 

fosse admitido pelo Governo do Estado para que 

pudéssemos reiniciar essa tão importante obra a partir 

do próximo ano. (Muito bem!) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Continua em discussão a 

Indicação n.º 798/2015. (Pausa)  

Não havendo mais oradores que queiram 

discuti-la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação a indicação n.º 798/2015. (Pausa)  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SANDRO 

LOCUTOR - PPS) -   Senhor Presidente, antes de dar 

sequência à leitura do Expediente, registramos, com 

satisfação e com muita alegria, a presença, nas galerias 

desta Casa, de alunos da Escola Talma Sarmento de 

Miranda, de Cariacica e de Campo Grande, 

acompanhados dos professores Célio Marcondes e Vera 

Lucia Montanher e de servidores do projeto Escolas no 

Legislativo, da qual é Presidente o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

Essa escola é onde tive o prazer de estudar 

durante muito tempo: eu, o Senhor Deputado Marcelo 

Santos e outros cariaciquenses. Sentimo-nos orgulhosos 

com a presença de vocês nesta Casa. Venham sempre. 

Esta Casa realmente é do povo. É importante que 

venham quando quiserem. A nossa saudação, o nosso 

carinho especial aos meus colegas de Talma Sarmento 

de Miranda.  
 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) -  Está feito o registro, Senhor 

Deputado. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 799/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 174 do 

Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de 16 

de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado do Espírito Santo a INDICAÇÃO das 

seguintes Matérias: 

 

Destinação de Recursos para a 

construção de Praça Saudável que 

será realizada em área esportiva do 

distrito de Governador Lacerda de 

Aguiar no município de Água Doce 

do Norte/ES. 

 
Esta Indicação tem o escopo contribuir 

diretamente para a melhoria da qualidade de vida tão 

almejada pelos moradores do distrito de Governador 

Lacerda de Aguiar no município de Água Doce do 

Norte/ES. Além de trazer melhor qualidade de vida dos 

moradores que ali residem e adjacências. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 

desse Estado, agradeço a atenção ora dispensada a esta 

Indicação, ao passo que aproveito para renovar meus 

protestos de estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, 1.º de junho de 2015. 

 

DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Em discussão a Indicação n.º 

799/2015, que acaba a ser lida. 

 

O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, pela 

ordem! Peço a palavra para discuti-la.  

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Da Vitória. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Antes do Senhor 

Deputado Da Vitória assumir a tribuna da Assembleia 

Legislativa, cumprimento os alunos da Escola Talma 

Sarmento de Miranda, onde, junto com o Senhor 

Deputado Sandro Locutor, tive a oportunidade de 

estudar. Cumprimento todos os alunos e professores e 

demais pessoas  que nos acompanham.  
 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Sejam todos bem-vindos a esta 

Casa. 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT- Sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, muito obrigado pela permissão de 

assomar mais uma vez  a esta tribuna defendendo de 

novo o município de Água Doce do Norte.  

Desta vez, defendo a construção de uma praça 

saudável no distrito de Lacerda de Aguiar popular, Rio 

Preto, Senhor Deputado Sandro Locutor, que teve voto 

naquela cidade. Na eleição passada, V. Ex.ª teve um e o 

povo foi muito grato e agora virou cidadão de Água 

Doce do norte e tem obrigação também, e defendeu 

comigo essa indicação. 

Solicito a todos os Senhores Deputados que 

votem favorável. E aqueles que não conhecem, que 

possam conhecer a dificuldade desse município.  

Hoje é o dia de Água Doce do Norte. Há várias 

indicações, algumas delas não poderão ser lidas por 

conta do tempo, mas peço apoiamento. Tendo em vista 

que recebi a solicitação do líder comunitário daquela 

região Welesson da Rocha, Calango. Ele também é 

policial militar e faz um trabalho social com a juventude 

e com as crianças daquela comunidade. 

 Senhor Deputado Sandro Locutor, as drogas 

estão chegando com uma velocidade muito grande ao 

interior do estado e até nos distritos, populações 

pequenas, mas que estão sendo tomadas pela cocaína, 

pela maconha e pelo crack. A população não tem 

oportunidade de lazer, de esporte, de não ter uma 

localidade pública, uma praça, um campo, uma quadra 

que dê condições de fazerem treinamentos esportivos, 

de lazer, suplementações escolares com projetos 

esportivos de iniciativa até da própria comunidade, sem 

custo para o poder estatal.  

 Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, que ora 

preside a sessão, peço apoio aos deputados para que 

continuemos priorizando os investimentos do nosso 

Governo.  

Muito obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Findo o tempo destinado ao 

Pequeno Expediente, passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. 

 
* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME CÓPIAS ENVIADAS PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE ORIGEM. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, servidores da Casa, 

profissionais de imprensa, alunos que se encontram na 

galeria, especialmente os da Escola Talma Sarmento de 

Miranda, de Campo Grande, Município de Cariacica, 

cidade onde nasci.  

Quero falar sobre dois assuntos. O segundo será 

sobre a Escola Viva, mas, primeiro, parabenizo o 

Senhor Deputado Da Vitória pela pesquisa feita em 

Colatina em que, mesmo sem ter se colocado como 

candidato a prefeito, apareceu muito bem lembrado.  

Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Guerino Zanon.    
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O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) - S. Ex.ª 

apareceu com quinze por cento na única chapa que foi 

colocada. Isso demonstra a visibilidade que está dando 

seu mandato e suas ações em benefício do povo de 

Colatina.  

O que se estranha muito, Senhor Deputado, é 

que o mais votado nessa pesquisa foi o ex-deputado - e 

não sou partidário dele, sou PMDB e ele PSB - atual 

Deputado Federal Paulo Foletto, e não mereceu a 

manchete principal do jornal. Muito se estranha esse 

fato.   

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Muito obrigado, Senhor Deputado Guerino Zanon.  

Quero falar um pouquinho, hoje, sobre o Escola 

Viva. Defendo que os estudantes, Senhores Deputados, 

de escola pública possam e tenham o mesmo direito 

daqueles que podem pagar uma escola particular. 

 Falar em inconstitucionalidade do projeto, não 

existe, porque se fosse assim a criação das faculdades 

seria inconstitucional porque não podem abrigar todos 

os alunos, tanto que a maioria tem que se virar nos 
trinta e pagar uma faculdade particular.  

Escolas particulares também têm turmas em 

tempo integral, e os deputados que são contra o Escola 

Viva, nesta Casa, sabem disso. Por que a escola pública 

não pode ter tempo integral e a escola particular pode? 

Durante muitos anos as escolas públicas foram 

sucateadas para beneficiar empresários da educação e 

temos que lutar para que essa realidade se inverta ou, 

pelo menos, se iguale, Senhores Deputados.  

Respeito à opinião de todos os vinte e nove 

deputados. Mas temos que lutar para que os alunos da 

rede pública tenham o mesmo direito. Entendo que a 

escola em tempo integral é melhor. Ninguém será 

obrigado. E tudo que se começa, se começa com plano 

piloto para ir se estendendo. Não pode chegar e jogar de 

uma vez só, Senhor Deputado Guerino Zanon, tem que 

começar devagar, acertando as imperfeições que 

porventura existam.  

Defendo que o aluno da rede pública, Senhor 

Deputado Da Vitória, que já foi presidente da Comissão 

de Educação, não pode ter ensino inferior ao da escola 

particular. Essa história de sucateamento ocorreu 

durante anos e temos que dar um basta nisso, como o 

Governo quer dar com o projeto Escola Viva.  

No ano de 2014, fiz um projeto que esta Casa 

julgou inconstitucional porque não de inciativa do 

Poder Legislativo, mas do Poder Executivo. E fiquei 

feliz quando esse projeto chegou, Senhor Deputado 

Guerino Zanon.             

Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Guerino Zanon.    
 

O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) - Quero 

continuar nessa linha. Também entendo que o projeto 

merece algumas correções. Isso é nossa função e tem 

sido trabalhado nesse sentido nas três comissões em que 
o projeto tem percorrido. As três comissões, cada uma 

dando a sua contribuição. 

Agora, não é um projeto que nasceu aqui. Tudo 

bem, não nasceu, mas não estamos aqui para inventar a 

roda, como se costuma falar no dia a dia, e sim 

aperfeiçoar as boas práticas que já estão sendo 

colocadas nesse país. 

Então, o projeto realmente está sendo 

trabalhado por vários deputados desta Casa. Está sendo 

dado um pontapé inicial no estado do Espírito Santo via 

Governo do Estado. Espero que cada deputado, aqueles 

que têm conhecimento na área de educação, possa dar 

sua contribuição para tornar o projeto ideal. É o que 

todos nós almejamos e pelo que lutamos. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos) 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Concedo um aparte ao Senhor Deputado Marcos Bruno. 

 

O Sr. Marcos Bruno - (PRTB) - Obrigado, 

Senhor Deputado Euclério Sampaio. Quero parabenizar 

o nobre deputado pela fala, mas também sustentar a fala 

do Senhor Deputado Euclério Sampaio.  

Enquanto professor, educador e conhecedor da 

realidade atual da educação do estado do Espírito Santo 

iria além, Senhor Deputado Guerino Zanon. Diria para 

você, pai, que está acompanhando em casa, que é 

covarde qualquer tentativa de barrar um projeto que 

objetiva, sobretudo, a melhoria da educação no estado 

do Espírito Santo.  

Parabéns, Senhor Deputado.   

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Obrigado.  

Não podemos tirar dos alunos da rede pública o 

direito de ter uma escola de tempo integral, para aqueles 

que queiram.  

Obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 

  O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, meus cumprimentos 

à Mesa, aos colegas presentes e especialmente ao líder, 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes. Bom-dia àqueles 

que nos assistem pela TV Ales e aos que nos visitam 

hoje nas galerias.  

Temo que, talvez, apesar de ser professor há 

tanto tempo, não seja claro naquilo que digo. Ontem, no 

final, havia poucos deputados em plenário, mas mais 

uma vez vou frisar, a maioria das escolas particulares 

não oferece ensino em tempo integral. O fato de uma 

escola particular oferecer um ensino melhor do que a 

escola pública não se deve ao fato de ser integral ou 

não, e sim ao fato de que as escolas particulares 

oferecem uma excelente estrutura, infraestrutura, pagam 

muito bem os seus professores, tem bibliotecas, 

laboratórios. É por isso que o ensino é melhor, não é 

pelo fato de ser integral ou não, até porque a maioria 
das escolas particulares não oferece ensino em tempo 

integral. 

Trabalho na maior rede de ensino de escolas 

particulares do Estado do Espírito Santo há dezenove 

anos. Temos um número reduzidíssimo de turmas em 

tempo integral. Só terceiros anos e é opcional. O aluno 
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se matricula nessa turma se quiser ou não. Então, é uma 

bobagem achar que o ensino integral é a grande 

panaceia que revolucionará o ensino. 

Hoje, na parte propícia, mostrarei a realidade 

da maioria das escolas existentes no estado hoje. Não se 

trata de se esse projeto do Governo é bom ou não, mas 

se trata do compromisso que o Governo terá de 

melhorar as escolas existentes, porque esse projeto só 

será instalado naquelas escolas que já têm uma estrutura 

boa, que são dez por cento das escolas só. Tenho 

repetido isso à exaustão. 

Então, não era uma questão: Ah, você é contra 

um projeto inovador. Quero saber quais garantias o 

Governo dará a mais de noventa por cento dos alunos de 

ter uma cadeira decente para sentar, de ter uma 

biblioteca bem equipada, de ter uma quadra coberta. 

Essas garantias precisam ser dadas. 

Então, do jeito que as pessoas tentam 

descontruir o meu discurso e aquilo que estou falando 

desde o princípio, desculpem-me, mas tem a 

profundidade de um pires e a consistência da fumaça. 

Porque é necessário que eu argumente com base na 

realidade daquilo que temos. Já disse e volto a repetir: É 

necessário que a gente pense em dar estrutura mínima 

de funcionamento a todas as escolas.  

Está previsto que nos próximos dois anos, pelo 

Plano Nacional de Educação, que o  Custo Aluno 

Qualidade Inicial - CAQi seja implantado em todos os 

estados. Então, isso seria muito mais importante porque 

seria oferecer a infraestrutura mínima a todas as escolas 

e não apenas criar um excelente projeto em uma ou 

outra escola. E mesmo que criasse o plano-piloto, como 

o Senhor Deputado Euclério Sampaio disse, junto a 

isso, paralelo a isso, tem que haver o compromisso do 

que o Governo fará com essas escolas que estão, 

praticamente, caindo na cabeça dos alunos. É disso que 

estamos falando.  

 Senhor Presidente, estou falando o tempo 

inteiro, e as pessoas vêm e dizem: Porque é contra, está 

vendo? Porque não quer que tenha um ensino 
particular. Isso é até enganar os alunos, achar que os 

alunos terão - dentro de escolas que estão caindo aos 

pedaços - um estudo, um ensino do nível do Leonardo 

da Vinci, que é a única escola de tempo integral para a 

elite capixaba.  Isso é uma bobagem imensa; isso não 

existe com professor ganhando mil e setecentos reais 

por mês, com aluno que não tem um ventilador na sala 

para, pelo menos, refrescar a situação e que não tem 

uma biblioteca decente. É desses compromissos que 

estou falando. Não adianta ficar falando: Ah, você está 
contra. Não! Quero compromisso para a maioria. Quero 

saber o que o Governo fará para a maioria dos alunos. É 

disso que estou falando. (Muito bem!)  
 

(Comparecem os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Janete de Sá, Luzia 

Toledo e Pastor Marcos Mansur) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado da Vitória. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT - Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, o Senhor Deputado Sergio 

Majeski acaba de sair da tribuna, hoje muito mais 

ponderado e tranquilo. Naturalmente, acredito que todo 

mundo entendeu muito melhor a sua mensagem, Senhor 

Deputado Sergio Majeski, pode ficar tranquilo. 

Cumprimentando V. Ex.ª, cumprimento todos os 

Deputados, todos que nos visitam nas galerias, nossos 

alunos, saúdo a sociedade capixaba que nos assiste ao 

vivo pela TV Ales.  

Senhor Presidente, primeiro agradeço porque 

gratidão sempre é importante para continuarmos 

crescendo na vida. Essa é uma orientação divina e 

também dos nossos familiares. Obrigado, Senhor 

Deputado Guerino Zanon, pelo registro feito e também 

ao Senhor Deputado Euclério Sampaio. Estou muito 

feliz e assim já relatei na entrevista que dei ontem e que 

saiu hoje no jornal A Gazeta pela lembrança que tive da 

população colatinense. Também estou muito grato 

porque não tenho contribuído para que isso aconteça em 

relação à presença nos debates sobre eleição naquele 

município. A minha presença como morador e como 

representante da sociedade de Colatina e do Estado do 

Espírito Santo é focada na missão que a sociedade me 

deu recentemente, Senhor Deputado Guerino  Zanon. 

Acabei de ganhar uma eleição, assim como V. Ex.ª,  e 

fui o quarto mais votado, com quarenta mil e noventa 

votos no Espírito Santo. Não posso mudar essa 

procuração que a sociedade me deu. 

Senhor Presidente, temos muito tempo para a 

próxima eleição, ou seja, a eleição para prefeito ainda 

está muito longe e temos muito a fazer por Colatina e 

por todo o Estado do Espírito Santo. O momento exige 

que nós, homens que estamos investidos em mandatos 

na vida pública, façamos uma concentração de 

esforços, unindo todas as ações nossas do Poder 

Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, 

do Ministério Público, das instituições para 

melhorarmos a vida das pessoas. 

Hoje fala-se muito em crise, em redução de 

despesa, em economia. Mas essas economias não 

podem mudar a qualidade de vida das pessoas. Portanto, 

priorizar os investimentos cabe a quem faz gestão e nós 

contribuímos com a gestão do Governo do Estado, que é 

o braço forte para ajudar os nossos municípios e 

Colatina também passa por dificuldades.  

Senhor Deputado Amaro Neto, eu, Deputado 

Estadual Da Vitória, - estou nesta Casa no terceiro 

mandato e já aprendi a discursar nesta tribuna - 

poderia falar da dificuldade do nosso município, da 

administração, de tantos problemas que há em Colatina. 

Mas, em momento nenhum tenho trazido esse tema para 

essa cidade. Isso poderia dar outros números, mas 

quinze por cento da lembrança, Senhor Deputado 

Marcelo Santos, é muito importante e agradeço. 

Realmente estou muito feliz, muito satisfeito. 

Contribuirei muito com aquela eleição, mas a decisão 

de ser candidato cabe, principalmente, à sociedade, e 
também pela relação com o nosso partido e ao povo de 

Colatina. 

Senhor Presidente, quero focar na missão que 

me foi dada recentemente que é o nosso mandato de 

Deputado Estadual. O reconhecimento da sociedade e 

também dos colegas de Plenário, tomarei como 
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entusiasmo, com motivação para continuar trabalhando 

mais ainda. Saí de uma eleição que não foi fácil naquela 

cidade; tinham onze candidatos somente que moram em 

Colatina e já aparecemos com percentual muito maior 

do que nós tivemos naquela eleição. Isso mostra a 

confiança que a população tem depositado em nosso 

trabalho. Acredito que estamos no caminho certo. Mas, 

a cada dia que passa, a experiência de vida e também a 

experiência pública nos dá a obrigação de melhorar a 

capacidade de ouvir e aumentar nossa humildade e 

assim o farei. 

 Senhor Presidente, também quero registrar um 

fato importante. O ser humano tem que entender quando 

chega a hora dele jogar a toalha. Hoje, o futebol 

mundial está comemorando com o Joseph Blatter que 

decidiu jogar a toalha e renunciar ao mandato pelos 

escândalos do futebol do nosso País e do mundo. 

 Mais uma vez cumprimento os alunos do 

Colégio Estadual que estão presentes nas galerias. Um 

dia desses estivemos nos bancos de escola e hoje vocês 

estão dando contribuição. Levem a mensagem para os 

alunos que não vieram que esta é uma Casa Parlamentar 

e vocês têm todo acesso a ela e o acolhimento por parte 

dos deputados. Conferência de educação já! Estão 

solicitando isso em um dos cartazes.  Hoje, temos 

temas importantes para a educação. É necessário que o 

debate aconteça e que as divergências sobre os temas 

existam e os seus representantes as manifestem.  

Fui presidente da Comissão de Educação e falo 

que os projetos têm que vir para esta Casa, mas o 

Plenário é sempre soberano e estamos neste Parlamento 

para votar com consciência. Muito obrigado, Senhor 

Presidente,  povo de Colatina e sociedade do nosso 

Estado. (Muito bem!) 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - 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 e concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, bom dia a 

todos.  Apesar de ter muita dificuldade para falar, não 

poderia deixar de parabenizar os alunos que estão 

presentes, pela luta e reivindicação de suas ideias e de 

suas posições. Quero mandar um abraço a todos os 

alunos que estão em nossa galeria, mas também um 

abraço especial aos alunos da Escola Talma Sarmento 

de Miranda, de Cariacica. 

Senhora Presidenta, mais uma vez venho à 
tribuna para falar de três assuntos. Não falo muito de 

educação porque não entendo de educação. 

Simplesmente dei aula dois anos só, mas não sou 

autoridade para falar em educação. Além dos 

professores, a pessoa que mais tem a cara da educação 

tem sido o professor e Deputado Sergio Majeski que, 

naturalmente, tenho respeito S. Ex.ª pela luta. 

Venho falar sobre três assuntos como sempre. 

O primeiro é saúde, o segundo é saúde e o terceiro é 

saúde. Apesar de estar muito gripado e sem condições 

de falar. Peço mais saúde agora neste momento para 

mim porque realmente está difícil para tocar. Como sou 

o deputado que não tem nenhuma falta em quatro anos e 

também nenhuma falta neste mandato, não poderia 

deixar de assomar à tribuna para marcar a minha 

presença. 

Não sei se tem algum aluno de Vila Velha, - já 

mandei verba para várias partes do estado - mas, 

principalmente, falando agora para o povo de Vila 

Velha, em 2008, destinei quinhentos e sessenta mil 

reais; em 2009, oitocentos mil reais; em 2010, 

quatrocentos e setenta e cinco mil; em 2011, quinhentos 

e setenta mil; em 2012, quatrocentos e quarenta e cinco 

mil; em 2013, novecentos e oitenta mil; em 2014, um 

milhão e setenta mil reais; em 2015, agora para esse 

orçamento, oitocentos e sessenta e seis mil reais. 

Totalizando: cinco milhões setecentos e sessenta e seis 

mil reais.  

 Espero que todos os deputados, especialmente 

de Vila Velha, façam o que temos feito por Vila Velha. 

Tenho lutado muito pela cidade, assim como pelo 

Estado, mas como Vila Velha é onde moro, onde 

trabalho há muitos anos, tenho lutado mais. 

 Há uns dados aqui muito tristes com relação à 

ginecologia e obstetrícia. É um exemplar do jornal do 

Conselho Federal de Medicina que diz que, de julho de 

2010 a 2014, foram fechados três mil e quinhentos 

leitos no País. A maioria em hospitais públicos e 

hospitais conveniados pelo SUS. 

 Então, nossas crianças, Senhor Deputado 

Guerino Zanon, não estão podendo nem nascer mais, 

porque estão fechando as maternidades. Isso por falta 

de, naturalmente, atenção do poder público.  

Tenho que falar sobre a PEC 29, que deveria 

destinar para os estados e municípios dez por cento da 

arrecadação; e não faz isso infelizmente.  

A matéria do jornal fala do refinanciamento à 

Santa Casa. A Santa Casa de Belo Horizonte e a Santa 

Casa de São Paulo estão fazendo rifa, bingo, jantares. 

Isso é um absurdo! Isso é uma vergonha para o País! 

Não têm condições de continuar dessa forma, porque 

não podemos ficar pedindo esmola para que os hospitais 

funcionem. 

Agora, vemos que as dívidas dos clubes de 

futebol foram refinanciadas ou então foram perdoadas. 

Isso, não podemos admitir! É uma vergonha para o 

nosso País! 
 

O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) - Senhor 

Deputado Doutor Hércules, parabenizo V. Ex.ª pelas 

emendas destinadas da sua cota para o município 

canela-verde. Sabemos que Vila Velha tem uma receita 

per capta muito baixa, e V. Ex.ª tem dado a vossa 

contribuição com emendas parlamentares para resolver 
problemas graves que afligem aquele povo. Parabéns! 

Outro assunto que quero falar é com relação ao 

fechamento dos leitos hospitalares. Isso é um absurdo, 

como V. Ex.ª colocou! Refinanciam dívidas de times de 

futebol e não refinanciam dívidas de hospitais 

filantrópicos; e, aí, fecham-se leitos. Um tremendo 
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absurdo, e é bom sempre que V. Ex.ª chame a atenção 

para a saúde pública do nosso País. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Muito obrigado, Senhor Deputado Guerino Zanon. 

(Muito bem!)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, quero repercutir um 

debate que estamos fazendo sobre o projeto Escola 

Viva, Senhor Deputado Nunes. Estamos tratando, 

Senhora Deputada Luzia Toledo, como se o projeto 

fosse bom ou fosse ruim por inteiro. E não é verdade 

que os projetos que chegam são bons ou são ruins por 

inteiro.  

Nós, deputados estaduais, apresentamos 

quarenta e seis emendas ao projeto. Significa que 

concordamos que se tenha a oferta de ensino em tempo 

integral para os alunos do Espírito Santo, mas também 

significa que entendemos que o projeto precisa de 

alguns ajustes e aprimoramentos. O que cabe à 

Assembleia Legislativa. Então, é preciso começar a 

conversar sobre o projeto naquilo que entendemos que 

precisa ser aprimorado. 

 O Senhor Deputado Sergio Majeski esteve na 

tribuna dizendo que é preciso garantia dos insumos para 

que as escolas ofereçam educação de qualidade.  

Na emenda que apresentei ao projeto, Senhor 

Deputado Padre Honório, trata da garantia da oferta do 

ensino em tempo integral, levando em consideração os 

insumos contidos no debate do custo aluno/qualidade. O 

que significa isso? Significa que as escolas vão ter 

biblioteca, ginásio de esportes, laboratório de ciências. 

Essa é a garantia que queremos no projeto. Está no 

Projeto de Lei. A partir do momento em que está no 

projeto de lei, Senhor Deputado Marcelo Santos, passa a 

ser uma obrigação.  

É Preciso compreender os instrumentos legais 

que chegam a esta Casa. Precisamos compreender a 

força da lei. Se eu vier a esta tribuna, Senhor Deputado 

Sandro Locutor, e dizer tudo que está faltando e não 

sugerir nada para melhorar, eu não estarei cumprindo o 

meu papel de deputado estadual. Então, esse debate que 

precisamos fazer.  

 O Senhor Deputado Nunes, na Comissão de 

Defesa da Cidadania, produziu um brilhante relatório. 

Tem pontos com os quais posso discordar, mas vou 

concordar ou discordar pontualmente, o que não vai 

inviabilizar o projeto e muito menos o relatório, e esse 

relatório foi aprovado na Comissão de Defesa da 

Cidadania à integralidade dos seus membros. Esse 

debate é que precisamos fazer acerca do projeto Escola 

Viva. 
 

 O Sr. Sandro Locutor - (PPS) - Agradeço a 

V. Ex.ª o aparte e o felicito pela fala. Com respeito a 

todos os Senhores Deputados que têm falado sobre o 

projeto Escola Viva, temos que entender que o Projeto 

tem que começar a ser discutido em algum momento. 

Eu, por exemplo, estou pleiteando, no meu município 

de Cariacica, onde há duas escolas em situações muito 

difíceis. A escola Gladiston Barbosa é a pior escola do 

Espírito Santo! Funciona num terraço emprestado de 

uma escola municipal. O Governo do Estado está 

comprando terreno para construir uma escola nova. 

Recentemente, estivemos com o secretário Haroldo 

Rocha pleiteando que nesse espaço seja construída uma 

escola já com vistas ao projeto Escola Viva, bem como 

a escola Presidente Castelo Branco, que funcionava sob 

um viaduto que será construído na Rodovia Leste-

Oeste. O Estado já comprou dez mil e quinhentos 

metros quadrados de terreno e construirá, também, uma 

nova escola.  

Mas o que precisamos colocar? Como o Senhor 

Deputado Euclério Sampaio falou, temos que começar 

com um projeto-piloto. A ideia da concretização do 

projeto é 2030. Temos quinze anos para sua 

implementação, em todas as escolas, do projeto Escola 

Viva, e temos que começar por algum lugar. Teremos o 

senso responsável para aprimorar o projeto. Agora, 

dizer que o projeto não pode existir é um erro crasso.  

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Muito 

obrigado, Senhor Deputado Sandro Locutor. 

Numa longa caminhada, começamos a chegar 

ao final dando o primeiro passo. Então, não se pode 

desconsiderar o primeiro passo que vamos dar nessa 

longa caminhada que vamos percorrer. 

 

 O Sr. Marcos Bruno - (PRTB) - Boas 

palavras, Senhor Deputado Rodrigo Coelho. Acho que 

uma coisa tem que ficar bem clara. Não existe um 

deputado nesta Casa que não deseja uma escola de 

qualidade. Não acredito que exista um deputado que vai 

dizer: Eu quero uma escola sem ventilador, eu quero 

uma escola com quadro ruim. Todos querem uma 

educação de qualidade.  

Evidentemente que os Senhores Deputados 

Bruno Lamas, Sergio Majeski, Marcos Bruno, Nunes, 

Rodrigo Coelho, todos nós discutimos a dificuldade da 

implantação do projeto neste ano. A forma pela qual o 

projeto chegou à Casa, em regime de urgência, criou, 

realmente um mal-estar, uma insegurança, e por isso 

estamos discutindo nesta Casa. 

Eu, Senhor Deputado Rodrigo Coelho, tive a 

oportunidade, por durante quatorze anos, de trabalhar 

com alunos da rede pública num dos maiores projetos 

sociais da educação do Espírito Santo, o projeto 

Universidade para Todos. Conheço bem esses alunos, 

são bons, imagine esses alunos estudando em dois 

horários! É isso que vamos discutir: O futuro da 

educação capixaba.  

Parabéns, Senhor Deputado. 
 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 
Obrigado, Senhor Deputado Marcos Bruno. (Muito 

bem!) 

 

(Comparece o Senhor Deputado Bruno 

Lamas) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
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Marcelo Santos. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB - Sem 
revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, inicialmente faço um 

registro, Senhor Deputado Nunes, de um artigo 

publicado por Roberto Garcia Simões, sob o título: A 

oitava violação. Um artigo que acredito que poucos 

tiveram a oportunidade de fazer a leitura. Como 

presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas, que 

trata desse tema, não só do combate e repressão às 

drogas, mas sim da prevenção, gostaria de fazer leitura 

e todos aqueles que puderem ter a atenção devida, é de 

suma importância o que está escrito: 

 

Da íntegra da decisão do ministro 
Ricardo Lewandowski, divulgado em 

31 de março passado, mantendo a 

interdição da Unidade de Atendimento 

Inicial (Unai), destaco esse trecho: 
“Nesse sentido, observo que a omissão 

do Estado do Espírito Santo resultou 
na representação feita pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos 
contra o Brasil, em 30 de dezembro de 

2010  na Corte Interamericana de 

Direitos Humanos”. 
Ao final de setembro de 2014, o Estado 

do Espírito Santo questionou no STF a 
liminar concedida pelo TJES, fruto da 

ação civil pública ajuizada pela 

Defensoria Pública estadual, que 
determinou a interdição temporária da 

superlotada Unai, sua reforma e o 
número máximo de 68 adolescentes. 

 

Prosseguindo, o ministro do STF 
registra que se chegou à oitava 

violação nas unidades 

socioeducativas: “A referida 
documentação, juntada pela 

Defensoria Pública espírito-santense, 
comprova a omissão do requerente na 

solução dos problemas reiteradamente 

constatados, resultando na oitava 
renovação das medidas provisórias 

aplicadas pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos”. (Muito bem!) 

(Pausa) 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Solicito a V. Ex.ª a 

inclusão, nas notas taquigráficas, da parte não lida de 

meu discurso.  

Gostaria de ter feito a leitura na íntegra, mas fui 

impedido  por aqueles não cumpriram o Regimento 

Interno na fase dos oradores.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB)  - Defiro. Solicito à Taquigrafia que inclua 

como parte integrante do discurso do Senhor Deputado 

Marcelo Santos o material que será entregue por S. Ex.ª.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - Obrigado, 

Senhora Presidenta.  

 

PRONUNCIAMENTO ANEXADO 

 

Essa oitava renovação das mediadas 

contra o Brasil por violação de 
direitos humanos no Estado 

relacionada à “precariedade do 
sistema socioeducativo” de 

adolescentes, se deu em 26 de 

setembro d 2014, e é válida até 1.º de 
julho de 2015. O que está sendo feito 

para sustar essa marcha da insensatez 

que mancha o Brasil e o Espírito Santo 
no mundo? 

 
Diante do “populismo penal” visando 

a reduzir a maioridade, eis alguns 

aspectos da “Resolução do Presidente 
da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos” (setembro de 2014) sobre 
jovens internados: 

 

1 - “Persistem situações que põem em 
risco a vida e a integridade dos 

socioeducandos”: desatenção médica, 
superlotação, falta de recursos e de 

pessoal, câmeras insuficientes 
prejudicam a investigação de 

ocorrências. 
 

2- “O controle disciplinar continua 

sendo aplicado com meios cruéis ou de 

maneira ilegal e arbitrária”, 

 
3 - “Em suma, as condições 

desumanas e degradantes dos jovens 
que se encontram cumprindo uma 

medida socioeducativa de internação 

parecem ser banalizadas pelo Estado 
do Espírito Santo, pois a perspectiva 

punitiva e repressiva prevalece sobre a 
garantia de direitos e a 

responsabilidade através de uma 
proposta efetivamente 

socioeducativa”. 
 

As atuais unidades socioeducativas, 

semelhantes às prisões, estão mudando 
ou não os adolescentes apreendidos? 

Só faltaria, então, juntá-los aos presos 
maiores que muitas vezes os utilizam 

nos crimes? 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Antes de entrar na Ordem do Dia, gostaria de 

fazer uma comunicação ao Plenário. Depois de 

consultar cada membro presente, faremos uma 

composição da Cipe Rio Doce, que passei a presidir ou 

coordenar depois que o ex-deputado Gilson Amaro 

deixou esta Casa. 

A presidência fica para Minas Gerais por dois 

anos ou fica para o Espírito Santo por dois anos, 

alternadamente. Como a Cipe é formada por dois 
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estados brasileiros, Espírito Santo e Minas Gerais, 

assim concebemos durante todo este tempo que estamos 

deputada. 

Conversando com meus pares e com Minas 

Gerais, abri mão desses dois anos, na verdade um ano e 

meio, e o Espírito Santo ficará com a coordenação. 

Também resolvemos, conversando com Minas Gerais, 

que a presidência ficaria para Minas Gerais. A vice-

presidência passa para o Deputado Da Vitória, que não 

está aqui agora, mas pleiteou e o atendemos, já que S. 

Ex.ª mora em Colatina, por onde o Rio Doce passa. S. 

Ex.ª sempre participou da Cipe Rio Doce e nada mais 

justo que ficasse com a vice-presidência. 

Eu era a coordenadora, mas entendi que a 

coordenação deveria ficar com um deputado do entorno, 

da nossa Bacia do Rio Doce. Então, estamos passando a 

coordenação regional do Espírito Santo para o Senhor 

Deputado Guerino Zanon. Os membros da Cipe Rio 

Doce são então: o Senhor Deputado Dary Pagung, eu e 

o Senhor Deputado Padre Honório. Como suplentes o 

Senhor Deputado Bruno Lamas, o Senhor Deputado 

Nunes, a Senhora Deputada Raquel Lessa, a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto e o Senhor Deputado Freitas.  

Então ficou mais ou menos todo o norte do 

Estado, onde a Bacia do Rio Doce passa. Na verdade, 

sempre coordenei a Cipe Rio Doce ou presidi e agora 

abro mão para que um parlamentar da Bacia Rio Doce 

presida e/ou coordene.  Daqui a dois anos, na 

alternância dos estados, outro parlamentar poderá ser o 

presidente da Cipe Rio Doce. 

Repetindo: Vice-Presidente: Deputado Da 

Vitória. Coordenador regional do Espírito Santo: 

Guerino Zanon. Membros: Dary Pagung, Luzia Toledo 

e Padre Honório. Suplentes: Nunes, Bruno Lamas, 

Raquel Lessa, Eliana Dadalto e Freitas.  

 Está composta a Cipe Rio Doce. 

Encaminharemos agora para Minas Gerais e a posse da 

nova Cipe será no evento da Unale. O Senhor Deputado 

Sandro Locutor adequará a programação da Unale, que 

se dará nos dias 10, 11 e 12. Mas temos que conversar 

também com Minas Gerais, para que os membros da 

Cipe Rio Doce de Minas Gerais, em particular a 

presidenta, que é a deputada Celise Laviola, também 

tomem posse no Espírito Santo, no evento da Unale. 

Portanto, passaremos ao secretário-geral da Mesa, para 

que faça as comunicações necessárias. Inclusive, este 

pedido foi feito pela nossa vizinha, a Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais. 
 

 O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
Senhora Presidenta, pela ordem! Primeiro quero 

agradecer a oportunidade de estar coordenando a Cipe 

Rio Doce. Sabemos da importância que tem o rio Doce 

no cenário nacional, um dos grandes rios que nascem e 

desaguam em solo brasileiro.  

Formam a bacia do rio Doce duzentos e 

quarenta e seis municípios. Senhor Deputado Da 

Vitória, que é de Colatina, temos três municípios 
diretamente banhados: Baixo Guandu, Colatina e 

Linhares. Todos os deputados desta Casa que têm seus 

domicílios na bacia estão contemplados e isso é 

importante. Temos um trabalho que muito pode 

melhorar a qualidade da água do rio Doce e, 

consequentemente, a qualidade de vida de todos que 

habitam essa bacia. O rio nasce na Serra da Canastra e 

deságua no município de Linhares, em Regência. 

 Faço um registro, Senhora Presidenta. No ano 

de 2011, como prefeito à frente do município de 

Linhares, investimos doze milhões de reais fazendo a 

estação de tratamento de esgoto para tratar o esgoto de 

cento e vinte e cinco mil habitantes, não deixando mais 

nenhuma gota de escoto in natura ser despejada nas 

águas do nosso querido rio Doce.  

 Fico muito feliz agora por coordenar esses 

trabalhos junto com essa equipe maravilhosa que temos 

nesta Assembleia. 

 Quero também fazer a justificativa da ausência 

do Senhor Deputado Theodorico Ferraço. Faleceu o seu 

cunhado, Guilherme Ayub Alves. Isso justifica sua 

ausência hoje no exercício da presidência. Meus 

sentimentos a toda a família.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Está justificada, Senhor Deputado Guerino 

Zanon.  

 

 O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Pedimos um minuto de 

silêncio. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Faremos um minuto de silêncio. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Também apoio o pedido de um 

minuto de silêncio em homenagem ao cunhado do 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço. 

Mas no mesmo sentido da manifestação do 

Senhor Deputado Guerino Zanon, agradeço o registro a 

V. Ex.ª e a defesa em relação à escalação do nosso 

nome para participar, mais uma vez, da Cipe Rio Doce. 

Como morador de Colatina e conhecedor do nosso rio, 

da importância que tem para o nosso Estado, me sinto 

honrado e também com o compromisso de continuar 

fazendo este trabalho do qual V. Ex.ª esteve à frente, 

junto com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 

Acredito que com a experiência dos Senhores 

Deputados Guerino Zanon, Eliana Dadalto, Dary 

Pagung e de todos os outros deputados que querem 

contribuir, daremos uma grande contribuição, 

principalmente neste momento em que a sociedade 

espera que seja defendida a natureza do nosso País e do 

nosso Estado.  

Muito obrigado. 
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Quem agradece sou eu. 

 Solicito a todos que, de pé, façamos um minuto 

de silêncio em memória do cunhado do nosso querido 

Presidente Theodorico Ferraço. (Pausa) 

  

(A Casa presta a homenagem)   
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Gostaria só de fazer um esclarecimento, 

Senhor Deputado Guerino Zanon e demais deputados 

que comporão a Cipe. Gostaria de conversar um 

pouquinho com o Senhor Deputado Dary Pagung, se S. 
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Ex.ª puder, por gentileza. 

Mas antes de qualquer coisa, faremos uma 

reunião pequena, porque não temos tempo; esta Casa 

está assim, ninguém tem tempo para nada, essa é a 

verdade. Mas, de qualquer forma, quero fazer uma 

prestação de contas antes da posse, mesmo que seja 

rápida. 

A Cipe Rio Doce cresceu demais. Conseguimos 

colocar a Cipe Rio Doce no orçamento da União, com a 

ajuda do Iema, por meio do Robson Neves, que estava 

lá, tinha voz. 

O pai da Cipe Rio Doce no Espírito Santo era o 

Gilson Amaro, foi ele quem criou a Cipe Rio Doce. Em 

Minas Gerais, era o José Henrique, que era um 

apaixonado. Muita coisa que fizemos foi em função da 

amizade que criamos com o Deputado José Henrique 

que, infelizmente, teve um câncer e morreu 

rapidamente. Hoje quem preside a Cipe é a cunhada 

dele, a Celise Laviola. Acho que agora a Cipe vai para 

frente. 

Mas temos já um plano de recursos hídricos, 

temos quatro ministérios onde os prefeitos podem 

apresentar projetos e conseguir dinheiro para fazer 

principalmente a parte da bacia Rio Doce, desde Minas 

Gerais até o Município de Linhares. 

Portanto, veremos a agenda para eu fazer uma 

prestação de contas com meus colegas do Município de 

Vitória, do Espírito Santo, para que V. Ex.
as

 na verdade 

tomem conhecimento de quanto avançou a Cipe Rio 

Doce no Espírito Santo. 

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 216/2015, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 79/2015, que institui o Domicílio 

Tributário Eletrônico-DT-e e altera as Leis n.
os

 7.000 e 

7.001, de 27 de dezembro de 2001, com o objetivo de 

reduzir o tempo e os recursos gastos com a transmissão 

de informações por meios físicos, bem como otimizar a 

comunicação entre a comunicação entre a 

Administração Fazendária e o contribuinte. Publicado 

no DPL do dia 26/05/2015. Parecer oral da Comissão de 

Justiça pela constitucionalidade. Na Comissão de 

Defesa da Cidadania, o Deputado Nunes se prevaleceu 

do prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 

Ordinária do dia 01/06/2015. (Prazo até o dia 

08/06/2015).   

Concedo a palavra à Comissão de Defesa da 

Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) - Convoco os membros da Comissão de 

Defesa da Cidadania, Senhores Deputados Padre 

Honório, Sergio Majeski, Dary Pagung e Rodrigo 

Coelho. (Pausa)  

Informo aos Senhores Deputados que na sessão 

ordinária do dia 1.º de junho de 2015, me prevaleci do 

prazo regimental para relatar o projeto, o que passarei a 

fazer neste momento. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de Defesa da 

Cidadania, havia pedido prazo regimental. Analisando 

com muito carinho a matéria, cheguei à conclusão de 

que é relevante e, portanto, meu parecer é pela sua 

aprovação. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Com o 

relator.  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Com o 

relator.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) - Senhora Presidenta, o parecer foi 

aprovado à unanimidade pela Comissão de Defesa da 

Cidadania. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

(Retira-se momentaneamente o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Concedo a palavra à Comissão de Defesa do 

Consumidor e do Contribuinte, para que esta ofereça 

parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(SANDRO LOCUTOR - PPS) - Senhora Presidenta, 

na ausência do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do 

Contribuinte, na forma regimental assumo a presidência 

e convoco seus membros os Senhores Deputados Pastor 

Marcos Mansur e Edson Magalhães. (Pausa) 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Defesa do 

Consumidor e do Contribuinte, relato de acordo com o 

parecer da Comissão de Constituição e Justiça e 

também da Comissão de Defesa da Cidadania, favorável 

à matéria. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 
(PSDB) - Com o relator.  

 

O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - 

Com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(SANDRO LOCUTOR - PPS) - Senhora Presidenta, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão de 
Defesa do Consumidor e do Contribuinte. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Concedo a palavra à Comissão de Ciência e 

Tecnologia, para que esta ofereça parecer oral ao 



Vitória-ES, terça-feira, 16 de junho de 2015 Diário do Poder Legislativo - 35 

projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(SERGIO MAJESKI- PSDB) - Convoco os membros 

da Comissão de Ciência e Tecnologia, Senhores 

Deputados Nunes e Pastor Marcos Mansur. 

 Senhora Presidenta, avoco o projeto para 

relatar e me prevaleço do prazo regimental para oferecer 

parecer.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - É regimental.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(SERGIO MAJESKI- PSDB) - Devolvo a palavra à 

Mesa. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Senhora Presidenta, pela ordem! Registro a presença 

nesta Assembleia Legislativa de duas figuras ilustres do 

Município de Guaçuí, o Pedro Paulo Teixeira, liderança 

daquela região, acompanhado do Luciano Machado, que 

foi prefeito da cidade, fez um trabalho muito bacana e é 

reconhecido por toda cidade pela popularidade que tem 

e pelo trabalho. Então, registro a presença dessas duas 

lideranças, de Guaçuí, na pessoa de V. Ex.ª. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Senhor Deputado Marcelo Santos, estão 

registradas as presenças das nossas lideranças de 

Guaçuí, por meio de V. Ex.ª. 

Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º  20/2015, da 

Mesa Diretora, que modifica competências da Mesa 

Diretora e outorga competência ao Diretor-Geral de 

Secretaria da Assembleia para ordenar despesas e dá 

outras providências. Publicado no DPL do 

dia 08/04/2015. Na Comissão de Justiça, o 

Deputado Marcelo Santos se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária do 

dia 27/05/2015. (Prazo até o dia 03/06/2015) 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça para 

que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Senhora Presidenta, 

informo a V. Ex.ª que na sessão ordinária realizada dia 

27 de maio de 2015 o relator do projeto, Senhor 

Deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar o projeto na Comissão de 

Justiça. Portanto, tem prazo até o dia 03 de junho de 

2015 e continuará se valendo desse prazo para oferecer 

parecer. 

  

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - É regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(RODRIGO COELHO - PT) - Devolvo a palavra à 

Mesa. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.º 19/2015, da Mesa Diretora, 

que modifica a competência da Mesa Diretora da 

Assembleia para gestão patrimonial e orçamentária e dá 

outras providências. Publicado no DPL do dia 

08/04/2015. Na Comissão de Justiça, o Senhor 

Deputado Marcelo Santos se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária do 

dia 27/05/2015. (Prazo até o dia 03/06/2015) 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça para 

que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(RODRIGO COELHO - PT) - Senhora Presidenta, 

informo a V. Ex.ª que na sessão ordinária realizada dia 

27 de maio de 2015 o relator do projeto, Senhor 

Deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar o projeto na Comissão de 

Justiça. Portanto, tem prazo até o dia 03 de junho de 

2015 e continuará se valendo desse prazo para oferecer 

parecer. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - É regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(RODRIGO COELHO - PT) - Devolvo a palavra à 

Mesa. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Discussão única, nos termos do art. 81 § 3.º 

do Regimento Interno, do Projeto de Lei Complementar 

n.º 04/2015, oriundo da Mensagem Governamental n.º 

32/2015, que institui o Programa de Escolas Estaduais 

de Ensino Médio em Turno Único no Estado e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 10/03/2015. 

Parecer oral da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade, acatando as emendas de n.
os

 01 a 

04 e parecer n.º 02/2015, da Comissão de Cidadania, 

pela aprovação, acatando as seguintes emendas: 01, 02, 

03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40 e 41. (Na 

Comissão de Ciência e Tecnologia houve empate na 

votação do parecer do relator) 

Concedo a palavra à Comissão de Ciência e 

Tecnologia para concluir a votação do parecer. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(SERGIO MAJESKI - PSDB) - Convoco os membros 

da Comissão de Ciência e Tecnologia, Senhores 

Deputados Nunes e Pastor Marcos Mansur. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão, ontem na 

reunião da comissão não foi possível concluir a votação 

do parecer em função de que havia apenas dois 

membros. Como havia relatado pela rejeição do projeto, 

a votação ficou empatada e como os demais membros 

não estavam presentes, cabe-nos fazer um resumo do 

motivo pelo qual o relatório foi pela rejeição do projeto.  

Primeiro, agradeço muito ao Senhor Deputado 

Nunes por estar na sessão e ter dado o seu voto muito 
bem respaldado. Há que se entender que aqui é um 

Parlamento e entendemos, claramente, as posições dos 

deputados quando bem fundamentadas. Então, apesar 

do Senhor Deputado Nunes, ontem, ter votado contra o 

meu relatório, fundamentou-se muito bem. Todos têm 

acompanhado muito bem o trabalho que S. Ex.ª tem 
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feito. Então, as questões não podem se dar no campo 

pessoal, mas precisam se dar no campo das ideias. E as 

ideias quando bem fundamentadas precisam ser 

respeitadas. Obrigado, Senhor Deputado Nunes. 

 Às vezes acho que há uma interpretação 

equivocada sobre o que é ciência e tecnologia. A 

comissão que presido é de Ciência e Tecnologia, 

Inclusão Digital, Qualificação Profissional, Gás, 

Petróleo, etc. Então, Ciência e Tecnologia, Inclusão 

Digital, Qualificação Profissional são coisas altamente 

interligadas à questão educacional e de forma 

extremamente ampla.  

Ao falar que ciência é algo que está inerente à 

comissão que presido, mas ciência é o quê?  E ao falar 

de inclusão digital, qual?  Ao se falar em tecnologia, 

estou dizendo sobre o quê? Segunda-feira, ao ser 

acatado o pedido para que fosse retirado o projeto da 

Comissão de Ciência Tecnologia porque tinha 

extrapolado os prazos, e este deputado estava 

extrapolando as incumbências da comissão, pareceu-me 

uma estreiteza muito grande do que é ciência, do que é 

tecnologia, do que é qualificação profissional e do que é 

inclusão digital.  

Talvez algumas pessoas não conheçam ou 

desconheçam as orientações oficiais; dos quatro eixos 

norteadores das diretrizes curriculares nacionais para o 

ensino médio, três deles são: trabalho, ciência e 

tecnologia. Agora o que está dentro da educação? O que 

entendemos por tecnologia? Tecnologia pode-se 

entender que os índios, no passado, quando usavam uma 

haste para tirar uma fruta do pé é uma tecnologia, 

ultrapassada mais é. Nas escolas posso considerar 

tecnologia só o computador e o Datashow? Não. Posso 

considerar até o mapa-múndi de uma escola como 

tecnologia, afinal de contas é usado para uma 

compreensão maior de algo. O apagador, o giz, o 

ventilador são tecnologias. Uma persiana numa janela 

pode ser considerada uma tecnologia. É muito amplo. 

Então, a estreiteza com que se analisa isso é lamentável. 

E ciência é o quê? Dentro das escolas se faz ciência ou 

se aprende ciência? Ou as duas coisas?  

Gostaria que as pessoas entendessem que para 

fundamentar uma opinião começa-se fundamentando 

pelo arcabouço legal existente no país. No caso, a 

respeito da educação, no que tange todas essas questões 

que estamos falando. A ideia de que uma escola de 

tempo integral daria conta de todos os nossos problemas 

não é verdadeira. Desde o início tenho questionado 

todos os problemas que esse projeto pode ter e outros 

problemas que o projeto não contempla. Então, à 

medida que oferecerei em uma ou duas escolas uma 

escola excelente, como lidarei com os problemas 

existentes nas outras escolas? 
Gostaria que fossem mostradas algumas fotos 

sobre algumas escolas que visitei. Visitei vinte e um 

municípios e quarenta escolas, aproximadamente. 

Selecionei apenas algumas fotos que fiz em algumas 

escolas.  

Esta foto é os fundos de uma escola no norte 

do estado. Essa escola que precisa de tudo 

praticamente para melhorar sua situação. Ela tem um 

espaço maravilhoso, mas está bem abandonada.  

Esta foto é fruto de uma matéria, é o mapa do 

ventilador de uma sala numa escola no norte do estado. 

Os alunos têm um ventilador tufão que não funciona. 

Na primeira aula eles empurram para a direita; na 

segunda para a esquerda e na terceira para direita 

novamente para que todo mundo aproveite. Parece 

brincadeira, mas isso é sério. Isso foi feito, mesmo, nas 

escolas e eu constatei. Esta foto foi tirada por mim.  

Esta é a foto de uma escola do norte do estado 

em que os banheiros estão sendo reformados; eles ficam 

do outro lado da escola. Este é o pátio que usam como 

quadra. Quando chove os alunos têm que atravessar o 

pátio inteiro para ir ao banheiro, que fica do outro lado.  

Essa é a biblioteca de uma escola na região 

serrana que não cabem nem três pessoas e é chamada de 

biblioteca. Esta escola está esperando por uma reforma 

desde 2006. Não é desde o ano passado não. Esta foto 

retrata os fundos dessa escola e esta é a rede elétrica.    

Essa é outra escola que está dentro de um 

prédio emprestado. Naquela área funciona como área de 

esporte, refeitório e tudo. Quando faz calor, ninguém 

suporta ficar ali. E esta é a foto do banheiro dessa 

mesma escola.  

Esta é a foto de um buraco no teto da escola. 

Nessa escola foram fechadas nove turmas.  

Esta foto mostra os buracos na escola. O teto 

está caindo e os alunos estão lá dentro. 

Esse é o pátio de uma escola na Grande Vitória 

que precisa, urgentemente, de reforma. Olhem onde o 

supermercado foi construído. A escola ficou totalmente 

sem ventilação e está precisando de reforma em todos 

os ângulos. Esta foto é os fundos da mesma escola em 

que tem a cozinha e salas de aula. O esgoto vaza há dez, 

vinte anos e ninguém dá jeito. Esta é do banheiro da 

mesma escola.  

Esta é a foto de outra escola na região da 

Grande Vitória que não tem quadra de esportes. Apesar 

de ser uma escola famosa, conhecida, sequer tem quadra 

de esporte e nas salas faz um calor infernal.  

Essa é uma sala de computador que tem 

computador, mas não tem internet.  

Esta foto é de um laboratório de informática de 

uma escola no norte do estado que o teto caiu e está 

totalmente inutilizado. Essa escola passou por 

reformas recentes que custou um milhão e trezentos 

mil reais e o teto caiu e as pessoas estão sem poder usar 

o laboratório de informática.  

Esta foto é de um buraco que a diretora mandou 

abrir porque as salas são quentes demais e os 

ventiladores não dão conta. O buraco foi aberto de um 

lado da sala para ter algum tipo de ventilação.  

Esta foto é de um matagal dentro da escola. A 

diretora deixou esse matagal propositadamente porque o 

muro da escola caiu há dois anos e os meliantes entram 

na escola e ameaçam os alunos. Com esse mato, pelo 

menos, a maioria não entra, mas eles sobem no teto.  

Essa escola tem mais de mil alunos, mas não 

tem segurança; somente à noite e feita pela diretora e 

pelos pais de alunos. Essa é uma das quadras dessa 

mesma escola que está completamente abandonada. 

Esta foto é da mesma escola.  

Esta foto é de uma escola em Viana. Eles estão 

não sei há quanto tempo dentro daquela sala feita de 

madeirite. É um calor infernal. Eles construíram essa 
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sala, mas uma parte está dentro de uma escola que está 

quase caindo.      

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Professor Sergio Majeski, V. Ex.ª tem mais 

três minutos para concluir. V. Ex.ª está fazendo um 

relatório de suas visitas.   

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(SERGIO MAJESKI - PSDB) - Porque me 

fundamentei. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - V. Ex.ª tem três minutos para concluir seu 

parecer, pois o que V. Ex.ª está fazendo é o relato de 

suas visitas e não do seu parecer.     

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(SERGIO MAJESKI - PSDB) - Em que me 

fundamentei. Isso está no meu relatório.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Mas o parecer de V. Ex.ª na Comissão de 

Ciência e Tecnologia é para ser concluído em três 

minutos.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(SERGIO MAJESKI - PSDB) - Vou concluir. Tem 

outras fotos. Depois encaminharei por e-mail porque 

tem coisas piores para  ver.  Mandarei para o 

governador também. 

Diante da falta de resposta do governo e na 

segunda-feira com a manobra para que não houvesse as 

respostas dos dez requerimentos; diante de toda a falta 

de compromisso de explicar exatamente quais serão os 

desdobramentos desse projeto, relatei pela rejeição do 

mesmo.  

Vamos concluir a votação. Ontem o Senhor 

Deputado Nunes votou pela rejeição do relatório. Não 

tem necessidade de votar. 

Como vota o Senhor Deputado?  
 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) - Quero primeiramente fazer minhas as 

palavras do nosso grande amigo, Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, que ontem usou a tribuna e falou da 

preocupação dos trinta deputados em relação a esse 

tema que ganhou uma repercussão até mesmo pela 

importância que o tema tem.  

Todos nós, os trinta deputados, estamos atentos 

a este tema, a esta matéria, a este assunto e a sua 

importância.  Outro assunto, outro ponto, que quero 

levantar é que ontem eu não pude estar na reunião da 

comissão por conta de outro compromisso desta Casa 

também no mesmo horário. De maneira alguma me 

furtei ao debate. Emitirei a minha opinião como neste 

momento estou fazendo em plenário. 

 Também quero parabenizar o Senhor Deputado 
Sergio Majeski pela coragem que S. Ex.ª está tendo em 

debater o tema, levantar essa bandeira 

democraticamente e também politicamente fazer o 

trabalho muito bem feito como está fazendo. Estamos 

aqui para democraticamente expressar a nossa opinião. 

Eu tenho a minha opinião a esse respeito. Eu 

entendo que o tema é muito importante para o estado e 

para a educação. Não apenas no estado, mas para a 

educação brasileira. Esse projeto, esse modelo. 

Entendo também que é uma forma ainda muito 

incipiente de estar fazendo esse trabalho. Em toda a 

longa caminhada, em toda grande caminhada, tem que 

ser dado o primeiro passo. Entendo que a proposta do 

governo ainda é uma proposta que precisa ser muito 

debatida, muito discutida, muito emendada, com muitas 

sugestões, mas é um primeiro passo. 

Acho que estamos entrando no centro nuclear 

do século XXI. Propostas ousadas precisam ser 

debatidas e passos importantes precisam ser dados. Esse 

é um passo importante. Entendo que, claro, como tudo 

no seu início tem suas dificuldades, temos que começar 

sim com um projeto piloto,  para se fazer os 

experimentos e os ajustes que precisam ser feitos.  

 Então, o meu ponto de vista e a minha 

avaliação diante do que está exposto, quero trazer, 

Senhor Presidente, o meu voto contrário ao relatório da 

forma como foi apresentado. Contrário como ele está 

apresentado, porque entendi que o relatório foi contra 

um projeto que é importante. 

 Acho que deve ser debatido. Claro que há 

mudanças para serem feitas, está só no começo. Eu 

mesmo tenho uma série de estudos para poder 

apresentar no momento devido, no momento oportuno, 

em que for debatido em plenário, quero também dar 

minhas contribuições e minhas colaborações. 

 Em função dessa questão e do meu ponto de 

vista, pela democracia e por entender que é um projeto 

importante e que não temos que ter medo de avançar em 

direção ao novo, meu voto é contrário ao relatório, não 

ao relator, sem as emendas, na forma do texto original 

do projeto. Muito obrigado.  

Devolvo a palavra ao Presidente da comissão. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(SERGIO MAJESKI - PSDB) - Só gostaria de 

confirmar o voto. (Pausa) 

Como meu parecer foi rejeitado pelos demais 

membros, designo para relatar o vencido o Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur, uma vez que o Senhor 

Deputado Nunes já havia sido relator na Comissão de 

Defesa da Cidadania. 

Senhora Presidenta, gostaria de requerer, apesar 

da rejeição do meu requerimento, que ele constasse em 

ata.  
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - É regimental. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(SERGIO MAJESKI - PSDB) - Designo para relatar o 

vencido o Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur. 
  

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB - Sem revisão do orador) - Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Ciência e 

Tecnologia, neste momento mantenho o nosso voto pela 

rejeição do relatório. Relato pela aprovação do projeto, 

sem as emendas.  

Devolvo a V. Ex.ª. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
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(SERGIO MAJESKI - PSDB) - Devolvo à Mesa após 

a aprovação do projeto pela relatoria do Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur, sem as emendas. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Determino o retorno do projeto à Diretoria 

das Comissões Parlamentares, para que as demais 

comissões pertinentes analisem a matéria. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 10/2015, da Senhora Deputada 

Janete de Sá, que concede Título de Cidadania Espírito-

Santense à Senhora Mônica Pretti Haynes. Publicado no 

DPL do dia 28/05/2015. 

 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 65/2015, da Senhora Deputada Luzia Toledo, 

que dispõe sobre a proibição da venda de produtos e 

instrumentais odontológicos para pessoas não 

habilitadas, que não exerçam a profissão no estado, e dá 

outras providências. Publicado no DPL do dia 

05/03/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.ª sessão. 
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Gostaria de, 

rapidamente, reafirmar a importância do projeto Escola 

Viva. Gostaria de agradecer.  

Senhora Presidenta, encaro essa questão com 

naturalidade, V. Ex.ª pode ficar despreocupada. Tenho 

amor pelos adolescentes e jovens do nosso país. Encaro 

tudo com naturalidade. Venho de onde eles vêm, de 

família humilde, sofrida e conheço a dificuldade como 

eles conhecem. Talvez o que falte a eles ainda é 

conhecer a implantação desse projeto e se beneficiar 

desse projeto.  

 O projeto Escola Viva trará um ganho de 

qualidade enorme para nossa educação e para a 

educação do estado do Espírito Santo. É um projeto, 

como eu já disse tantas vezes, inovador. Contempla não 

apenas o aprendizado das matérias, mas um ganho em 

conhecimento, um aprofundamento nas questões de 

cidadania. Temos convicção do que estamos 

defendendo. Jamais iríamos defender algo que fosse 

contra a sociedade capixaba, contra os nossos jovens 

capixabas e contra a educação do Espírito Santo. 

 As demais observações trazidas pelo Senhor 

Deputado Sergio Majeski, trabalho digno de elogios, 

visitando escolas conhecendo a realidade. Isso é muito 

bom. O Governo do Espírito Santo, nós que compomos 
a base de apoio do Governo, não temos nada contrário a 

isto, pelo contrário, é muito bom. É muito bom que o 

Espírito Santo todo vá tomando conhecimento da 

situação das nossas escolas, da situação em que o 

Governador Paulo Hartung encontrou as escolas do 

Espírito Santo, para que possamos cobrar a 

continuidade das obras, assim como o governador já 

reafirmou a continuidade de cem por cento das obras 

inacabadas que herdou do Governo anterior.  

 Depois da execução dessas obras, outras obras 

virão. Não é possível, obviamente, implantar o Escola 

Viva em todas as unidades simultaneamente. Não 

vamos ter essa ilusão. Mas vamos dar passos e mais 

passos, vamos enfrentar os desafios e obstáculos. 

Vamos enfrentar as incompreensões, mas vamos ter a 

coragem e a determinação, como está tendo o 

Governador Paulo Hartung e o nosso Secretário 

Haroldo Rocha, para que o Espírito Santo, para que a 

nossa educação viva um momento maravilhoso, um 

momento muito mais avançado e de qualidade com a 

implantação do Escola Viva.  

Não será a solução de todos os problemas, 

verdadeiramente, Senhor Deputado Sergio Majeski, mas 

pior do que implantar algo que não seja a solução de 

todos os problemas, porque não temos essa ilusão, mas 

não vamos continuar na mesmice de um projeto, de um 

sistema educacional que não está dando certo. É preciso 

ousar, é preciso ter coragem, é preciso determinação e 

saber aonde que chegar. Aonde o Governador Paul 

Hartung quer chegar, tem o nosso apoio, que é na 

educação de qualidade e que começará com a 

implantação do Escola Viva. 

 

  A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 85/2015, do Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni, que regulamenta o sistema de inclusão e 

exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de 

proteção ao crédito. Publicado no DPL do dia 

16/03/2015. (Em anexo, por se tratar de matéria 

correlata, Projeto de Lei n.º 150/2015, do Deputado 

Gilsinho Lopes, publicado no DPL do dia 27/04/2015). 

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 

Lei n.º 99/2015, do Senhor Deputado Doutor Hércules, 

que dispõe sobre o tempo máximo de espera para 

atendimento nas lojas operadoras de telefonia fixa e 

celular, e dá outras providências. Publicado no DPL do 

dia 20/03/2015. 

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 

Lei n.º 166/2015, do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

que obriga o concessionário de veículo automotor a 

notificar pessoalmente o proprietário do veículo objeto 

de recall e a ofertar gratuitamente o reparo do vício 

constatado pelo recall sempre que o proprietário do 
veículo automotor solicitar qualquer serviço ao 

concessionário. Publicado no DPL do dia 04/05/2015. 

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 

Lei n.º 183/2015, do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

que dispõe sobre a notificação dos proprietários de 

veículos automotores apreendidos pelo Detran-ES e dá 

outras providências. Publicado no DPL do dia 

13/05/2015. 

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 11/2015, da Senhora Deputada 

Janete de Sá, que concede Título de Cidadania Espírito-

Santense ao Senhor Gudialace Silva de Oliveira. 

Publicado no DPL do dia 02/06/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

O projeto segue à 3.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 PSD, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, nós, na 

procura de representar os segmentos organizados e ao 

acolher as representações que procuram o Poder 

Legislativo como um Poder que realmente representa e 

é aberto à população e para as discussões dos seus 

pleitos, vemos a cada semana que passa aumentar a 

busca por esse tipo de representação na Assembleia 

Legislativa. É evidente que essa legislatura, pela força 

do interesse dos seus deputados em representar o 

pensamento das ruas, o pensamento comum das 

pessoas, tem trazido várias discussões para a mídia e 

para os segmentos que estão na expectativa de, pelo 

menos, ver o seu ponto de vista, a sua reivindicação 

sendo tratada nesta Casa. Nessa caminhada, percebemos 

que os segmentos, principalmente de estudantes e de 

servidores públicos, passaram a acreditar nesse fórum 

de debates para trazer as suas reivindicações. No setor 

agrícola, através da movimentação feita na Comissão de 

Agricultura pela Senhora Deputada Janete de Sá, tem 

buscado discutir assuntos ligados à agricultura, que já 

estavam adormecidos e os próprios elementos ligados 

ao setor já estavam sem esperança de discussões novas 

e de serem ouvidos para poderem fazer parte daquele 

pensamento do Estado, de uma forma geral. O sindicato 

dos servidores permanentemente reacendeu a confiança 

na Assembleia Legislativa. Isso demonstra que essa 

ligação, essa nova proposta desta Casa, tem sido 

acolhida com expectativa e com esperança pelos 

servidores para discutirem aqui os seus problemas. 
Estamos discutindo o problema do funcionalismo 

público estadual, do funcionalismo do Judiciário e 

temos representantes hoje do Sindijudiciários para 

fazerem reivindicações em favor de sua categoria, em 

face de se encontrarem sufocados pela questão salarial e 

em detrimento das suas reivindicações, estão sendo 

feitas apenas propostas de acomodação de situações 

administrativas no alto escalão e não olhando para a 

base de sustentação de um poder que é exatamente o 

funcionário efetivo, que é o funcionário que faz parte da 

cultura e da história da Casa. 

 Na Assembleia Legislativa, o Poder que é mais 

aberto, o Poder que é mais receptivo, estamos com 

nossos servidores sofrendo aquilo que outros servidores 

passaram a ter como mérito, que é o recebimento dos 

11,98%. Esta Casa está sempre ultrapassada pelos 

interesses fora do poder. Os nossos funcionários não 

conseguiram receber aquilo que já receberam os 

servidores do Judiciário, do Ministério Público e do 

Tribunal de Contas. Estamos caminhando para evoluir 

no sentido de fazer com que o Estado do Espírito Santo 

possa incluir e possa respeitar os servidores do Poder 

Legislativo também como  servidores dignos de receber 

um aumento, um reajuste que foi concedido aos outros 

Poderes. E estamos voltando a vibrar com essa 

reivindicação, a trazê-la para a discussão, e, no dia 11, 

teremos nesta Casa uma sessão aberta com os servidores 

do Legislativo para ampliar essa discussão e fazer com 

que pelo menos os servidores sejam ouvidos porque 

essa é uma das reivindicações que temos que fazer com 

que possa ser, no mínimo, discutida, ser ampliada e até 

para que se tome conhecimento do por que não 

acontece. Muitas vezes alega-se questão financeira. Mas 

questão financeira pode até ser alegada em momentos 

da administração. Mas a questão do Legislativo está 

sendo discutida há mais de dez anos e, portanto, não 

justifica a alegação de questão financeira porque nesse 

período que não pagou, o Estado fez vários  

investimentos e tendo a obrigação de reservar parte 

desses investimentos para cumprir suas obrigações junto 

aos seus servidores porque os seus servidores são, na 

verdade, a sustentação de qualquer máquina 

administrativa, e a eles deve ser dado o respeito comum 

a todas as pessoas porque ninguém pode ser 

subestimado e não ser valorizado nas suas atividades.  

 

 O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) - Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, é sobre esse assunto 

também que gostaria de falar. Agradeço ao conselheiro 

e presidente do Tribunal de Contas, Senhor Domingos 

Taufner, que me enviou e chegou às minhas mãos, hoje, 

toda a metodologia que conduziu para o pagamento dos 

11,98% aos servidores do Tribunal de Contas, ou seja, o 

Órgão auxiliar da Assembleia Legislativa já recebeu e 

os nossos servidores ainda não. É essa incoerência que, 

infelizmente, não podemos aceitar.  
 

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

exatamente o único Poder que não teve reconhecido já 

até com decisão judicial favorável, não consegue chegar 

a uma solução de pagamento em total demonstração de 

falta de respeito com os servidores da nossa Casa.  

 Senhoras e senhores, também  acrescento que 

existe a discussão feita nesta Casa há quase dois meses 
sobre o projeto encaminhado para este Parlamento, da 

Escola Viva. Exaltamos, valorizamos o trabalho feito 

pelo Senhor Deputado Sergio Majeski que hoje incluiu 

nessa relação desse trabalho o Senhor Deputado Nunes, 

para dizer que a discussão é salutar, é inteligente. É 

lógico que não só deputados ligados à área da educação 
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devem, e tem que ser respeitado o direito de discutir, 

como todos os demais deputados. Tenho me 

posicionado da seguinte maneira: O deputado tem 

qualificação, conhecimento e total direito de discutir um 

assunto que é da alta importância. Lamento, às vezes, 

que tem outros deputados nesta Casa que são 

professores e não apoiam essa discussão ampla porque 

afinal de contas essa matéria veio para a Casa, 

trabalhamos na leitura dela e no dia seguinte 

trabalhamos para votação do regime de urgência. Foi o 

próprio secretário de Educação nesta Casa e o Governo 

do Estado que retiraram a urgência para discutir. Se o 

Governo retirou a urgência e permitiu que a discussão 

fosse feita, por que, agora, afobar mais uma semana ou 

mais dez dias ou vinte dias, se esse projeto não vai 

entrar em vigor este ano? Estamos nesta Casa usando do 

artifício permitido pelo próprio Governo, que é de 

discutir o assunto, e esse assunto está muito bem 

discutido, está muito bem orientado. 

 Cumprimentamos, com todo prazer, com toda 

satisfação, o Senhor Deputado Sergio Majeski pelo 

desempenho. O Deputado não é oposição ao Governo, 

mas também é um Deputado propositivo que gosta de 

discutir as questões e discutir as questões do Governo 

não transforma o deputado em oposição. Muito pelo 

contrário, transforma o deputado em um auxiliar 

importante para que o Governo acerte cada vez mais 

porque Governo ruim é aquele Governo que é só 

aplaudido, é o Governo que é só vencedor. A discussão 

é democrática, e o governador é do movimento 

estudantil. Ele foi conhecido na vida pública fechando 

avenidas em Vitória, subindo em cima das mesas do 

restaurante universitário levando os estudantes, levando 

a juventude à discussão política. Eu duvido que o 

governador patrocine tratorar os estudantes. S. Ex.ª 

jamais poderá fazer isso até pela sua história, porque se 

S. Ex.ª fizer assim, estará negando a sua história de vida 

que é feita do movimento estudantil.  
 

 O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - Muito 

obrigado, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, pelas 

palavras. Toda vez que V. Ex.ª vai à tribuna dá uma 

aula sobre o Parlamento, dá uma aula sobre as relações 

que deveriam ter.  

Há um mês e meio, mais ou menos, quando V. 

Ex.ª também esteve na tribuna na hora das lideranças 

partidárias, V. Ex.ª muito bem versou sobre as relações 

entre os Poderes, sobre a função do Parlamento. É 

fundamental que entendamos isso: o que é função do 

Parlamento, o que é função do Executivo, o que é 

função do Judiciário. A harmonia entre os Poderes não 

pressupõe subserviência. Não podemos cair no 

maniqueísmo de que todas as vezes que eu  não 

concordo com uma ideia sua, sou tomado como seu 

inimigo. 

 Estamos no Século XXI, essas coisas já são 

ultrapassadas. Estamos evoluindo, então o pensamento é 

o que mais precisa evoluir. Muito obrigado por suas 
palavras e obrigado pelo seu conhecimento 

compartilhado nesta Casa, que só a engrandece. Como 

já disse uma vez, não conhecia toda sua história, mas 

para mim foi uma satisfação imensa encontrá-lo na 

Assembleia Legislativa e aprender com V. Ex.ª. Não 

quer dizer que estejamos sempre de acordo com aquilo 

que pensa, mas o Senhor tem sido de uma importância 

fundamental para esta Casa e muito importante para 

mim, em um primeiro mandato, para me espelhar em 

tamanho conhecimento. Muito obrigado. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Agradeço a V. Ex.ª as palavras, Senhor Deputado 

Sergio Majeski, e digo que essas coisas são muito 

normais. Quando um deputado é muito debatedor, é 

muito eloquente no seu mandato, existem sempre as 

forças que querem calá-lo. Mas não se cala, não. V. Ex.ª 

está no caminho certo. A rua reconhece o seu trabalho, 

que também é respeitado na Casa. 

Temos vários parlamentares que vieram dos 

movimentos de base, como a Deputada Janete de Sá, o 

Senhor Deputado Nunes, o Senhor Deputado Padre 

Honório, que são mais ligados aos movimentos 

populares. S. Ex.
as

 sabem bem que o valor do deputado 

não é só beber água mineral e concordar; é discutir e 

esclarecer; levar à população aquilo que precisa e tem 

que ouvir. 
 

O Sr. Bruno Lamas - (PSB) - Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, também gostaria de fazer 

referência à atuação de V. Ex.ª nesta Casa. Já fiz isso 

várias vezes e reforço por sua experiência, 

companheirismo, capacidade, inteligência e poder de 

discussão em todos os debates aqui colocados.  

Queria, mais uma vez, me dirigir aos 

estudantes, aos professores e ao movimento estudantil, 

que está presente, e reforçar minha posição. Ontem fui 

muito claro no meu ponto de vista, assim como fui 

sessenta dias atrás com os Senhores. Da forma como o 

projeto está tem o meu voto contrário e expliquei ontem 

os motivos: respeito ao professor em designação 

temporária; sou contra o movimento brusco de troca de 

alunos de escolas, o que os impede de trabalhar, outro 

ajuste que precisa ser feito, como ia acontecer na escola 

Vila Nova de Colares, e em tantas outras. Também o 

concurso público aberto é importante, o de remoção é 

importante, mas enfim, da forma como está, terá meu 

voto contrário, porque as vozes das ruas precisam ser 

ouvidas todo momento. 

Também queria fazer outra reflexão, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, porque há pouco o 

debate político foi inserido na discussão da escola em 

tempo integral, em turno único. Queria fazer um pedido 

encarecidamente a todos: que as questões políticas não 

sejam envolvidas no debate importante que temos de 

fazer da educação em tempo integral. 

Neste plenário foram feitas críticas ao governo 

anterior. No governo do Senhor Renato Casagrande, 

tivemos, sim, avanço na educação. No bairro onde 

moro, existe uma escola, que era velha e se tornou uma 

nova escola, assim como no governo Paulo Hartung, em 

todas as suas gestões, houve muitos avanços, como a 

escola Rômulo Castello, em Carapina, que se tornou 

uma nova escola. Passarão governadores e 
governadores, mas o trabalho pela educação é contínuo, 

porque é um desafio enorme.  

Então é uma união de forças para melhorar a 

estrutura das escolas e melhorar a nossa educação cada 

vez mais, porque é isso que precisamos deste estado, 

deste país. Então que o debate político não seja inserido 
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nessa importante discussão sobre a educação em tempo 

integral no Estado do Espírito Santo.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Acredito que nós, na Assembleia, não devemos 

valorizar o debate político. Votei, por exemplo, com o 

ex-governador Renato Casagrande a pedido do 

governador Paulo Hartung. Se hoje estão digladiando, é 

problema deles, não é problema da Assembleia, não é 

problema do desempenho de nosso mandato. 

 
O Sr. Gildevan Fernandes - (PV) - O Senhor 

me concede um aparte? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Permitirei com todo prazer, embora contemos com a 

condescendência da Mesa. 

 

 O Sr. Gildevan Fernandes - (PV) - Senhor 

Deputado, acho até interessante, os Deputados acham 

normal fazer críticas ao atual governo. A crítica 

administrativa ao governo anterior já vira crítica 

política; estão politizando o debate, o que fizemos foi 

deixar bem claro que a condição dessas escolas, a 

precariedade dessas escolas, foi deixada pelo ex-

governador, com todo o nome, José Renato Casagrande, 

do PSB do Senhor Deputado Bruno Lamas.  

 Isso tem que ficar muito claro, porque quem 

quer criticar o governo, fique à vontade. Aí acha que 

isso não é política. E quando criticam o governo 

anterior, eu, que já em muitos momentos dei apoio ao 

governo, tenho liberdade para fazer críticas e deixar 

bem clara a situação em que essas escolas ficaram.  

  

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - O tempo, o tempo. Senhor Deputado, V. Ex.ª 

é o primeiro orador inscrito. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhora Presidenta, ocupando esta tribuna, gostaria de 

receber de V. Ex.ª o direito de encerrar minhas palavras.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Com certeza. Pode encerrar, em um minuto. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Quero apenas dizer, com relação aos apartes finais, que 

não me meto nessa parte política, porque o meu 

mandato está acima de discussões pessoais, discussões 

de quem foi bom, de quem foi ruim. Respeito todos os 

dois, o atual governador Paulo Hartung e o ex-

governador Renato Casagrande. Considero todos os 

dois homens de bem. Eles que resolvam o problema 

deles lá. Estamos resolvendo aqui o problema da 

Assembleia Legislativa.  

 Muito obrigado. (Muito bem!) 

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhora 
Presidenta, pela ordem!  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - O Senhor Deputado Gildevan Fernandes terá 

seus dez minutos regimentais como orador inscrito. 

Enquanto V. Ex.ª sobe à tribuna, o Senhor Deputado 

Bruno Lamas fará um pela ordem. 

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Eu gostaria 

de fazer minhas as palavras do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. Tenho enorme respeito pelo 

governador Paulo Hartung, em quem já votei. Inclusive, 

fiz campanha e coordenei campanha para S. Ex.ª na 

cidade de Serra. Não fiz críticas ao governador aqui.  

 Senhor Deputado Gildevan Fernandes, por 

quem também tenho enorme respeito, na condição de 

líder, V. Ex.ª não coloque palavras na minha boca. Não 

me transforme em alguém porventura que V. Ex.ª 

entende que faz críticas, porque não fiz críticas. Tenho 

votado com o governador Paulo Hartung nesta Casa. 

Tenho, em meus discursos, ressaltado que S. Ex.ª tem 

desafios enormes pela frente, que a crise afetou e tem 

afetado o governo de S. Ex.ª, e tem o meu apoio nas 

matérias. Mas tenho meu ponto de vista com relação ao 

projeto de escola em tempo integral, assim como V. 

Ex.ª participou e desfrutou do governo José Renato 

Casagrande, que também é um homem de bem.  

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Não desfrutei, não. Sou do Legislativo. Quem desfrutou 

foi o PSB.   

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Desfrutou 

sim. Ocupava espaços no governo Renato Casagrande. 

Eu posso provar isso, deputado, mas não é esse o debate 

que quero fazer. Não quero fazer um debate político. 

Quero fazer nesta Casa um debate interessante, 

construtivo, a respeito da educação em tempo integral.  

 Então, por favor, não coloque palavras na boca 

do deputado Bruno Lamas. O governador Paulo 

Hartung tem meu respeito, e voto com S. Ex.ª em 

noventa e nove por cento das minhas decisões nesta 

Casa. Mas tenho o direito de me manifestar, de registrar 

e defender um legado importante do ex-governador 

Renato Casagrande, que é reconhecido por todos os 

capixabas, assim como reconhecer... 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 
Não, foi rejeitado pelos capixabas. Foi rejeitado... 
 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Com 

licença, Senhor Deputado, eu estou fazendo o meu... 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - O 

senhor está falando indevidamente. O tempo é meu. 

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Não, eu 

estou falando pela ordem. 

 Senhora Presidenta, eu gostaria que V. Ex.ª 

garantisse a minha fala. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Pois não. Por gentileza, pela ordem, continua 

o Senhor Deputado Bruno Lamas. V. Ex.ª terá os seus 
dez minutos garantidos, Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes. 

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Muito 

obrigado, Presidenta.  

 Então, é um apelo humilde, Senhor Deputado 
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Gildevan Fernandes. Não coloque palavras na minha 

boca. Não faça crescer o seu trabalho baseado em uma 

inverdade em relação à minha atuação.  

Governador Paulo Hartung, V. Ex.ª está me 

ouvindo. V. Ex.ª tem o meu respeito, o meu carinho, o 

meu apoio na Assembleia Legislativa. Meu debate é 

com relação à escola em tempo integral.  

 Eu não concordo com discussões políticas 

sobre quem foi bom ou quem foi ruim, porque eu não 

faço isso nesta Casa. Ninguém nunca me viu da tribuna 

dizendo que foi ruim, ou bom, ou deixou de ser. Esta é a 

minha posição. Muito obrigado. 
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Findo o tempo destinado às Lideranças 

Partidárias, concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, orador inscrito.   

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV - 
Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta Luzia 

Toledo, demais deputadas que compõem a Mesa neste 

momento, Senhoras Deputadas Raquel Lessa e Janete 

de Sá; Senhora Deputada Eliana Dadalto, demais 

colegas deputados, o que eu deixei bem claro é que 

críticas administrativas são um direito de cada 

parlamentar, e o Senhor Deputado Bruno Lamas não 

pode negar que já fez críticas de caráter administrativo 

ao governo, e isso não é um desrespeito ao governador 

Paulo Hartung. Esse é um direito do deputado, que 

respeitamos. Nenhum governante está imune à crítica, 

até porque muitas vezes as críticas fortalecem a 

democracia e fortalecem as políticas públicas; 

despertam o gestor para aquilo que precisa corrigir. 

Então, quando recebemos as críticas feitas ao governo, 

não recebemos como críticas de caráter político, muito 

menos pessoal. Porque não tenho nenhuma crítica de 

ordem pessoal  ao ex-governador. Mas críticas 

administrativas, quando são feitas por nós, não vou 

dizer que é questão pessoal, não tenho nada pessoal 

contra o ex-governador.  

Agora, se traz um retrato, se traz uma 

fotografia, um diagnóstico de escolas deixadas por ele, é 

obvio. Se o Senhor Deputado Sergio Majeski não disse, 

estou dizendo. Esse foi o cenário deixado pelo ex-

governador Renato Casagrande e é bom que o povo 

capixaba saiba disso, é bom que o povo saiba as 

condições que o Governador Paulo Hartung está 

pegando as escolas do nosso Estado. E não apenas as 

escolas. Os jornais divulgaram amplamente as 

condições de muitos hospitais. Adolescentes, jovens, 

população capixaba, o Espírito Santo infelizmente 

estava caminhando para o fracasso. 

Como disse o Governador Paulo Hartung, 

realmente o Espírito Santo estava flertando com a 

desordem financeira, o desequilíbrio financeiro, o 

desequilíbrio fiscal e o desequilíbrio das contas 

públicas. O desafio é enorme porque é preciso consertar 

as escolas, arrumar essas escolas, reformá-las e da 
mesma forma os hospitais. No momento em que o 

Espírito Santo está com caixa abalado e as finanças do 

nosso país estão em crise, com a arrecadação está 

caindo, precisava - como está tendo - de um governador 

de mãos firmes, capaz de promover os ajustes que o 

Espírito Santo tanto precisava. 

Então, as críticas ao Governador Paulo Hartung 

são críticas a sua gestão e respeitamos. Mas é preciso 

entender que a realidade que expressamos sobre o 

governo passado não são criticas de ordem pessoal, não 

tenho nada pessoalmente contra o ex-governador.  

Muitas vezes tive coragem e firmeza para 

defender a governabilidade e a estabilidade, mas 

esperava que o fechamento desse governo se traduzisse 

na realidade que se expressava, de que o Espírito Santo 

estava bem conduzido, com suas finanças organizadas. 

Mas a cada dia nos deparamos com muitas questões 

altamente lamentáveis: quantas dívidas deixadas no 

setor de saúde, quantos projetos anunciados, festa, 

pompa, solenidades, foguetes, toda uma estrutura 

mobilizada, helicópteros e assessores, para anunciar 

obras que não saíram do papel.  

Essa é uma enganação e o povo fica esperando 

essas obras acontecerem. Infelizmente não vai acontecer 

imediatamente, porque não houve responsabilidade ao 

se anunciar, não houve responsabilidade de garantir o 

recurso para que essa obra se tornasse uma realidade. 

Então essas questões são muito lamentáveis e 

queremos mais uma vez expressar: estamos em sintonia 

com a sociedade capixaba e queremos o que a maior 

parte da sociedade capixaba quer.  

A minha trajetória, a minha luta é em defesa 

dos mais necessitados. Não tenho compromissos com os 

mais abastados, com o poder econômico. Sou filho de 

família humilde, perdi meu pai quando tinha seis anos 

de idade e desde criança trabalhei. Trabalhei vendendo 

picolé, trabalhei em feira, trabalhei em bares, lutei na 

minha vida com muito afinco. 

 E o sonho que tenho para as novas gerações, 

para o futuro dessa juventude, é um sonho de 

oportunidade. Mas oportunidade só vem com educação 

de qualidade. Essa educação, esse modelo implantado, 

infelizmente fracassou e não está permitindo que os 

filhos das famílias mais humildes tenham projeções na 

sua vida, tenham prosperidade, alcancem melhores 

condições no mercado de trabalho e desenvolvam mais 

os vários quesitos que envolvem a questão da cidadania.  

A Escola Viva não é uma solução pronta, 

perfeita e acabada, mas é uma tentativa de oferecer aos 

jovens do nosso Estado uma educação de qualidade. 

Existem mudanças a serem feitas, então vamos fazer 

as mudanças. Precisa aprimorar a ideia? Precisa 

aprimorar. Todo projeto educacional passa por um 

constante debate. É preciso continuar discutindo com 

a comunidade estudantil mesmo depois de aprovado o 

projeto. É preciso fazer os retoques e os arranjos que se 

fizerem necessários para que o projeto seja executado 

com maior êxito. 

Então, tenham tranquilidade e convicção de 

que o Governo do Espírito Santo, o governador Paulo 

Hartung, a Sedu e todos os Deputados desta Casa de 

Leis divergimos muitas vezes na forma de debater a 

matéria, mas sabemos que o Senhores Deputados 

Sergio Majeski, Nunes, Pastor Marcos Mansur e 

todos os Deputados e Deputadas, estão imbuídos do 

mesmo propósito, de oferecer à sociedade capixaba leis 

aprovadas com o nosso voto, com o nosso apoio, que 

possam mudar a realidade. Esse é nosso desejo e nosso 

compromisso. Não há adversidade naquilo que se quer 
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para o Espírito Santo e para educação.  

Parabenizo todas as contribuições, todas as 

divergências e todos os debates trazidos, mas quem 

diverge merece respeito. Mas se apresento minha 

divergência em cima desse alguém, é preciso que ele 

também respeite. Do debate, do conflito de ideias, 

teremos a melhor solução. 

Essa matéria está há quase cem dias em debate. 

Muito bom. O Espírito Santo está conhecendo mais esse 

projeto educacional. Muito bom. Está sendo mais 

divulgado. Muito bom. A sociedade capixaba, a 

comunidade estudantil e os professores estão tendo mais 

conhecimentos. Até que enfim chegou alguém com um 

projeto inovador, um projeto que visa mexer nas 

estruturas. E quando se mexe na estrutura, surgem 

algumas reações, que também são legítimas e podem 

contribuir. E contribuirão. Se Deus quiser, ao final, 

teremos uma lei boa. Não é uma lei perfeita, porque a 

lei perfeita é a lei de Deus. O projeto é importantíssimo, 

a proposta é maravilhosa, mas mesmo assim na 

execução ainda identificaremos determinados setores 

que precisam de mudanças. Então, o diálogo será 

permanente e essa proposta será a grande novidade, a 

novidade positiva das políticas públicas do nosso 

Estado. Dentre todas as políticas envolvidas, em todos 

os setores, tenho certeza de que a maior delas, com 

muito êxito, será nossa Escola Viva.  

Que Deus abençoe os senhores e as senhoras 

presentes. Muito obrigado pela atenção. (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado Dary 

Pagung, orador inscrito. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP - Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, bom-dia. 

Cumprimento nossa presidenta, Senhora Deputada 

Luzia Toledo, e da mesma forma cumprimento os 

Senhores Deputados presentes, Bruno Lamas, Guerino 

Zanon, Eliana Dadalto, Raquel Lessa, Janete de Sá, 

Gildevan Fernandes e Sergio Majeski. 

Primeiramente, parabenizo os alunos que estão 

acompanhando o trabalho da Assembleia Legislativa. 

Acompanharam ontem e estão acompanhando hoje, 

principalmente a discussão da Escola Viva, que é uma 

discussão presente no dia a dia dos capixabas e que não 

temos dúvida nenhuma de que revolucionará a educação 

do Espírito Santo daqui para frente.  

Gostaria muito de dizer aos alunos que saímos 

de um distrito do município de Baixo Guandu, um 

distrito que mexe com agricultura. Naquela época, 

trabalhávamos na roça de manhã e estudávamos à tarde. 

E vendo agora uma discussão dessas, dos alunos terem 

oportunidade de estudar de forma integral, é importante 

para o futuro da população capixaba.  

Senhora Presidenta, trago um assunto de suma 

importância. Semana passada  exibimos um vídeo para 
falar do tratamento de esgoto do município de Baixo 

Guandu. Hoje trago outro vídeo, mas é para falar da 

situação em que se encontra a Apae de Baixo Guando. 

 Solicito ao Senhor Luciano Rocha Barbosa, 

funcionário desta Casa, que coloque em execução o 

vídeo, e gostaria que V. Ex.
as 

prestassem atenção. 

(Pausa)  

 

(É exibido o vídeo) 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhora 

Presidenta, depois dessa reportagem que a TV Gazeta 
Noroeste fez na Apae de Baixo Guandu, a Apae colocou 

esse informativo em todas as casas do Município de 

Baixo Guandu, desmentindo o Prefeito Neto Barros. 

Quero aqui dizer que a Apae em 2011 teve um 

repasse de cento e vinte quatro mil; em 2012, cento e 

oitenta e nove mil; em 2013, cento e dezenove mil; em 

2014, cento e sessenta mil reais.  

O Convênio de 2014, a prefeitura ainda não 

repassou o mês de dezembro, no valor de vinte mil reais 

e sequer o município fez o convênio, Senhora Deputada 

Janete de Sá, em 2015.  

E veio o prefeito, com a cara de pau, dizendo 

que falta gestão na Apae do Município de Baixo 

Guandu, sendo que o município não fez o convênio de 

2015 e não foram repassadas as parcelas de 2014.  

E tem mais, ao dizer que a Apae está recebendo 

o dinheiro, recebeu um convênio que a Federação das 

Apaes do Espírito Santo conseguiu, por meio do Estado 

do Espírito Santo, e repassou para o município para 

fazer esse Convênio.  

Então, gostaria de dizer que do mesmo jeito 

que ele faltou com a verdade ao dizer do tratamento de 

esgoto na semana passada, vem agora colocar a cara na 

TV A Gazeta, com a maior cara de pau dizendo que está 

passando os recursos e falta gestão na Apae de Baixo 

Guandu, sendo que ele próprio, como prefeito, não tem 

repassado os recursos à Apae do nosso município.  

E outra, quando disse picuinhas políticas do 

presidente... Senhora Deputada Luzia Toledo, ora 

presidindo a Mesa, o prefeito fez uma proposta 

indecente ao presidente da Apae, para que fizesse com 

que os funcionários que fazem oposição ao partido dele 

se filiassem ao seu partido que ele resolveria todos os 

problemas da Apae. Isso não cabe nos dias atuais. O 

prefeito não pode usar a caneta, não pode usar o cargo 

que exerce no município para fazer essas propostas 

indecentes, principalmente com instituições 

importantes, que tratam da vida das pessoas que mais 

precisam. 

Senhora Deputada Eliana Dadalto, V. Ex.ª que 

é assistente social, tratar as crianças da Apae de forma 

politiqueira, oferecendo algumas migalhas em troca de 

favores políticos, não podemos jamais permitir.  

Senhora Deputada Luzia Toledo, ora na 

presidência, temos que pedir apoio ao presidente da 

Federação das Apaes, pessoa decente e íntegra, o 

Senhor Washington Luiz Sielemann Almeida, para que 

olhe para a Apae de Baixo Guandu e a ajude. E me 

comprometo com o meu mandato para ajudar mais a 

Apae.  

Venho colocando emendas na Apae, e eles não 
conseguem pegar as minhas emendas por falta de 

projeto. 

Deixo o nosso mandato à disposição da 

federação e a disposição da Apae do nosso município. 

(Muito bem!) 
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O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhora Presidenta, pela ordem!  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - V. Ex.ª tem todo o direito, mas os que estão 

inscrito para falar estão aguardando, a medida que... 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Só pra 

reforçar as palavras do Senhor Deputado Dary Pagung, 

são várias as Apaes que estão nessa mesma situação. 

Reforço esse apoio a um olhar mais carinhoso para 

essas instituições. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Não só agradeço a intervenção de V. Ex.ª à 

fala do Senhor Deputado Dary Pagung, que tinha 

mostrado a mim toda essa documentação, como registro 

que trabalho pelo Asilo dos Velhos de Vitória, da 

Pestalozzi de Santa Teresa e da Pestalozzi de Mimoso 

de Sul; sabemos o que as entidades filantrópicas estão 

passando. Então, não é uma só e não é dessa forma que 

resolverá. Também me coloco à inteira disposição do 

Senhor Deputado Dary Pagung. 

Concedo a palavra à Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, oradora inscrita. 

  

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC - Sem 
revisão da oradora) - Senhora Presidenta, Senhores 

Deputados e Senhoras Deputadas, cumprimento os 

estudantes e os professores que se encontram nas 

galerias. 

 Cumprimento a Senhora Deputada Janete de 

Sá, porque hoje teremos um momento especial para as 

mulheres, que é a audiência pública que discutirá o 

feminicidio que ocorre em nosso país. As mulheres 

estão sendo violentadas brutalmente e é preciso que as 

mulheres se unam para lutar contra esse câncer que está 

abalando nosso Estado do Espírito Santo.  

 Hoje, desta tribuna, quero falar um pouquinho 

sobre a Escola Viva. Afinal, sou professora, Senhor 

Deputado Dary Pagung. Todos pensam que sou 

assistente social, mas sou professora. Atuei na 

Secretaria de Assistência Social, por isso nossos colegas 

se confundem.  

Sou professora, trabalhei em escola de ensino 

fundamental em bairro de risco social e na Escola 

Estadual Nossa Senhora da Conceição, localizada no 

bairro Aviso. Tenho um carinho muito grande por 

aqueles jovens, alunos que hoje estão no ensino médio; 

os que chegaram, pois muito não chegaram ao ensino 

médio, infelizmente, devido ao tráfico que está 

aliciando nossos jovens.  

 Parabenizo o Senhor Deputado Sergio Majeski 

que, corajosamente, está indo em todos os cantos do 

nosso estado visitar escolas. Falo corajosamente porque 

não é fácil, é um desafio muito grande ser deputado e 

estar nesta Casa, mas precisamos, também, buscar nossa 

base. Além de S. Ex.ª ir a sua base, está indo também 
em outros municípios do interior.  

 Visitei também algumas escolas com S. Ex.ª 

em Linhares e constatamos a necessidade de reforma 

urgente.  

Digo sempre que aprovo o projeto da Escola 

Viva, com a experiência que tenho na área da 

assistência social, mas precisamos revê-lo. Houve várias 

emendas ao projeto e uma delas é a que apresentei, que 

sugere que essa escola seja construída em área de 

vulnerabilidade social, principalmente. As escolas que 

já existem, vamos potencializar o trabalho que existe, 

mas que a escola do projeto Escola Viva sejam 

construídas para atender à demanda, principalmente de 

jovens e crianças que necessitam desse cuidado maior.  

Muitas vezes os pais trabalham o dia todo e não 

têm onde deixar seus filhos, principalmente nas creches, 

nos centros de ensino infantil e também de ensino 

fundamental. Costumo dizer que os alunos que 

chegaram ao ensino médio foram os que persistiram. 

Então, fica meu registro de que vejo a Escola Viva 

como necessária, mas que as emendas possam ser 

observadas também.  

Solicitei à Mesa que o projeto Escola Viva 

tramite, também, na Comissão de Assistência Social, 

devido ao fato de nossa comissão tratar também do 

tema Segurança Alimentar e nesse projeto também será 

inserido alimentação escolar, inclusive para esses que 

ficarem em tempo integral. Então, há necessidade 

também da Comissão de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Nutricional apreciar o projeto.  

Aproveito a oportunidade para me dirigir à 

população linharense, ao povo do meu município por 

quem tenho grande carinho, grande amor. Carinho e 

amor também tenho por todo Espírito Santo, mas, 

principalmente, de Linhares. Ontem, todos os capixabas 

viram no programa Bom Dia ES como está a situação 

das obras paralisadas no nosso município, infelizmente. 

O Senhor Deputado Doutor Hércules também 

presenciou. Tivemos uma audiência pública no mês 

passado e observamos que uma UPA, Unidade de 

Pronto Atendimento, está com as obras paralisadas, que 

muito bem poderia atender a população. E todos viram, 

todos presenciaram como está aquela obra. A obra está 

paralisada. Faltam apenas os acabamentos. 

Diante disso, imediatamente mandei um 

comunicado, um ofício, solicitando ao Estado uma 

resposta. O Estado já deu essa resposta, o motivo da 

paralização. Foi repassado para o município de Linhares 

um recurso para a construção, mas o município não 

executou completamente a obra. Estou aguardando a 

resposta também do município. Já encaminhei também 

esse ofício ao município. Esperamos uma resposta para 

saber o motivo da paralização daquela obra de suma 

importância para o nosso município.  

Linhares está carente de serviços que atendam a 

nossa população e mais uma vez precisamos estar 

unidos. Linharenses, falo para vocês! Vamos nos unir, 

porque a Deputada Eliana e o Senhor Deputado Guerino 

Zanon sozinhos não conseguem.  Precisamos da força 

de todos vocês, linharenses, também.   

 

O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) - Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, para complementar a 
informação, essas visitas são importantes e V. Ex.ª tem 

feito isso muito bem, divulgando as coisas boas, mas 

também cobrando aquilo que precisa ser melhorado. 

Isso é importante e esse é o nosso trabalho na 

fiscalização. 
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Essa obra iniciou-se ainda em um convênio 

quando o governador atual era o governador na época. 

Estávamos na administração de Linhares e deixamos a 

obra em andamento. O atual prefeito não deu sequência 

ao projeto. O que aconteceu? A obra ficou parada. 

Houve correção do contrato e a secretaria de Saúde 

autorizou agora fazer uma nova licitação. Só que, por 

incompetência do secretário de Planejamento da 

ocasião, Senhor José Roberto Macedo, não foi colocado 

um centavo no orçamento municipal, sendo que a obra 

ainda estava em andamento. É por causa disso que a 

obra está parada. É por falta de competência 

administrativa.  
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Infelizmente! Precisamos cobrar. Mesmo assim vamos 

cobrar. População de Linhares, vamos cobrar! Teve um 

momento, um período em que houve uma mobilização, 

mas é preciso continuar. Vamos ter força. Unidos somos 

mais fortes.  

Também temos o CapsAD, Centro de 

Atendimento Psicossocial de Álcool e Drogas. Em 

Linhares o índice de dependentes químicos é grande, 

imenso. Estamos com um projeto desse paralisado 

também em Linhares. Há demanda e é preciso que 

tenhamos essa força novamente. Sozinhos não 

conseguiremos, mas com ajuda de todos podemos 

conseguir e fazer com que esse projeto seja 

concretizado em Linhares. Temos um grande número de 

dependentes químicos, principalmente, jovens. Vocês, 

que estão nas galerias, que são jovens, em Linhares 

temos um número muito alto de dependentes químicos. 

Anteontem dois jovens de dezesseis anos foram 

assassinados em Linhares no mesmo dia, por falta de 

politicas sociais. Sempre falo isso.   

Lá em Linhares também temos escola daquele 

nível que vimos naquelas fotografias. Então, por que 

nossos jovens estão sendo aliciados pelos traficantes? 

Porque o poder público não está fazendo a parte dele. 

Sempre falo isso. Com minha experiência na assistência 

social, digo sempre que a Secretaria de Assistência 

Social sozinha não consegue. As políticas da assistência 

social conseguem tirar famílias da extrema pobreza, 

mas precisamos ampliar as políticas públicas na 

educação. Educação de qualidade. O que é uma 

educação de qualidade? Educação que o jovem e a 

criança desde a creche,  desde o centro educacional 

infantil, precisa ter um acompanhamento também de um 

psicólogo e de um assistente social, pela experiência 

que tive. 

 Tive a informação de que em Brasília já está 

tramitando o projeto de que esses profissionais 

assistentes e psicólogos possam também exercer sua 

função dentro da educação, para dar suporte aos nossos 

professores, às nossas crianças e aos nossos jovens. 

 Jovens que estão presentes, vocês também 

fazem parte desse contexto. Vamos lutar juntos, 

precisamos lutar juntos. Parabéns por estarem nesta 
Casa de Leis. Seria importante que estivessem sempre 

nessas galerias, não só vocês, mas todos os eleitores. 

Vocês votam, mas precisam cobrar também daqueles 

que os representam nesta Casa de Leis. 

 Agradeço a atenção. Que Deus abençoe a todos 

os jovens e a todos que estão nos assistindo. (Muito 

bem!)  
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Concedo a palavra à Senhora Deputada Janete 

de Sá, oradora inscrita. 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN - Sem 

revisão da oradora) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, cumprimento a 

Senhora Deputada Luzia Toledo na condução dos 

trabalhos e meus colegas que se encontram no plenário, 

os Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos, Almir 

Vieira, Eliana Dadalto, Doutor Hércules, Gildevan 

Fernandes, Sergio Majeski e Guerino Zanon. 

 Cumprimento os jovens alunos da escola 

pública que estão conosco em um gesto de cidadania, 

acompanhando os trabalhos desta Casa. Isso é muito 

importante. Temos que começar cedo na política, 

observando, acompanhando e cobrando, porque é assim 

que as coisas mudam. Foi dessa maneira que cheguei à 

política, começando pelo movimento estudantil, depois 

pelo movimento sindical e estou no quarto mandato 

consecutivo nesta Casa de Leis. 

 Quero usar a tribuna nesta manhã para prestar 

solidariedade à família do jovem Raphael Casagrande 

de Oliveira. Um jovem de vinte anos que foi baleado e 

que está internado no Hospital Meridional em estado 

grave. Ele teve os dois pulmões perfurados. Foi 

alvejado por meliantes dentro de um ônibus Transcol, 

que passou pelo terminal de Jardim América e ia para 

Bela Aurora, região onde mora. Foi baleado um 

estudante que vinha da Universidade Federal do 

Espírito Santo, aluno do curso de educação física e que 

estuda à noite, porque precisa ajudar a família durante o 

dia. 

 Esse jovem, esse menino, de apenas vinte anos, 

que poderia ser um filho nosso, é filho de uma família 

do Vila Velha Tritões. O Raphael joga juntamente com 

meu filho na posição em que o meu filho joga, que é o 

wide receiver, no futebol americano, no time do Vila 

Velha Tritões. Ele joga nessa posição. Foi uma 

consternação. 

 Na segunda-feira, meu filho estava na minha 

casa e ficou desesperado, Senhor Deputado Guerino 

Zanon, quando recebeu a notícia de que o colega dele 

de time, que joga na sua mesma posição, havia sido 

baleado e a notícia era de que a situação era muito 

grave. Ele havia sido abordado por dois criminosos 

dentro de um ônibus Transcol, na região de Belo 

Aurora, e não aceitou que seu celular fosse furtado. 

 Aconselho aos jovens não reagirem. Um jovem 

de uma família humilde sabe a dificuldade que foi para 

comprar aquele celular. Ter o celular roubado, é muito 

duro. Muitas vezes ele reage até na tentativa de não 

perder, porque os pais, com certeza, teriam dificuldade 

para lhe dar outro aparelho. 

 Fica a nossa solidariedade, a nossa tristeza com 

essa situação, o nosso carinho. A mãe do Raphael, a 
Valdirene Casagrande, é assistente financeiro. Poderia 

ser qualquer uma de nós. A solidariedade das mães dos 

jovens dos atletas do Vila Velha Tritões é grande. 

Minha fala se estende aos atletas do Vila Velha Tritões 

e às suas famílias que acompanham esse esporte, que 

acompanham seus filhos nessa modalidade. 
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 Esses meninos não ganham nada para defender 

o nosso estado em diversas competições nacionais. São 

abnegados, jovens atletas, que gostam do esporte. O 

Raphael está nessa situação. Não sabemos se vai ter 

condição de retomar a sua posição, porque esse tipo de 

situação causa sequelas e pode ser que o Raphael 

Casagrande de Oliveira não consiga voltar a sua 

posição.  

Espero em Deus, Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que ele consiga se restabelecer. Os jovens, 

colegas dele, estão doando sangue. Aquele que puder, 

por favor se dirija ao Hospital Meridional para fazer a 

doação de sangue para que possamos estar abastecendo 

os estoques para ajudar na recuperação do Raphael 

Casagrande de Oliveira. Fica aqui o meu pedido. 

 Quero dizer mais ainda, a impunidade é o que 

faz com que essas situações aconteçam. É preciso, 

urgentemente, estar melhorando o trabalho da nossa 

perícia criminal e das nossas investigações, porque um 

meliante como esse até agora não foi identificado. Os 

nossos equipamentos de câmeras que existem dentro 

dos ônibus e nos terminais precisam estar em bom 

funcionamento. É com essa perícia e com essa 

investigação, com esse processo investigativo, que 

vamos poder chegar aos bandidos e estar coibindo 

atitudes dessa natureza com a nossa juventude pobre.  

O Raphael Casagrande de Oliveira estava no 

ônibus porque ele não podia se deslocar de carro. Ele 

tem que usar o transporte coletivo. A família dele, 

Senhor Deputado Almir Vieira, não tem a facilidade de 

ter um veículo. O ônibus é um coletivo importante para 

nós neste momento em que a mobilidade urbana, em 

nossa região metropolitana, está muito difícil. Hoje,  

não há segurança nos ônibus.  
Se tivermos uma perícia capacitada, qualificada, 

bem remunerada, transparente, independente, o que é 

muito importante, e um processo investigativo profundo, 

ajudará. Mas, agora, pegam os bandidos como esses que 

estão assaltando a torto e a direito e eles acabam 

impunes, acabam não sofrendo nada. A punição tem que 

existir porque se continuarmos com impunidade, 

daremos sequência e ampliaremos esses atos de 

bandidagem contra as pessoas comuns, contra as 

pessoas decentes, contra estudantes de todas as classes 

sociais e que acabam sendo vítimas da violência, da 

delinquência, do tráfico e de muitas outras situações que 

acabam acometendo a nossa juventude. 

Falo isso para alertar vocês que são jovens, que 

precisam usar o transporte coletivo e que têm que ficar 

atento. Não reajam. Sei que é difícil deixar que um 

bandido, que um vagabundo tome um celular de 

vocês porque sabem a dificuldade que é para ter um 

aparelho desses.  
Eu saía de casa, em Itaquari, para ir até Paul 

para estudar e não tinha dinheiro nem para comprar 

merenda. De manhã não tomávamos café com pão 

porque ou estudava ou tomava café com pão. Muitas 

vezes, ficamos fragilizado. Vocês sabem o que é isso e 

o que eu estou falando. Aí, vem um bandido para tomar 

um benzinho que com dificuldade conseguiu ter que é 

um celular, é difícil não reagir. Mas aconselho, 

juventude, não reaja. É preferível deixar o celular ir, que 

perder a vida.  

Esses caras estão para o que der e vier, eles não 

tem nada a perder. Eles estão fora da escola, 

infelizmente, por conta, muitas vezes, de ações 

importantes que precisam existir na política para estar 

abrigando a nossa juventude que mais precisa de apoio 

da política, que mais precisa de atenção. É por isso que 

esses debates são calorosos nesta Casa.  

Viemos de todos as matizes sociais e quem é 

pobre sabe o que é uma oportunidade. Quem vem das 

classes mais humildes, não pode deixar escapar a 

oportunidade. Por isso que falei, ontem, para ficarem 

atentos a essa discussão da Escola Viva. Não apenas ser 

contra por ser contra ou a favor por ser a favor, mas 

procurem extrair o que possa ter de bom nessa 

oportunidade e não abram mão dela.  

Quem não está querendo que a educação 

melhore, com certeza, quer que a educação particular 

avance. Os espaços que vocês poderiam ocupar na 

sociedade não existirão para vocês. Na hora que um 

menino que está bem qualificado e que estudou em uma 

escola de tempo integral, pagando dois mil reais, for 

disputar com você uma vaga na Ufes, com certeza, essa 

vaga ficará para quem foi mais bem preparado, para 

quem teve o café da manhã   

 quando saiu de casa, para quem a mãe pôde passar o 

uniforme, porque a mãe de vocês não pode passar, ela 

não tem tempo para isso, ela tem que trabalhar para 

ajudar o marido a botar o sustento dentro de casa. 

 Fique bastante atento a essas oportunidades. 

Não seja contra somente por ser. Avalie, analise e pegue 

as oportunidades, porque a juventude humilde só 

precisa disso: de uma oportunidade. E a oportunidade 

pela qual tanto brigamos nesta Casa, para que toda a 

população mais humilde, que mais precisa de políticas, 

tenha, que ela possa ser um diferencial e possa mudar a 

vida de uma pessoa, a vida de um jovem. 

 Um beijo no coração e que Deus permaneça 

iluminando e protegendo a juventude capixaba, nossos 

estudantes. (Muito bem!)  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, orador inscrito. 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Senhora Presidenta, declino. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

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

Senhor Deputado Doutor Hércules, orador inscrito. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB - 
Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, quase não 

estou podendo falar, mas vim rapidamente 

especialmente para dar um abraço nos alunos e nos 

professores presentes,  reivindicando naturalmente uma 
melhor condução do projeto Escola Viva. Com certeza, 

a discussão é importante, a presença dos alunos e dos 

professores é muito importante, até para que possam 

analisar sugestões, emendas e reivindicações, é 

importante. 

Senhora Deputada Luzia Toledo, não posso 
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falar muito, só vim registrar que, amanhã, começam os 

Passos de Anchieta. E, todo ano, faço os Passos de 

Anchieta. Dia de Corpus Christi é o primeiro dia. 

Saímos da Catedral de Vitória às sete e meia da manhã, 

vamos até em frente à Rede Gazeta, onde pegamos os 

ônibus e atravessamos a Terceira Ponte, porque não se 

pode atravessá-la a pé. Saltando na Prainha, subimos a 

Ladeira da Penitência e descemos pela outra ladeira, 

onde se pode passar com veículo, mas descemos a pé. 

Depois, chegamos à praia do Ribeiro, em Vila Velha, e 

vamos até a Barra do Jucu. Sexta-feira, saindo da Barra 

do Jucu, às sete e meia também, a caminhada vai até 

Setiba, passando nos fundos da reserva Paulo César 

Vinha, trecho com mais dificuldade. E o terceiro 

percurso é o de Setiba até Meaípe, depois de Meaípe a 

Anchieta, até o santuário do padre São José de 

Anchieta. 

Tenho certeza de que o Senhor Deputado Almir 

Vieira está muito feliz com essa caminhada, porque S. 

Ex.ª tem sua base política em Anchieta. 

Quero pedir a benção para todos os andarilhos 

que farão esse percurso. Provavelmente, amanhã, na 

situação de gripe, no estado febril que estou, se não 

melhorar, amanhã talvez não possa fazer esse percurso. 

Mas quero lembrar da importância dessa 

caminhada. Encontramos pessoas de vários países, de 

vários estados, municípios, enfim, essa caminhada, esse 

trecho, devemos a Eustáquio Palhares e a Lucas Izoton, 

que começaram esses passos, inspirados no Caminho de 

Santiago de Compostela. 

Este ano, a festa será muito maior, porque 

teremos a presença de vários arcebispos, e é um 

momento de fé. Ao andarilho também, queria explicar 

para algumas pessoas que pensam que é simplesmente 

uma caminhada. Não é uma caminhada simples, são 

momentos de reflexão, de comunhão com Deus, de você 

ter bastante tempo para fazer uma avaliação da sua vida, 

da sua conduta, também fazer um planejamento para o 

futuro e, com certeza, agradecer a Deus, agradecer a 

São José de Anchieta, por termos chegado até aqui e 

para os futuros projetos de todos nós. A comunhão com 

Deus é muito importante.  

Você passa principalmente nos fundos da 

Reserva Paulo César Vinha, do lado direito é a mata 

sozinha, sem ninguém, do lado esquerdo é o mar, em 

cima é o céu. Então, é o melhor momento que você tem 

para fazer essa reflexão.  

Ano passado, se minha mãe estivesse viva, 

estaria fazendo cem anos. Foi o momento em que fiz 

essa caminhada o tempo todo, Senhores Deputados 

Guerino Zanon e Almir Vieira, pensando nela e 

agradecendo a ela, a minha mãe, por tudo que ela fez, 

por tudo que ela passou para fazer com que eu pudesse 

estudar. 

Sempre lembro nesta Casa, principalmente aos 

estudantes, que a única coisa que muda a nossa vida é 

a educação. Porque é um bem que ninguém te toma. 

Sempre falo com os estudantes que vem nos visitar 

que eles têm duas formas de ganhar dinheiro, de ser 

famoso, de ser rico. Uma é ganhar na Mega-Sena 

acumulada, mas quantas e quantas pessoas ganham 

na Mega-Sena e depois não sabem administrar aquele 

dinheiro que ganhou e acabam perdendo tudo. Mas, o 

saber, ninguém te toma. Pode acontecer o que 

acontecer, mas você não vai perder o conhecimento que 

você tem. É o saber que vai fazer você passar num 

concurso, ter um carro bom, ter um apartamento bom, 

uma casa boa, através do estudo, através do saber.  

Temos que estudar muito, muito mesmo. Peço 

vênia aos professores, especialmente ao Senhor 

Deputado Guerino Zanon, ainda no plenário, que temos 

que estudar de segunda a sábado. Como Deus fez o 

mundo com seis dias e descansou no sétimo, vamos 

descansar no sétimo dia. Agora, estudar mais a matéria 

que não gostamos. A matéria que não gostamos é a que 

vai nos reprovar.  

 Deixo essa mensagem aos estudantes e, se 

amanhã estiver melhor, com certeza passarei na minha 

querida Vila Velha, naturalmente, desembarcando na 

Prainha, subindo a Ladeira da Penitência, descendo à 

Praia do Ribeiro, Praia da Costa, Itapoã, Praia de 

Itaparica até a Barra do Jucu. Estaremos lá com o Lilico 

e com toda turma. Com o Antônio César, com o nosso 

querido Eustáquio Palhares, com o Lucas Izoton, e com 

certeza será um momento de muita alegria. 

 

 O Sr. Guerino Zanon - (PMDB) - Obrigado, 

Senhor Deputado Doutor Hércules. 

 O Senhor Deputado Almir Vieira também vai 

nessa caminhada, nos Passos de Anchieta. Sempre um 

belo momento de reflexão, como V. Ex.ª colocou. 

 V. Ex.ª falando novamente de educação e 

falando do instrumento que é a educação na 

modificação da vida de um ser humano, fez-me voltar 

quando eu tinha treze anos e saí de Bananal para estudar 

na Escola Agrícola de Itapina. É um internado. Hoje se 

fala muito em escola da escolha e escola de tempo 

integral, mas naquela época já fazíamos isso, no início 

dos anos setenta. Passávamos quatro meses dentro da 

escola, não podíamos nem visitar as famílias, e olha que 

eu era um garoto de treze anos que saiu da sua 

residência com seus oito irmãos, mais os pais, e foi para 

um internato de onde só voltava depois de quatro meses. 

Horário integral, acordando às 5h da manhã para cantar 

o Hino Nacional e depois fazer educação física. Era 

assim que funcionava. 

 Mas, quando V. Ex.ª falou em educação, do 

instrumento que é, fez-me lembrar, Senhores Deputados 

Luzia Toledo e Almir Vieira, de ontem, quando faleceu 

a esposa de um querido professor nosso, o Doutor 

Geraldo Queiróz, que foi subsecretário da Saúde. Em 

conversa com o Senhor Deputado Doutor Hércules, S. 

Ex.ª disse que ela era sua colega de faculdade, e eu 

disse: Como? Ela deve ser bem mais nova que o senhor. 

Mas S. Ex.ª disse que foi porque se formou com quase 

quarenta anos. Olhe bem, Senhor Deputado Almir 

Vieira, esse senhor que agora esta à tribuna, nosso 

querido Deputado Doutor Hércules, primeiro fez direito 

para ter condição financeira e depois foi fazer medicina, 

que era seu sonho. E nos últimos trinta e cinco anos tem 

se dedicado aos mais humildes. O instrumento que 
usou, claro que foi a força de vontade, foi a educação. 

Parabéns! 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Muito obrigado. 
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 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Findo o tempo destinado a presente sessão, 

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

Deputados para a próxima, ordinária, dia 08 de junho de 

2015, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 

 

ORDEM DO DIA: Votação, da Redação Final, 

do Projeto de Lei n.º 249/2014; discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 216/2015; 

discussão única, em regime de urgência, dos Projetos 

de Resolução n.
os

 20/2015 e 19/2015; discussão 

especial, em 3.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 

65/2015,  85/2015, 99/2015,  166/2015 e 183/2015; 

discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 11/2015; discussão especial, 

em 1.ª sessão, do Projeto de Lei Complementar n.º 

01/2015; discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 92/2015; discussão especial, em 1.ª sessão, 

dos Projetos de Decreto Legislativo n.
os

 12/2015, 

13/2015, 14/2015, 15/2015, 16/2015, 17/2015, 

18/2015, 19/2015,  20/2015 e 21/2015; discussão 

especial, em 1.ª sessão, dos Projetos de Resolução n.
os

 

24/2015 e 26/2015.  

Está encerrada a sessão.  

 

Encerra-se a sessão às doze horas. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixou de comparecer a presente sessão o 

Senhor Deputado Freitas. 

 

_____________________________________________ 

 

NONA SESSÃO SOLENE DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 02 DE JUNHO DE 2015. 

 

ÀS DEZENOVE HORAS E QUINZE 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO GUERINO 

ZANON OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Senhoras e senhores, Deputados 

presentes, telespectadores da TV Ales, boa-noite.  

É com satisfação que a Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo recebe todos para a sessão 

solene em homenagem ao Dia dos Catadores de 

Materiais Recicláveis.  

Neste momento, é convidado a compor a Mesa 

os Senhores Deputados Guerino Zanon, proponente 

desta sessão, e Bruno Lamas, que farão os 

procedimentos legais de abertura desta sessão. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os referidos 

deputados) 

 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO ZANON 
- PMDB) - Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão e solicito ao Senhor Deputado Bruno 

Lamas que proceda à leitura de um versículo da Bíblia.  

(O Senhor Deputado Bruno Lamas 

lê 103, 2:3) 

 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO ZANON 

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

(Pausa) 
Informo aos Senhores Deputados e demais 

presentes que esta sessão é solene, em homenagem ao 

Dia dos Catadores de Materiais Recicláveis, conforme 

requerimento de minha autoria, aprovado em Plenário.  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, convidamos para 

compor a Mesa os senhores Bruno Margotto Marianelli, 

diretor-presidente do IPAJM; Lucas Scaramussa, ex-

secretário municipal de Meio Ambiente de Linhares, 

advogado e professor de Direito Ambiental; Marizete 

dos Santos, da Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Linhares - Acarli; Ana Lúcia Oliveira 

dos Santos, da Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Itararé; e Fabrício Quitanilha, 

representando o Senhor Deputado Federal Lelo 

Coimbra. (Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa os referidos 

convidados) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido todos para, de pé, 

ouvirmos a execução do Hino Nacional e a do Espírito 

Santo. (Pausa)  

 

(É executado o Hino Nacional e o do 

Espírito Santo)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Agradecemos a presença da 

professora Rute Costa, da rede estadual e municipal de 

Cariacica; e da professora Izaura Pratissoli, do 

município de Linhares. 

Neste momento, fará uso da palavra o 

proponente desta sessão, Senhor Deputado Guerino 

Zanon. 
 

 O SR. GUERINO ZANON - (PMDB - Sem 

revisão do orador) - Boa-noite. É um prazer recebê-los 

na Assembleia Legislativa. Cumprimento os 

representantes da Mesa, as nossas representações, o 

senhor Fabrício, representante do Deputado Lelo 

Coimbra; a senhora Ana Lúcia Oliveira dos Santos, da 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de 

Itararé; a senhora Marizete dos Santos, da Associação 

dos Catadores de Recicláveis de Linhares. Obrigado a 

todos.  

 Cumprimento o professor Lucas Scaramussa, 

que tem uma passagem muito, se falar interessante é 

pouco, proveitosa pela Prefeitura de Linhares como 

secretário de Meio Ambiente, e é um dos motivos 

também para realizarmos esta sessão pelo belo trabalho 

que lá fez. É uma homenagem. 

Cumprimento o senhor Bruno Marianelli, 

presidente do Instituto de Previdência do Espírito Santo; 

o Senhor Deputado Bruno Lamas, que fez questão de 

estar presente, dona Creunice da Silva Vieira, para 
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recebê-la e receber todos que nos dão o prazer dessa 

visita. 

 Cumprimento os servidores da Casa, os 

servidores dos gabinetes dos deputados presentes, 

particularmente do meu gabinete, na pessoa da nossa 

chefe, senhora Nádia Lorenzoni.  

Passei dois anos nesta Casa, de 2007 a 2008, 

como presidente e retornei neste mandato. Posso 

afirmar que este é um momento singular, um momento 

especial. Como presidente, praticamente, todos os dias 

estava presente neste horário em alguma sessão solene, 

mas em poucas oportunidades vi uma representação tão 

bonita, como a que vejo hoje. 

Senti-me privilegiado de poder neste dia 

recebê-los. Receber nossos catadores de materiais 

recicláveis de São Mateus. Onde está a nossa 

representação de São Mateus? Tem alguém de Jaguaré? 

Temos. De Sooretama? Estão presentes. De Linhares? 

Estão presentes, cansadinhas as duas, e na segunda fila. 

Da Serra? Dona Creunice da Silva Vieira e outros 

amigos. De Vitória? Da Grande Vitória? Receber 

pessoas que talvez nunca sonharam em ter a 

oportunidade de adentrar neste espaço, neste plenário, 

que é a nossa Casa, onde temos as representações de 

toda a sociedade, e isso se faz na figura dos nossos 

deputados, não é isso, Senhor Deputado Bruno Lamas? 

Hoje discutimos muito isso, porque cada deputado é um 

pedacinho, é uma parcela da nossa sociedade. Uns 

defendem a causa dos catadores de materiais 

recicláveis, outros defendem a causa dos professores, 

outros do médico. Juntamos isso e fazemos um conjunto 

das causas do povo do Estado do Espírito Santo. 

Com relação aos catadores, pesquisei um 

pouquinho hoje e vi que a partir do ano de 2000 

começou-se a discutir muito sobre qual nome seria dado 

àquelas pessoas que ficam muitas vezes esquecidas, 

marginalizadas da sociedade, mas que fazem um 

trabalho singular, importante para todos nós.  

Quando o IBGE colocou o senso de 2000 nas 

ruas, começaram a identificar no item entre outras 
profissões as pessoas nomeando V. S.

as
. Chamavam de 

lixeiro, entre outros nomes, até que foi incluída na 

classificação brasileira de ocupações a profissão de V. 

S.
as

, chegou-se ao nome de catadores de materiais 

recicláveis, o que atendia à grande maioria. Até 2010 

todos sabiam identificar, dar um nome a cada um desses 

profissionais.  

Mas por que realizamos esta sessão? Falei há 

pouco com a repórter que me entrevistou que se 

perdemos dez anos, uma década, discutindo qual é o 

melhor nome para esse profissional, muito pouco se 

parou para discutir no que podemos avançar nas 

políticas públicas para que V. S.
as

 tivessem condições 

de melhor realizar seus trabalhos; pouco se parou para 

dar visibilidade não só ao trabalho, mas também às 

pessoas que executam esses trabalhos; pouco se parou 

para discutir quais ganhos sociais e financeiros V. S.
as

 

poderiam ter que lhes melhor condicionassem realmente 
uma justa remuneração, uma justa profissão.  

Neste momento na Assembleia Legislativa, 

com esta homenagem, queremos oferecer visibilidade 

ao trabalho de V. S.
as

 e oportunidade para que sejam 

colocadas as dificuldades enfrentadas para que 

possamos avançar em busca de políticas públicas 

eficientes que contemplem cada um dos senhores e das 

senhoras presentes. Então, agradeço a todos que estão 

presentes nesta noite, aos nossos convidados, às 

autoridades presentes.  

Sinto-me feliz, volto a dizer, em poder ser o 

deputado proponente da sessão que homenageia os 

catadores de materiais recicláveis do Estado do Espírito 

Santo. Obrigado a todos. (Muito bem!) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Ouviremos agora a saudação do 

Senhor Deputado Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB - Sem 

revisão do orador) - Boa-noite! Cumprimento todos 

vocês, senhores e senhoras, e os servidores da 

Assembleia Legislativa. Tem sido frequente este 

registro. Tenho certeza de que os senhores foram 

recebidos nesta Casa com carinho. Esses servidores têm 

colaborado, e muito, com o nosso trabalho nesta Casa, 

que é a Casa do Povo. 

Cumprimento também a Mesa e peço 

permissão para não me alongar. Leve um abraço ao 

Senhor Deputado Lelo Coimbra, na pessoa do Senhor 

Deputado Guerino Zanon.  

Senhor Deputado Guerino Zanon, sou seu fã. 

Outro dia perguntei a V. Ex. ª se não cansa de tantos 

elogios pelo prefeito que foi, pelo prefeito que foi de 

novo, pelo professor, pelo educador, pelo pai de família, 

pelo deputado que é, pelo deputado que foi e que 

presidiu esta Casa. 

 Já votei no Guerino Zanon, já fiz campanha 

para S. Ex.ª na cidade de Serra. E, hoje, mais uma vez 

S. Ex.ª me enche de orgulho de tê-lo como colega, pela 

sensibilidade. Fazer sessão solene, sem nenhum 

preconceito, para homenagear rico, altas classes, é mais 

fácil, mas reconhecer o trabalho dos senhores tem que 

ter sensibilidade, tem que ter senso de justiça. E, neste 

momento peço uma salva de palmas para o Senhor 

Deputado Guerino Zanon, pela sensibilidade de S. Ex.ª. 

(Palmas) 
Senhora Creunice da Silva Vieira, V. S.ª é uma 

guerreira, uma vencedora, uma mãe, uma mulher de 

fibra, de luta, envolvida com os movimentos sociais, 

com os movimentos comunitários da cidade de Serra.  

Temos vários amigos e amigas da cidade de 

Serra que estão nesta sessão. Estendo os meus 

cumprimentos também ao pessoal de Colatina, de 

Linhares, de São Mateus, enfim, a todos vocês que 

vieram participar deste importante reconhecimento, 

desta importante homenagem. 

Às 19h, tinha um compromisso de uma ordem 

de serviço enorme na cidade de Serra, em uma praça 

enorme no bairro Jardim Tropical, um ato do prefeito 

Audifax Barcelos, mas fiquei nesta sessão, em 

consideração e respeito ao Senhor Deputado Guerino 

Zanon e em consideração e respeito aos senhores, e não 
me arrependo. O trabalho dos senhores é digno, ajuda o 

meio ambiente, gera renda, oportunidade. Quantas 

vezes estamos nos divertindo e os senhores estão 

passando e fazendo aquela coleta importante para poder 

gerar um país melhor para os meus filhos. Sou pai de 
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um menininho de onze anos e uma menininha de cinco 

e quero viver para ter netos, para ver a minha família 

crescer.  

Então, para finalizar, meus parabéns pela vida 

de vocês. Deus abençoe a família de vocês, o trabalho 

de vocês. O meu trabalho e do Senhor Deputado 

Guerino Zanon na Assembleia Legislativa não é só 

fazer lei, é ter postura, posição e ações que melhorem a 

vida dos capixabas. Viva o Espírito Santo. Beijo no 

coração de vocês e até uma próxima oportunidade. 

(Muito bem!) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Ouviremos a palavra do Doutor 

Lucas Scaramussa, ex-secretário municipal de Meio 

Ambiente de Linhares, advogado e professor de Direito 

Ambiental. 

 

O SR. LUCAS SCARAMUSSA - (Sem 
revisão do orador) - Boa-noite, Senhor Deputado 

Guerino Zanon, que fez a proposta desta sessão solene, 

e Senhor Deputado Bruno Lamas. Cumprimento os 

senhores e em nome dos senhores estendo o meu 

cumprimento a toda a Mesa. Desde já cumprimento 

também todos os profissionais que estão presentes hoje. 

Muitos já conheço de perto, principalmente os de 

Linhares, que conheço a dinâmica dos trabalhos. Desde 

já, digo que é um orgulho estar presente hoje nesta 

sessão solene junto com vocês. Senhor Deputado 

Guerino Zanon, é gentileza de V. Ex.ª dizer que fizemos 

um excelente trabalho. Diria que esse trabalho todo foi 

feito pelo senhor. Demos uma contribuição muito 

pequena. Não só eu, como todos os catadores de 

Linhares que estão nesta Casa de Leis hoje e vieram 

prestigiar V. Ex.ª. Tudo partiu do seu trabalho, da sua 

iniciativa e fomos um braço forte para tentar levar da 

forma que tinha que ser. 

Como o Senhor Deputado Bruno Lamas falou, 

não foi o Lucas que teve a ideia ou a iniciativa desta 

sessão de homenagem, nem foi um assessor do Senhor 

Deputado Guerino Zanon. Foi o Senhor Deputado 

Guerino Zanon quem me ligou e lembrou lá atrás e 

falou: Lucas, o Dia Nacional do Catador. Temos que 

fazer uma homenagem. Por quê? Pela boa experiência 

que S. Ex.ª viveu e pelo laço de amizade porque quando 

se trabalha com valor e com resultado, criam-se laços de 

amizade. Isso é natural e foi o que me deixou feliz. Essa 

iniciativa partiu de S. Ex.ª, partiu do topo do Poder 

Público e isso é bom. 

Falamos que tudo que uma empresa mais 

precisa é de quando falar de meio ambiente, chegar à 

presidência da empresa. Enquanto os funcionários 

estiverem pagos, todos discutindo o meio ambiente, 

discutindo o meio ambiente, discutindo o meio 

ambiente e o presidente da empresa, o dono da empresa 

não se importar com isso e estiver fazendo porque a lei 

manda, continuará difícil, não mudará muito. Mas 

quando o presidente da empresa, quando o dono da 
empresa se compromete com a legislação e enxerga o 

objetivo dela, ele se torna a peça chave e as coisas 

começam a acontecer. É exatamente quando as 

associações de catadores passaram a fazer coleta 

seletiva de forma unida, de forma associada. As coisas 

começaram a acontecer. Por quê? Porque eles mesmos 

encabeçaram e disseram: Sabemos fazer e vamos fazer. 

Então o que me orgulha hoje, de fato, em estar nesta 

sessão, é saber e comungar com os senhores que isso 

partiu do próprio Senhor Deputado Guerino Zanon. Isso 

nos deixa muito feliz. 

Senhores, há muito tempo discutimos, e os 

profissionais da coleta seletiva que estão presentes hoje 

sabem disso mais do que eu, sobre a necessidade de 

definitivamente fazer coleta seletiva em todo território 

brasileiro, não é verdade? Há muito tempo falamos 

disso. O próprio Senhor Deputado Guerino Zanon falou 

que o cadastro de ocupação brasileira começou a 

discutir desde 2000. Criamos a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, temos a política estadual, temos os 

planos municipais, identificamos que todos os 

municípios têm que ter seus planos e têm que ser 

referência em coleta seletiva. Já sabemos disso. Há 

quanto tempo sabemos disso? Sabemos que cada 

município tem que ter um quadro de reciclagem e 

logística reversa com incentivo à cooperação e à gestão 

de resíduos com responsabilização e inclusão do 

profissional que é o catador. Todos nós também 

sabemos disso. Isso é conhecido da gente. 

E o que aprendemos ao longo desses anos? É 

uma pergunta que precisamos fazer hoje nesta sessão. É 

um dia de homenagem, mas é um dia de nos perguntar: 

O que aprendemos, todos juntos, os líderes do Poder 

Público, os catadores, as pessoas, os profissionais 

envolvidos? O que aprendemos? Precisamos deste 

momento de reflexão porque entendo que não 

precisamos mais de palestra. De palestra, todo mundo já 

viu muita coisa, não é? E sabem tudo, sabem 

absolutamente tudo. Precisamos refletir o que 

avançamos, onde não avançamos e tentarmos entender o 

porquê. Talvez a gente descubra que precisamos de uma 

lei, de um projeto de lei, algo que ainda não foi 

arranjado, que ainda não foi amarrado, não é? Talvez 

seja isso que precisamos pensar porque de palestra, 

conhecimento da legislação, disso já sabemos. A mesma 

coisa podemos falar do poder público, que a vontade 

política precisa partir de cima, como falei. Hoje partiu 

de cima. Os Senhores Deputados Guerino Zanon e 

Bruno Lamas afirmaram que ficaram aqui pela vontade 

de se fazerem presentes, reconhecendo o trabalho desses 

profissionais. Isso é extremamente importante. 

 Em minha opinião, Senhor Deputado Bruno 

Lamas, que não está funcionando ainda como deveria, 

porque ainda existem inúmeras empresas de destinação 

final de resíduos, e agora falarei na língua de vocês, 

existem muitas empresas de destinação final de 

resíduos, não vou dizer nem as de coleta, vou dizer as 

de destinação final, que ainda não se comprometem e 

não se engajam no trabalho. Não é verdade? Talvez, por 

quê? Talvez porque não seja lucrativo para elas. Ou 

talvez não, talvez seja porque não chegou ao topo 

daquela empresa essa discussão, está só na base, talvez 

não chegou ao topo. Esse é um fato sobre o qual 
precisamos refletir hoje. Esse é o nosso compromisso. 

Precisamos saber e refletir que a iniciativa privada em 

todos os segmentos sociais precisa participar também, 

que o ambiente de cooperação e de responsabilidade só 

temos visto, às vezes, no papel, ou em experiências 
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pequenas.  

Um exemplo claro: quantos municípios temos 

representados neste plenário hoje? Esses municípios 

efetivamente fazem gestão de coleta seletiva pelas 

associações e pelo poder público, não podemos 

dispensar, mas olhem quão pouco ainda é diante de todo 

território do estado do Espírito Santo, não é gente! Olha 

quanta coisa está se perdendo, coisa preciosa, material 

vendável. Uma pergunta simples que farei a nós todos, 

nessa ideia de reflexão, por que todas as escolas 

municipais ainda não têm um ponto de coleta seletiva, 

de qualquer município? Sabemos como as escolas 

produzem material reciclável. Mas é só um pontinho, é 

um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) em cada escola, 

não é possível que um município não possa ter um em 

cada escola. Não é difícil, é viável. Por que não tem? 

Porque talvez a discussão não chegou aonde deveria, ao 

poder público desse município, como chegou à 

Assembleia Legislativa. É para isso que quero chamar a 

atenção. 

 Tanto que já estudamos sobre isso, temos 

enxergado que só tratar da lei, falar da lei não tem 

mudado, o que tem mudado é quando você toca, quando 

você provoca o convencimento naquele que está lá 

fazendo gestão pública, quando ele se engaja, aí sim, as 

coisas acontecem. E vocês estão aqui para ajudar e 

sabem fazer melhor do que ninguém, vocês ensinam 

como fazer, eu vi isso. 

 Não temos respostas para perguntas tão 

simples. Empreender, como disse, as associações já 

sabem. Ganhar dinheiro, as associações sabem, isso é 

um negócio para vocês, sabem como fazer. Fazer esse 

negócio se tornar algo profissional, vocês já fazem isso 

acontecer. O que acontece hoje na prática, é que muitos 

dos municípios dizem que fazem coleta seletiva, mas, 

na verdade tem dia que não tem nem um caminhão para 

coletar o material. Estou falando mentira? Não estou. 

Talvez isso não caiba aos que estão aqui, mas tem dia 

que não tem um caminhão. Mas como fazer coleta 

seletiva se falta um caminhão. Não pode faltar 

caminhão. Se não falta caminhão para coletar o lixo 

doméstico, não pode faltar caminhão para coletar o lixo 

reciclável. 

 Outra pergunta simples, por que será que é tão 

difícil para os municípios escolher e definir um dia para 

que os moradores coloquem, na sua própria porta, num 

cantinho, o material reciclado? Não precisa de lugar 

nenhum para armazenar, é só definir o dia e fazer a 

coleta acontecer. Isso é difícil? Não é difícil. Por que 

não acontece? É isso que precisamos tentar entender, e 

precisamos de resposta o mais rápido possível.  

 Olha a grande quantidade de recursos 

financeiros perdidos pela falta de coleta seletiva é muito 

grande, vocês sabem disso. Já tive experiência com essa 

guerreira que está presente, Dona Marizete dos Santos, 

presidente da associação de Linhares; Dona Pedrolina 

Nunes, que está lá no final, vice-presidente; dona Maria 

Aparecida Silva, uma guerreira, aquela mulher de pulso, 
como todas as presentes; mas ela começou com tudo em 

Linhares. Lembro-me como se fosse hoje ela lutando 

por isso. Luta até hoje. E luta com emoção, se impõem, 

mas luta com emoção, com alegria.  

Sabemos o quanto isso é difícil. Ouvi relatos 

deles de quanto se perde: Lucas perde-se material 
demais, isso é dinheiro! A renda que pode ser auferida 

pelo trabalhador da coleta seletiva de reciclável é 

enorme. Mas o que estamos fazendo? Estamos pagando 

caro para jogar fora esse material que é lucrativo. É o 

que estamos fazendo. Estamos pagando para jogar fora 

o que seria renda, e muita renda! 

Quem faz coleta seletiva no nosso país, de fato, 

são as associações de catadores, não tenho dúvida disso, 

nenhuma. A experiência mostra, a gente que viveu, que 

participou, sabe disso. O trabalho não se resume a 

receber o material, como muitos acham. Senhor 

Deputado Guerino Zanon, todos acham que é ir lá 

receber o material vir para dentro e fazer a triagem. Não 

é. Você tem que receber o material, tem que fazer a 

triagem, tem que fazer a gestão de pessoal lá dentro, 

fazer a gestão administrativa de venda e de compra, que 

é dificílimo. Tem material, como estava ouvindo falar lá 

atrás, que não se consegue vender de jeito nenhum, mas 

está com ele armazenado, e se tem que ter cautela para 

armazená-lo, tem que ter gestão. O trabalhador lá 

dentro, as associações têm que saber como cuidar do 

trabalhador, administrar a vida pessoal dele também, 

junto com ele, quando necessita, como qualquer outro 

trabalhador. Isso é extremamente difícil.  

E, agora, o que talvez quase ninguém saiba 

fazer, nem as empresas mais extraordinárias, as 

multinacionais que conhecemos por aí, fazer gestão 

junto com o poder público e com as pessoas, o civil 

comum. É difícil demais e vocês têm que fazer isso. 

Tem que fazer gestão do seu negócio, tem que fazer 

gestão junto com o poder público, e ainda, tem que 

fazer junto com as pessoas. Isso que a lei manda e é 

extremamente difícil. Essa é a verdade. Se não tiver o 

apoio de todos, não acontecerá, ficará só no papel.  

Acho que o dia de hoje é de reconhecer e de 

agradecer o trabalho de vocês. O que podemos fazer 

para que ele se torne sólido e não fique à mercê da 

vontade política. Tenha vontade ou não tenha. 

Precisamos de algo que realmente aconteça, 

independente da vontade de cada um. Não interessa 

quem gosta ou quem não gosta. Interessa é que tem que 

fazer. E é todo mundo, dentro da casa, dentro do poder 

público e dentro da empresa. Quem gosta e quem não 

gosta pouco importa, é obrigação de cada um de nós. 

Então são palavras sinceras, poucas, acho que não é 

momento de palestra ou de discurso, pelo contrário, é 

momento de agradecer e reconhecer o trabalho de vocês 

e de buscar alternativas para que a gente avance ainda 

muito mais, sem desmerecer o trabalho de ninguém, 

pelo contrário, pegando as boas práticas daqui e levando 

para fora.  

Há coisas que precisam ser ditas. A Ascamare, 

quando começamos em Linhares, dona Pedrolina, dona 

Maria e dona Marizete, que é a presidente sabe, não 

mediu esforços para nos ajudar. Perdemos as contas de 

quantas vezes viemos aqui, e o quanto eles ajudaram. 

Então, é assim que precisamos avançar, valorizando 
pegando o que tem de bom e ampliando.  

O último recado que precisa ser dito: não 

existe, Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno 

Lamas, não existe gestão de coleta seletiva se essas 

associações não puderem estar presentes dentro das 
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unidades de triagem. Isso é experiência que vimos. Em 

Linhares deixamos uma unidade de triagem para que as 

associações trabalhassem lá dentro e aí é que está, o 

poder público entra com a sua parcela e as associações 

entram com o trambalho efetivo, com a gestão, etc. 

Agora, entender e achar que hoje tem como a 

associação manter, custear espaço etc,  não é objetivo 

da lei, pelo contrário, a lei manda que seja o contrário, 

que seja um elo de união e de participação de todos. 

Não é verdade?  

Agradeço o convite, Senhor Deputado Guerino 

Zanon, fiquei lisonjeado. Desculpe se me delonguei um 

pouco, mas são palavras do fundo do coração. Estou 

muito feliz por estar com vocês hoje. Muito obrigado. 

(Muito bem!)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Agradecemos ao Senhor André 

Luis Alves, diretor da Associação de Moradores de 

Jardim da Penha, um dos bairros pioneiros na coleta 

seletiva na Cidade de Vitória.   

 Convido para fazer uso da palavra a Senhora 

Marizete dos Santos, da Associação dos Catadores de 

Recicláveis de Linhares.  

 

A SR.ª MARIZETE DOS SANTOS - (Sem 

revisão da oradora) - Boa-noite a todos. Meu nome é 

Marizete, sou da Associação de Catadores de 

Recicláveis de Linhares, Acarli.  

Agradeço a todos da Mesa e ao Senhor 

Deputado Guerino Zanon por ter nos ajudado no início 

do nosso trabalho em Linhares quando trabalhávamos 

na rua. Foi na gestão de V. Ex.ª que saímos da rua e foi 

inaugurado o galpão para nós. Sofremos muito na rua, 

onde trabalhamos muito tempo. V. Ex.ª passava na rua e 

dizia: Gente, vou ajudar vocês, vou tirar vocês dessa 

vida, vou arrumar um galpão e colocar vocês. 
Agradecemos muito ao Senhor Deputado Guerino 

Zanon por ter nos ajudado, nos colocado num galpão 

porque estávamos sofrendo muito na rua, onde 

passamos muito aperto e V. Ex.ª nos deu a mão. 

Quando V. Ex.ª passava e topava com a gente dizia que 

um dia tiraria a gente da rua. Vou tirar vocês da rua. 

Vou arrumar um galpão e colocar vocês. Graças a Deus 

estamos lá lutando, tentando vencer porque não 

conseguimos vencer ainda, pois estamos passando 

muita dificuldade lá. Mas Deus vai abençoar que vai 

melhorar.  

Minhas palavras são poucas, Senhor Deputado 

Guerino Zanon. Muito obrigada pela homenagem que 

está fazendo a todos nós. Agradeço a todos os catadores 

que estão presentes. Muito obrigada a todos, 

principalmente a V. Ex.ª que nos ajudou. (Muito bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste momento passamos ao ato de 

grande importância em que o proponente desta sessão 

solene, Senhor Deputado Guerino Zanon, juntamente 
com o Senhor Deputado Bruno Lamas, procederão à 

entrega dos certificados aos homenageados. 

Convido o Senhor Everaldo Oliveira Matos, da 

Associação dos Catadores de Recicláveis de Linhares, 

Acarli, para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno Lamas. 

(Pausa) 
(O homenageado recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Fábio Luiz de 

Souza, da Associação dos Catadores de Recicláveis de 

Linhares, Acarli, para receber o certificado das mãos 

dos Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno 

Lamas. (Pausa) 

  

(O homenageado recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Maria 

Aparecida Silva, da Associação dos Catadores de 

Recicláveis de Linhares, Acarli, para receber o 

certificado das mãos dos Senhores Deputados Guerino 

Zanon e Bruno Lamas. (Pausa)  

 

(A homenageada recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Marizete dos 

Santos, da Associação de Catadores de Recicláveis de 

Linhares, Acarli, para receber o certificado das mãos 

dos Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno 

Lamas. (Pausa) 

  

(A homenageada recebe o certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Pedrolina 

Nunes, da Associação de Catadores de Recicláveis de 

Linhares, Acarli, para receber o certificado das mãos 

dos Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno 

Lamas. (Pausa) 

 

 (A homenageada recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Homenagearemos agora a 

Associação dos Catadores de Recicláveis de Colatina.  

Convido a Senhora Alessandra dos Santos, da 

Associação dos Catadores de Recicláveis de Colatina, 

para receber o certificado das mãos dos Senhores 

Deputados Guerino Zanon e Bruno Lamas, e das 

Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e Marizete dos 

Santos. (Pausa)  

  

(A homenageada recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Diuvana Silva 

Santos, da Associação dos Catadores de Recicláveis de 

Colatina, para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno Lamas, e 

das Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e Marizete 

dos Santos. (Pausa)  

 

(A homenageada recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Maria da Penha 

Pereira da Hora, da Associação dos Catadores de 
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Recicláveis de Colatina, para receber o certificado das 

mãos dos Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno 

Lamas, e das Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e 

Marizete dos Santos. (Pausa) 

 

(A homenageada recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Homenagearemos agora a 

Associação dos Catadores de Recicláveis do município 

de Sooretama.  

Convido a Senhora Adriana Almeida Lima, da 

Associação dos Catadores de Recicláveis de Sooretama, 

para receber o certificado das mãos dos Senhores 

Deputados Guerino Zanon e Bruno Lamas, e das 

Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e Marizete dos 

Santos. (Pausa)  

 

(A homenageada recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Ana Maria da 

Cunha Torrente, da Associação dos Catadores de 

Recicláveis de Sooretama, para receber o certificado das 

mãos dos Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno 

Lamas, e das Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e 

Marizete dos Santos. (Pausa) 

 

 (A homenageada recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Gloria Rosa, da 

Associação dos Catadores de Recicláveis de Sooretama, 

para receber o certificado das mãos dos Senhores 

Deputados Guerino Zanon e Bruno Lamas, e das 

Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e Marizete dos 

Santos. (Pausa) 

 (A homenageada recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Oliveo Torrente, 

da Associação dos Catadores de Recicláveis de 

Sooretama, para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno Lamas, e 

das Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e Marizete 

dos Santos. (Pausa) 

  

(O homenageado recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Homenagearemos agora a 

Associação dos Catadores de Recicláveis do município 

de São Mateus.  

Convido a Senhora Aliandra de Jesus, da 

Associação dos Catadores de Recicláveis de São 

Mateus, para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno Lamas, e 

das Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e Marizete 
dos Santos. (Pausa) 

  
(A homenageada recebe o certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Gilmar Santana 

Moreira, da Associação dos Catadores de Recicláveis de 

São Mateus, para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno Lamas, e 

das Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e Marizete 

dos Santos. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Katiane dos 

Santos, da Associação dos Catadores de Recicláveis de 

São Mateus, para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno Lamas, e 

das Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e Marizete 

dos Santos. (Pausa)  
 

(A homenageada recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Maria 

Aparecida dos Santos, da Associação dos Catadores de 

Recicláveis de São Mateus, para receber o certificado 

das mãos dos Senhores Deputados Guerino Zanon e 

Bruno Lamas, e das Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos 

Santos e Marizete dos Santos. (Pausa)  
 

(A homenageada recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Sidnei Ferreira 

Ferrari, da Associação dos Catadores de Recicláveis de 

São Mateus, para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno Lamas, e 

das Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e Marizete 

dos Santos. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Camila da 

Cruz, da Associação dos Catadores de Recicláveis de 

Jaguaré, para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno Lamas, e 

das Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e Marizete 

dos Santos. (Pausa)  
 

(A homenageada recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Carlos de 

Almeida Rodrigues da Mota, da Associação dos 

Catadores de Recicláveis de Jaguaré, para receber o 

certificado das mãos dos Senhores Deputados Guerino 

Zanon e Bruno Lamas, e das Senhoras Ana Lúcia 

Oliveira dos Santos e Marizete dos Santos. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Noberto 



54 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 16 de junho de 2015 

Rodrigues da Mota, da Associação dos Catadores de 

Recicláveis de Jaguaré, para receber o certificado das 

mãos dos Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno 

Lamas, e das Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e 

Marizete dos Santos. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Silvana de 

Almeida, da Associação dos Catadores de Recicláveis 

de Jaguaré, para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno Lamas, e 

das Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e Marizete 

dos Santos. (Pausa)  
 

(A homenageada recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Alvacy Pereira 

Bernardes, da Associação de Catadores da Ilha de 

Vitória - Ascamari, para receber o certificado das mãos 

dos Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno 

Lamas, e das Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e 

Marizete dos Santos. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Jorge Luiz dos 

Santos, da Associação de Catadores da Ilha de Vitória - 

Ascamari, para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Guerino Zanon e Bruno Lamas, e 

das Senhoras Ana Lúcia Oliveira dos Santos e Marizete 

dos Santos. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Ana Lúcia 

Oliveira dos Santos, da Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis de Itararé - Amariv, para receber 

o certificado das mãos dos Senhores Deputados Guerino 

Zanon e Bruno Lamas, e das Senhoras Ana Lúcia 

Oliveira dos Santos e Marizete dos Santos. (Pausa)  

 

(A homenageada recebe o 

certificado)  
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Vera Lúcia dos 

Santos, da Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Itararé, Amariv, para receber o 

certificado das mãos dos Senhores Deputados Guerino 

Zanon e Bruno Lamas, e das Senhoras Ana Lúcia 

Oliveira dos Santos e Marizete dos Santos. (Pausa)  

 

(A homenageada recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Benivaldo Neres 

da Paixão, da Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Serra - Recuperlixo, para receber o 

certificado das mãos dos Senhores Deputados Guerino 

Zanon e Bruno Lamas, e das Senhoras Ana Lúcia 

Oliveira dos Santos e Marizete dos Santos. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Creunice da 

Silva Vieira, da Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Serra - Recuperlixo, para receber o 

certificado das mãos dos Senhores Deputados Guerino 

Zanon e Bruno Lamas, e das Senhoras Ana Lúcia 

Oliveira dos Santos e Marizete dos Santos. (Pausa)  
 

(A homenageada recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Gostaríamos de convidar 

novamente os Senhores Everaldo Oliveira Matos e 

Fábio Luiz de Souza, da Associação dos Catadores de 

Recicláveis de Linhares, para voltarem com os 

certificados para uma fotografia. (Pausa) 

  Neste momento, fará o uso da palavra em 

nome de todos os homenageados desta noite, a Senhora 

Ana Lúcia Oliveira dos Santos, da Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis de Itararé. 

 

 A SR.ª ANA LÚCIA OLIVEIRA DOS 
SANTOS - (Sem revisão da oradora) - Boa-noite. 

Obrigada. Sou Ana Lúcia Oliveira dos Santos da 

Associação de Vitória, e queria agradecer, em nome de 

todos os catadores, a homenagem a nós. Agradecer a 

nós mesmos pelo nosso reconhecimento que, hoje, 

estamos aqui porque tivemos um reconhecimento, 

porque antes não éramos reconhecidos e, hoje, graças a 

Deus, temos o reconhecimento. Graças à luta do 

Movimento de Catadores, que é grande - alguns ficaram 

pelo meio do caminho -, mas, graças a essa luta, hoje 

temos esse reconhecimento. 

 Hoje temos uma representante. É a Maria do 

Carmo Cantilio Felipe, do Movimento de Catadores do 

Espírito Santo e quem fala em nosso nome lá fora e aqui 

dentro, e é uma lutadora pela nossa causa. Hoje, antes 

de vir, estive no Ministério Público e ficamos felizes 

por saber que cada vez mais temos andado um passo à 

frente. 

 O deputado falou que antes não tínhamos um 

nome e, hoje, graças a Deus, temos um nome. Antes, 

era conhecido como catador, como mendigo, como um 

qualquer na sarjeta, mas, graças a Deus, temos uma 

profissão, que não é feia. Hoje, a doutora Isabela 

perguntou: Quem tem orgulho de ser catador? Eu tenho 

um orgulho imenso de ser catadora!  

Sou catadora há quinze anos e tenho um 

orgulho imenso de ser catadora. Amo essa causa, brigo 

por essa causa com as prefeituras, vou ao Ministério 

Público e gosto de andar ao lado da Maria do Carmo 

para aprender. É a minha professora, é a minha líder, a 

Maria do Carmo Cantilio Felipe.  
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 Sou apaixonada pela profissão de catador. 

Sabemos da importância que temos nesse meio. Um 

doutor tem importância, mas nós também temos, porque 

estamos cuidando do meio ambiente, do futuro dos 

nossos filhos e dos nossos netos.  

Como catadora, já tenho um filho que estuda 

direito, que futuramente assumirá uma profissão na área 

de direito. Oh! Filho de uma catadora, advogado! 

 Tenho certeza de que muitos catadores aqui 

sonham com o futuro dos filhos. Futuramente eles 

poderão falar dos filhos - ou os filhos dos pais -, que 

eram filhos de catadores e se tornaram doutores, 

advogados, juízes. Quem sabe nossos filhos, 

futuramente, não estarão sentados no lugar dos colegas 

aqui? 

 Muito obrigado a vocês por isso. (Muito bem!) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, o deputado 

proponente desta sessão, Senhor Deputado Guerino 

Zanon, fará as considerações finais e o encerramento 

regimental desta sessão solene. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO ZANON 
- PMDB) - Agradeço novamente a todos que nos 

ajudaram nesta sessão: servidores da Casa e colegas de 

gabinete ainda presentes. Que as delegações e seus 

acompanhantes tenham um bom retorno.  

 No final sempre tem alguma coisa nova, não é? 

E sempre falo, um líder ou uma líder não precisa ficar 

levantando braço, gesticulando, porque alguém levanta 

para ele ou para ela. E está aí o exemplo. Quietinha ali, 

mas na hora que eu estava falando, sempre via o seu 

sorriso e sabia que estava antenada. E, agora, no final, 

se identificou. Maria do Carmo, parabéns. Olhe para a 

câmera porque queremos te ver na TV Ales, com esse 

sorriso todo. Estão te vendo agora e depois todos 

poderão vê-la em vários cantos deste Estado. Parabéns 

a ela e a você por homenageá-la. 

 Quero também identificar aquela senhora que 

está lá, Creunice da Silva Vieira. Na hora que me 

passaram o currículo dela o Senhor Deputado Bruno 

Lamas disse que ela não poderia faltar. Dona Creunice 

já foi diretora da creche Darcy Castello de Mendonça, 

que foi um grande jornalista e também deputado. 

Ouvimos muito na rádio na Grande Vitória. Parabéns! 

Tenho em mãos um pequeno histórico de 

Creunice da Silva Vieira. Trabalha com reciclagem 

juntamente com várias famílias, o que garante o 

sustento e a renda familiar. Atua como presidente da 

Associação de Moradores do Bairro Jardim Atlântico, 

em Jacaraípe. Parabéns por estar aqui conosco. 

Esta foi uma sessão bacana, leve. 

Particularmente estou me sentindo muito feliz e tenho 

certeza de que todos que estão aqui também estão. 

Tenho plena certeza de que o Senhor Deputado Bruno 

Lamas está satisfeito. Gostaria de estar lá, mas, estando 

aqui, se realizou também, porque tivemos uma noite 

para nós muito importante. Quero que todos tenham um 

belo retorno.  

Gostaríamos de entregar uma homenagem a 

cada um dos senhores e das senhoras, mas nossas regras 

só nos permitem entregar trinta certificados. Mas cada 

um que não recebeu, sinta-se também homenageado, 

sinta como se o certificado do colega ao lado estivesse 

em seu nome. 

Este é um momento não apenas para marcar a 

entrega de um certificado ou para que tivéssemos a 

oportunidade de fazer nossas falas ou para que vocês 

tivessem a oportunidade de estar neste Plenário, onde 

muitos, como eu disse, nunca sonharam ter a 

oportunidade de estar; mas é o momento de fazermos 

reflexões, como as que foram feitas nesta sessão por 

Ana Lúcia Oliveira, por Marizete dos Santos e por todos 

que usaram da palavra, para termos possibilidade de 

avançar nas políticas públicas que envolvem o trabalho 

de vocês. Espero que esse seja o momento para isso.  

É muito bom homenagear e ser homenageado. 

É bom demais. Mas, se conseguirmos avançar nas 

políticas públicas, esse é o desejo de cada um e o nosso 

também, podem ter certeza. Agradeço a cada um. 

 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 03 de junho de 

2015, às 9h, para a qual designo 

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.   

 

ORDEM DO DIA: anunciada na 

quadragésima quinta sessão ordinária, realizada dia 02 

de junho de 2015. 

 Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a sessão às vinte horas e 

dezenove minutos.  

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DAS DEMISSÕES 

NA VALE. PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE MAIO 

DE 2015.  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Havendo número legal, invocando a proteção 

de Deus declaro abertos os trabalhos desta comissão, 

que visa averiguar demissões na Vale e no complexo 

Vale. 

 Primeiro, agradeço a presença do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, relator da comissão, e a 

do Senhor Deputado Bruno Lamas, que também integra 

e é vice-presidente da comissão.  

 Convido a Senhora Secretária a proceder à 

leitura da ata da primeira reunião extraordinária, de 

instalação, realizada em 13 de maio de 2015. (Pausa)  
 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  
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O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Pela aprovação.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Pela 

aprovação.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Aprovada a ata como lida. 

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

CI n.º 15/2015 do Diretor da Consultoria 

Temática, Jorge Antônio Ferreira de Souza, 

indicando o consultor parlamentar temático 

Roberto Antônio Bressiane para acompanhar os 

trabalhos desta Comissão. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Deferido. Ciente. Junte-se aos autos. 

Continua a leitura do Expediente.  

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 
 

COMUNICAÇÕES: 
 

Objetivo da Comissão: averiguar, debater e 

buscar alternativas para as demissões em massa 

ocorridas e que continuam a ocorrer na empresa 

Vale do Rio Doce, no complexo de Tubarão, 

Porto Velho, Sotema e ao longo da ferrovia 

Vale do Rio Doce. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Senhores Deputados, a reunião de hoje tem por 

objetivo marcarmos os depoimentos. Os Senhores 

Deputados têm sugestão de quem poderíamos chamar 

primeiramente para ouvir e conhecer a história de 

quantos estão sendo demitidos na Vale e se essas 

demissões prosseguem? 

Hoje vimos, inclusive, uma matéria publicada 

em um jornal de circulação do nosso estado onde dá 

conta de que dois mil terceirizados da Vale serão 

demitidos. Por conta de todas essas questões e do que 

pode provocar grandes demissões no complexo da Vale, 

chamamos esta comissão. É para conversarmos com a 

empresa, compreender melhor a situação e buscar 

alternativas que não suprimam postos de trabalho, 

porque isso trará um problema social muito grande ao 

nosso estado, que já vem sendo impactado com outras 

questões provenientes de complexos industriais como a 

Vale, a ArcelorMittal, e tantas outras atividades que já 

impactam o Estado. 

 Pergunto aos Senhores Deputados se têm 

sugestões de nomes a serem chamados para esse 

primeiro pronunciamento. (Pausa) 

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhora 

Presidente, sugiro que seja convidado o representante 

ou os representantes do Sindicato dos Ferroviários e do 

Sindimetal, até porque temos matéria no jornal de hoje, 

dando conta que dois mil terceirizados da Vale serão 

demitidos. 

 Essa é a nossa proposta.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos tem 

alguma proposta?  

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhora Presidenta, em face do ocorrido e da pressa da 

comissão em obter êxito no seu intento, gostaria que 

fosse ouvido o presidente da empresa, porque o 

sindicato é bom ouvir também, mas já sabemos, porque 

os jornais estão dizendo amplamente o que está 

acontecendo. 

 Tenho essa sugestão, mas concordo com a 

sugestão que for apresentada. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Agradeço, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos. 

 Vamos colocar em votação a sugestão Senhor 

Deputado Bruno Lamas, que possamos ouvir o 

representante legal do sindicato dos Ferroviários, na 

pessoa de sua presidência ou de quem for designado, e 

também, o representante legal do sindicato dos 

Metalúrgicos, do Sindimetal, tendo em vista essa notícia 

na data de hoje, de demissão de terceirizadas, que são 

trabalhadores que vêm do Sindimetal e também da 

construção civil. 

 Mas, a princípio, vamos ouvir esses dois 

representantes, para colhermos as informações. Em 

seguida analisar os próximos passos a serem tomados. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Acho que V. Ex.ª tem que desempatar. Porque 

apresentei uma sugestão e o Senhor Deputado Bruno 

Lamas também fez outra. V. Ex.ª fique à vontade para 

definir qual seria melhor. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - A princípio proponho que sejam ouvidos os 

sindicatos, a fim de termos uma noção mais clara de 

números e, depois, sim, passemos aos passos seguintes. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Eu aceito. É uma derrota razoável; dois a um. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada, Senhor Deputado pela generosidade. 

Desde já peço à nossa assessoria que convoque 

a partir de hoje os dois sindicatos, na pessoa de seus 

representantes, seus presidentes, para estarem aqui na 

próxima quarta-feira, às 13h, prestando informações à 

comissão que averigua as demissões no complexo da 

Vale, em Tubarão. 

A palavra está franqueada aos Senhores 

Deputados que dela desejarem fazer uso. (Pausa) 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
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Senhora Presidente, apenas gostaria de registrar o meu 

protesto contra a Vale, que sempre se utiliza desse 

instrumento de pressão da demissão para justificar a sua 

má gestão. Toda vez que a Vale alega problemas 

financeiros, de faturamento, quem paga a conta são os 

trabalhadores. De certa forma, sentimos alguma 

preocupação até com a ameaça que a Vale tem feito 

com as empreiteiras, de que não vai renovar contrato, 

criando uma situação de instabilidade e intranquilidade 

no Estado. Ousaria até dizer, não sei se é por causa da 

CPI da poluição, se é para tentar confundir a opinião 

pública de que poderão demitir servidores, se a 

Comissão Parlamentar de Inquérito tentar apurar esse 

caso denunciado por toda população da Grande Vitória, 

que é a questão da poluição. 

Lamento profundamente. V. Ex.ª como uma 

das defensoras dos trabalhadores, conhece minha 

posição com relação à Vale; eu tenho a pior impressão. 

Para mim a Vale é uma das empresas piores que tem no 

Brasil, porque ela coloca o lucro acima da sociedade, 

acima do respeito com a população. Então, acho que ela 

não é uma empresa que conseguiria fazer o que faz aqui 

em qualquer país de primeiro mundo; trabalhar com 

dignidade, respeitando a população e respeitando, 

principalmente, os trabalhadores que são quem 

sustentam esses lucros maravilhosos que teve a vida 

inteira. Mas na hora que a coisa aperta, a primeira 

providência que eles tomam é demitir. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Solicito a nossa assessoria que faça o convite  

aos presidentes do Sindicato dos Ferroviários do Estado 

do Espírito Santo e Minas Gerais  e o Presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos  do Estado do Espírito 

Santo, para que possam prestar esclarecimentos sobre as 

demissões, números, se isso continua acontecendo e se 

as matérias veiculadas nos jornais procedem, qual o 

número, o que está sendo feito, se as instituições têm 

propostas a oferecer que venha reverter esse quadro, 

para que possamos ouvir os presidentes desses dois 

sindicatos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - PSD - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Gostaria de registrar o 

ato da assessoria da Comissão Especial em presentear o 

Senhor Deputado Bruno Lamas com bombons, em 

elogio a sua atuação na Assembleia Legislativa. 

Parabéns à assessoria. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada 

a sessão e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 12h14min 

 

 
 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO DO PÓ PRETO. DÉCIMA SEXTA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 

DE MAIO DE 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO-
PP) - 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 décima quinta reunião ordinária, 

realizada em 25 de maio de 2015. (Pausa)  

 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PP) - Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Pela 

aprovação.  

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Pela 

aprovação. 

Senhor Presidente, aproveitando... A Doutora 

Lislie Bayer também é da comissão da ordem. Gostaria 

que V. Ex.ª a convidasse para fazer parte da Mesa.  

 
O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PP) - Ata aprovada como lida. 

Faço então o convite, por solicitação do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, para que a Doutora Lislie 

Bayer faça parte da Mesa.  

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EXPEDIENTE:  

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

Ofícios n.
os

 060/15, 061/15 e 062/15 do 

Gabinete do Deputado Estadual Erick 

Musso, justificando suas ausências nas 

reuniões ordinárias dos dias 11, 13 e 20 de 

maio de 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PP) - Ciente. Junte-se aos autos.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Ofício n.º 063/15 do Gabinete do Deputado 

Estadual Erick Musso, justificando sua 
ausência na visita à Empresa Samarco 

Mineração, ocorrida dia 22 de maio de 2015. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PP) - Ciente. Junte-se aos autos. 

Continua a leitura do Expediente.  
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A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Ofício n.º 062/15 do Gabinete do Deputado 
Estadual Dary Pagung, justificando sua 

ausência na reunião ordinária do dia 20 de maio 

de 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PP) - Ciente. Junte-se aos autos. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Ofício do Senhor Paulo Esteves, 
encaminhando resposta ao OF/CPI N.° 

125/2015, informando que não foram feitas atas 

das reuniões, quando ocorreram, com as 

Associações de Moradores para debater a 

proposta do TCA da Vale. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PP) - Ciente. Junte-se aos autos. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

E-mail do Senhor Eraylton Moreschi da 

Juntos SOS Ambiental, solicitando a 

convocação da Senhora Flávia Karma Rangel 

de Godoi; do Senhor Pedro Dória Menezes, 

funcionários do Iema; e do Senhor Paulo 

Barbosa, Subsecretário de Controle e Gestão 

Ambiental e corpo técnico da SEMMAM - 

PMV. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PP) -  O requerimento do Senhor Eraylton Moreschi 

está sujeito a deliberação. 

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 
Favorável. 

 
O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Favorável.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PP) - O Senhor Deputado Dary Pagung se abstém 

porque acabou de chegar.  

Voto favorável.  

À Secretaria para as providências.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

E-mail do Senhor Eraylton Moreschi da 

Juntos SOS Ambiental, solicitando que esta 

Comissão requisite toda documentação 

proveniente das investigações realizadas pelo 
Iema e SEMMAM com o objetivo de apurar 

denúncias feitas pela Juntos SOS ES Ambiental 

no dia 22/05/2015 nestes órgãos ambientais 

referentes a matéria veiculada no ESTV 

Segunda Edição. 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PP) -  Coloco a solicitação em deliberação.  

O Senhor Eraylton Moreschi fez um 

requerimento proveniente das investigações realizadas 

pelo Iema e SEMMAM com o objetivo de apurar 

denúncias feitas pela Juntos SOS ES Ambiental que 

passou no ESTV Segunda Edição. 

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Pela 

aprovação, Senhor Presidente.  

Quero apenas afirmar que passamos o vídeo na 

sessão passada. V. Ex.ª não se encontrava. Fizemos 

referência. Olha o que registramos: a TV Gazeta, após a 

filmagem do caiaquista, questiona a Vale sobre a 

situação. A Vale diz que não encontrou nenhum defeito 

em um dos equipamentos e que não era responsável por 

isso. Perguntou ao Iema e o órgão informa na própria 

reportagem que a Vale tinha dito que não havia nada de 

errado.  

Ora, nenhuma fiscalização do Iema, o órgão 

ambiental de fiscalização! Então, tem que acabar com o 

Iema porque se eles não têm competência para verificar 

in loco uma denúncia gravíssima dessa natureza e ficar 

refém de Ecosoft e das empresas poluidoras é muito 

complicado, Senhor Presidente. Passei o vídeo aqui da 

mancha, o caiaquista falando e mostrando, indo no 

caiaque em direção à correia. E lá está a mancha. Fiz 

questionamento ao professor Berthoud se aquela 

mancha era de algum navio e ele falou: Não. São das 
correias. Ele afirmou taxativamente.  

Será que não tem nem uma metodologia de 

fiscalização do Iema em relação a isso? Então, Senhor 

Presidente, fico assim ... Pasmem, porque a gente traz 

matérias importantes para esta Comissão e nos 

requerimentos que fazemos de passivo ambiental, a 

Vale diz que não tem passivo ambiental; o Iema diz que 

a Vale e a Arcelor não têm passivo ambiental. Várias 

multas são lavradas e registradas. Acontecem os 

recursos naturais porque eles têm uma banca de 

advogados poderosíssima e conseguem reduzir isso. 

Então, eles não estão preocupados com o impacto 

ambiental, com os problemas que eles causam à saúde. 

São sabedores da impunidade. Temos que tomar uma 

medida mais drástica em relação a isso.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PP) - Então, V. Ex.ª vota pela aprovação do 

requerimento.  

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Pela 

aprovação. 

 

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Pela 

aprovação. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PP) - A Presidência acompanha o voto do relator. 

 Aprovado o requerimento à unanimidade. 

 À Secretaria para providências. 

 Solicito à senhora secretária que continue a 

leitura do Expediente.  
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 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Processo Administrativo da Rede Tribuna, 

encaminhando ofício com cópias das gravações 

das matérias veiculadas sobre poluição do ar. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PP) - Ciente. Junte-se aos autos. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

 ORDEM DO DIA: O que ocorrer. 

 

Objetivo da Comissão: Investigar as 

denúncias de poluição atmosférica, suas causas 

e efeitos, com ênfase para os danos causados à 

saúde da população e ao patrimônio público e 

privado do Estado do Espírito Santo, por meio 

de partículas emanadas de indústrias, veículos e 

outras fontes, conhecidas como Pó Preto. 

 

 Convidados: 

 Doutora Ana Maria Casati, Médica 

Pneumologista  

  Professor Neyval Costa Reis Junior, Pró-Reitor 

de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufes. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PP) - Registro que o doutor Carlos Alberto, 

representante da OAB, e Lislie Bayer, membro da 

Comissão de Meio Ambiente e também representante 

da OAB, estão conosco na Mesa. 

 O professor Neyval, segundo informação da 

nossa assessoria, há pouco, mandou um comunicado 

dizendo que, por motivo de estar em outro compromisso 

em Alegre, não comparecerá a esta audiência. E a 

doutora Ana Casati falou, segundo nossa assessoria, que 

se atrasará aproximadamente vinte ou trinta minutos.  

  

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, gostaria de saber da assessoria se o 

professor Neyval fez essa comunicação oficial e qual foi 

a data, porque é um desrespeito. Ele nos acompanhou 

na ArcelorMittal, fez estudos. E ficamos numa certa 

preocupação e, ao mesmo tempo, desconfiança, porque 

a Ufes faz um trabalho, membros da Ecosoft são 

professores da Ufes. Então, é tudo um conglomerado de 

pessoas convergindo para um único mote, que é dar 

credibilidade às empresas poluidoras. Senhor 

Presidente, quero saber se foi oficialmente. Se não foi 

oficialmente, iremos convocá-lo.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PP) - Mediante seu questionamento, a assessoria nos 

informa que não foi oficialmente Ele, ontem à tarde, 

ligou para a sala das comissões e comunicou que por 

motivo de já ter um compromisso em Alegre, não 
poderia estar presente.  

 

Concordo com V. Ex.ª, porque foi comunicado 

a ele há diversos dias. Ele já poderia ter nos falado 

também há mais tempo, para que não ficasse essa 

situação constrangedora.  

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Até 

porque movimentamos uma grande equipe: a assessoria, 

a televisão, os ambientalistas, a Ordem dos Advogados. 

E os deputados têm seus compromissos em suas bases 

eleitorais, deixando de ir por causa do compromisso 

com a CPI. E a pessoa simplesmente deixa de vir 

prestar seu compromisso de cidadão, de mestre, de 

doutor? 

E ele durante a visita - queria fazer um questionamento 

para ele - disse que houve um preparo para a nossa 

recepção. Porque quando ele leva seus alunos lá para 

fazer as palestras e a apresentação da Arcelor, ele pede 

aos alunos que não encostem as mãos nos corrimãos, 

porque senão vão manchar as mãos de preto. E nós e V. 

Ex.ª, Senhor Deputado Erick Musso, não sujamos 

nossos ternos. Debruçamos sobre os corrimãos, todos, 

tanto no tombamento do vagão, quanto na coqueria, nas 

esteiras ou nos precipitadores eletrostáticos, e em nada 

disso encontramos uma única sujeira. Eles devem ter 

ficado vinte e quatro horas, ou melhor, noventa e seis 

horas limpando para nos receber. E ainda sem contar 

que foram vinte e três carros-pipa para jogar água na 

frente do carro em que íamos. Não tinha jeito de a 

poeira do asfalto subir na ressuspensão de vias, como é 

feito normalmente, pois saberíamos perfeitamente 

verificar.  

Senhor Presidente, isso nos entristece muito 

porque o nosso presidente, Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, fez o convite, ele foi conosco, aceitou o 

convite de vir, e hoje não está vindo.  

Ontem fui ao Rio de Janeiro conversar com o 

ex-gerente de Inteligência da Vale. Ele me pontuou 

algumas situações que estão escritas com as próprias 

mãos dele. Depois, na reunião interna, passarei para nós 

essas pontuações gravíssimas com relação à 

espionagem, cooptação de parlamentares e de 

autoridades para a concessão de licenças e tudo.  

É aquilo que falamos, eles tentam desqualificar 

o trabalho da CPI. Temos que construir um caminho, 

Senhor Deputado Dary Pagung, V. Ex.ª que é o relator. 

Temos que construir um caminho junto com a sociedade 

civil organizada e os ambientalistas. E requerer três 

audiências públicas. Senhor Deputado Almir Vieira, que 

representa a região sul, que é de Anchieta, fazermos 

uma audiência pública lá em Anchieta, em Vila Velha e 

em Vitória, com todos os ambientalistas, a sociedade 

civil organizada. Convidar e lotar este plenário para que 

eles que estão sofrendo na pele, que conhecem de per si 
toda a problemática, possam estar aqui colaborando 

com o nosso relatório, porque eles são autoridades no 

assunto.  

Estamos aqui trabalhando com o doutor Perini, 

doutor Aid e doutora Casati. Eles disseram a mesma 

coisa que doutor Nelson Aguiar, que está ali e foi 

deputado Federal, é um humanista, um ambientalista, 

um advogado renomado, que perdeu a sua esposa pelo 
pó preto. Quando foi para São Paulo os médicos 

disseram: Se sua esposa voltar para o Estado do 

Espírito Santo, ela não terá tempo de vida útil. E ela 

veio a falecer.  

Então, senhores, temos uma responsabilidade 
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muito grande. Temos uma responsabilidade muito 

grande, Senhores Deputados Dary Pagung, Hudson 

Leal, Almir Vieira e Erick Musso.  

Senhor Deputado Erick Musso, temos que dar a 

resposta a essas poluidoras na dosagem em que estão 

desrespeitando este Poder. A primeira parte foi quando 

iniciaram, cooptando Senhores Deputados para 

retirarem as assinaturas; depois, cooptando o governo 

porque investiram nas campanhas para a Casa Civil 

ligar para a Assembleia Legislativa e pedir para 

retirarem assinaturas.  

Não vou admitir e não vou me curvar diante 

dessas pessoas. Podem ser fortes economicamente, mas 

são fracos diante do meu caráter e da minha consciência 

e daquilo que tenho que prestar ao Estado do Espírito 

Santo. Era isso que tinha para falar, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PP) -  Concedo a palavra ao Senhor Deputado Almir 

Vieira. 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Senhor 

Presidente, cumprimento a Mesa, os representantes da 

OAB, doutor Carlos Alberto e doutora Lislie Bayer e 

nossos nobres colegas Senhores Deputados Hudson 

Leal, Dary Pagung, Erick Musso e Gilsinho Lopes. 

Na realidade, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

na nossa visita à ArcelorMittal, realmente nunca vi 

tantos carros-pipa dentro da empresa. Estou falando isso 

porque já fui funcionário daquela empresa e, realmente, 

poderíamos usar qualquer corrimão que não sujaríamos 

as mãos. 

Senti a falta de V. Ex.ª na visita que fizemos à 

empresa Samarco. Diga-se de passagem, totalmente 

diferente da visita à ArcelorMittal. Não estou isentando 

a usina Samarco de não poluir, é poluidora igualmente, 

mas pudemos ver que não houve tanta preparação para 

nossa visita à Samarco, haja vista termos visitado as 

quatro usinas em operação. Não tivemos a mesma 

quantidade de carros-pipa molhando as estradas. Senti a 

falta de V. Ex.ª e, com certeza, daremos essa resposta 

que a população tanto anseia sobre as questões 

ambientais, principalmente na Grande Vitória. 

Aproveito, ainda, este momento, Senhor 

Presidente, para fazer um requerimento. Já estamos 

vislumbrando o fim desta CPI, e gostaria de requerer 

uma audiência pública desta CPI no município de 

Anchieta. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PP) -  Vamos registrar o requerimento de V. Ex.ª e, 

quando formos colocar em deliberação todas as 

audiências públicas, pode ter certeza de que vamos 

colocar a de V. Ex.ª também e aprová-la, para fazermos 

no município que V. Ex.ª representa. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PP) -  Concedo a palavra ao Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, queria dizer ao Senhor Deputado Almir 

Vieira que não estive presente em Anchieta. Gostaria de 

ter participado com V. Ex.ª. Tenho certeza de que V. 

Ex.ª não está querendo eximir a Samarco de nenhuma 

culpa, mas o calor da chegada diz tudo. Quando o 

presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, esteve na 

comissão, teve humildade suficiente de admitir e de 

querer verificar o que poderia ser realizado para reduzir 

a poluição. 

Quando passamos o vídeo da lagoa, dos 

condutores de minério, que vem de Minas Gerais, 

quatrocentos e noventa e três quilômetros, aquela 

situação daquela água, aquela mancha, eles tentaram 

esclarecer. 

Mas estava, na oportunidade, em Brasília e lá 

estive com o Senador da República Paulo Paim, 

colhendo todos os dados para que o nosso relator, o 

Senhor Deputado Dary Pagung, pudesse fazer. Pedi 

copia, de acordo com o ofício que foi protocolado. Já 

disse que papel não sobe escada, não desce elevador, 

não anda de avião, não anda de carro, não anda de nada. 

Se você não for, a documentação não vem. 

Eu fiz vários requerimentos ao Iema e, agora, 

depois de sessenta dias, eles mandaram uma resposta 

dizendo que só poderão me fornecer respostas dos 

requerimentos, no dia 30 de junho, pois pediram 

prorrogação. 30 de junho já é um prazo elevadíssimo, 

que já teremos condições de estar junto com a sociedade 

civil organizada, com os ambientalistas, auferindo o 

nosso relatório. 

Está aqui e quero entregar a V. Ex.ª, 

protocolado na Comissão de Direitos Humanos do 

Senado Nacional, onde já está chegando na próxima 

terça-feira, aqui nesta comissão, todas as respostas com 

todos os documentos que foram colhidos pela Comissão 

de Direitos Humanos, em relação à espionagem da 

Vale, cooptação de autoridade, cooptação de órgãos 

ambientais e de tudo. Eu consegui acelerar esse 

procedimento para que não sejamos levianos, para que 

tenhamos farta documentação para mostrar ao 

presidente da Vale que veio aqui e mentiu, que nós não 

estamos para brincadeira. 

Nós somos um Estado pequeno, mas 

organizado. Somos um Estado pequeno, mas temos uma 

compreensão do que é direito e do que é dever. Então, é 

nesse sentido que queria colocar e esclarecer o Senhor 

Deputado Almir Vieira, da minha ausência, porque 

realmente queria estar presente. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Eu sei que 

V. Ex.ª não foge da luta, Senhor Deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PP) - Senhores Deputados Dary Pagung e Hudson Leal. 

Estamos nesta reunião da CPI com a nossa 

convidada, a Doutora Ana Maria Casati e queremos 

agradecer. S. S.ª é médica pneumologista e professora 

de pneumologia da Ufes, a quem passamos a palavra, 

neste momento, para que possa começar a sua 
explanação. Uma explanação pessoal, primeiro. 

Vou pegar o pen drive da doutora para que ela 

possa fazer a apresentação. 
 

A SR.ª ANA MARIA CASATI - Boa tarde a 

todos. Eu queria agradecer o convite. Para mim, é uma 
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honra estar nesta CPI do Pó. E parabenizar a vocês, 

deputados, pelo esforço sobre-humano de montar esta 

CPI e de conseguir coisas, porque neste estado atual, à 

legislação brasileira ainda não está adequada aos 

parâmetros atuais de poluição.  

A gente ficou com compromisso, na semana 

passada, de dar respostas. Cadê meus colegas médicos? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PP) - O Senhor Deputado Hudson Leal está aqui e o 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, que é o nosso 

presidente, está chegando. 

 

A SR.ª ANA MARIA CASATI - Obrigada. Eu 

também me enganei quanto ao horário, porque achei 

que era às 14h. Então, estou um pouquinho atrasada e 

vocês me desculpem.  

Eu falei que, hoje, faria uma apresentação em 

relação à poluição, de uma maneira, assim, geral. Eu 

posso ficar aqui? É melhor ficar ali, obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PP) - Acho que podemos descer para acompanhar a 

apresentação da doutora e desfazer a Mesa. 

 

 A SR.ª ANA MARIA CASATI - Hoje, farei 

uma pequena explanação, cujo objetivo é instrumentá-

los para que esta CPI continue atuando, e, dentro do 

possível, ajudarei no que puder. Na semana passada, 

falei da pesquisa, fiquei dar uma resposta ao Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, mas, depois da 

apresentação, conversarei com S. Ex.ª. 

 Por que estudamos poluição? Na verdade, a 

poluição resulta - estamos falando de poluição aérea -, 

temos algumas peculiaridades na nossa poluição em 

termos geográficos, pela cidade; em termos da 

localização das duas siderúrgicas, e em termos da 

posição do vento, que, na maioria das vezes, joga os 

poluentes para a montanha, que ficam enclausurados e 

levam aos efeitos. 

A poluição pode ser decorrente da combustão, 

em que temos, na verdade, o material particulado e o 

material gasoso. Hoje, sabemos que o material 

particulado, em especial os PMs menores que dez, é 

muito tóxico e faz muito mal à saúde. Em relação aos 

outros poluentes, temos o particulado que suja a casa, 

mas esse não é importante para a saúde, e sim o 

particulado PM10. 

Sabemos hoje, com os estudos recentes, que o 

pior particulado é aquele menor que 2,5, que fica em 

suspensão e é absorvido pela membrana alvéolo-capilar, 

e essa membrana manda-o diretamente para a circulação 

sanguínea, e na circulação sanguínea numa taxa elevada 

e no individuo predisposto levará a fenômenos 

cardiovasculares e neurológicos. Assim, o paciente pode 

ter aumento da mortalidade, aumento da internação e 

também risco de maior número de AVC pelos efeitos da 

poluição.  
As outras substâncias seriam o dióxido de 

nitrogênio, o dióxido de enxofre, o monóxido de 

carbono e o ozônio. O ozônio não é muito importante 

para nós, porque é sintetizado secundariamente a partir 

de outros poluentes com a luz solar. Ele é muito 

importante em Los Angeles, onde há o grande problema 

do ozônio, o que não é nosso caso. 

Além disso, existem outros fatores associados a 

esse particulado, que são o benzopireno, que são outros 

gases tóxicos, que aumentarão a incidência de câncer de 

uma maneira geral. Falaremos um pouquinho sobre os 

outros poluentes, mas vamos nos ater mais aos 

particulados. 

O NO
2
 é formado pela reação de óxido de 

nitrogênio e de oxigênio reativo presentes na atmosfera, 

provoca irritação da mucosa desde o nariz levando à 

coriza, danos pulmonares também inflamatório, tipo 

agudização de DPOC, que é doença pulmonar 

obstrutiva crônica, que inclui a bronquite e o enfisema. 

Esses gases são muito nocivos à saúde de indivíduos, 

que têm fatores predisponentes. Além disso, esse NO
2
 

está relacionado à chuva ácida juntamente com o 

ozônio.  

O material particulado. Estamos citando em 

relação a repetir a pesquisa, fiquei pensando que não faz 

muito sentido já que temos o respaldo da literatura 

mundial. Esse slide mostra dois trabalhos: um de 

Harvard e um de John Hopkens, que são duas grandes 

universidades americanas. O trabalho de Pope faz um 

levantamento numa localização onde existe uma 

siderúrgica. O objetivo dele foi demonstrar que o 

particulado contribui para o aumento da mortalidade 

excessiva nos Estados Unidos. Então, eles também têm 

esse problema. Isso foi feito em Seattle.  E, esse 

segundo trabalho, que foi publicado no The New 

England Journal of Medicine, a melhor revista médica, 

mostrou que o particulado fino aumentou muito a 

mortalidade em vinte cidades americanas.  

Então, esse problema do pó não é só em países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como 

também em países desenvolvidos. O que se sabe hoje é 

que esse material penetra na circulação e produz 

fenômenos cardiovasculares, como bem disse o nosso 

colega, José Aid, que é o presidente da Sociedade 

Brasileira no Espírito Santo em Cardiologia. Estes 

dados são para corroborar com o que já foi dito na 

semana passada.  

A conclusão desse trabalho é que foi 

encontrada uma evidência consistente que o PM10 está 

associado com todas as causas de morte de doenças 

cardiovasculares e pulmonares. Há uma estimativa de 

que o aumento do risco relativo é de 0,51% em medidas 

epidemiológicas para cada aumento do nível de PM10 

de dez micra por metro cúbico. Este é um dado muito 

importante porque os levantamentos mostram que 

quando você tem um pico de poluição vai aumentar a 

procura na emergência em relação à coronariopatia, 

pacientes com angina, com enfarto e com AVC.  

Esses trabalhos são da literatura internacional, 

padronizados, publicados nas melhores revistas. Eles 

nos dizem que é importante controlar o nível do 

particulado para que você diminua a morbidade e a 

mortalidade. Na verdade é isso que precisamos nesta 
CPI. Esses dois trabalham podem ser pegos para 

subsidiar os senhores nesta CPI.  

Em relação ao monóxido de carbono. Sabemos 

que quando se fuma o teor de monóxido de carbono vai 

aumentar sensivelmente, e o monóxido é o gás que 



62 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 16 de junho de 2015 

compete com o oxigênio e tem muito mais afinidade do 

que o oxigênio pela hemoglobina. Então, quando se tem 

também um nível alto de poluição, seja pelo tabagismo, 

seja pela poluição, por exemplo, sabemos que 

escapamento de gases do carro é uma fonte muito 

importante de monóxido de carbono. Então, o que 

acontece com esse monóxido? O nível dele no ar é 

pequeno, em torno de 0,0001%, mas ele se liga à 

hemoglobina e produz a chamada carboxihemoglobina. 

A hemoglobina é a proteína do sangue que carreia 

oxigênio. Ao invés de ela carrear oxigênio, ela carreará 

o monóxido. O monóxido significa que o nível de 

oxigênio cairá e o paciente terá hipoxemia e seus 

efeitos, ou seja, baixa oxigenação.  

 Esse CO² aumentado, a carboxihemoglobina, 

ativará uma cascata inflamatória, levando à peroxidação 

lipídica, ou seja, altera as membranas celulares e isso 

levará a ataques neurológicos.  Então é o paciente que 

tem AVC. É importante falarmos sobre o monóxido 

porque ele precipita eventos cardiovasculares e 

neurológicos. Em relação a cardiovascular seria: angina 

e infarto. Aquele paciente que tem o nível aumentado de 

monóxido de carbono no sangue terá a predisposição 

aos eventos cardiovasculares.  

 Os padrões de qualidade do ar. Temos do 

Conama os poluentes, PM 10, SO², NO², CO - 

Monóxido de Carbono - e o Ozônio, mostrando o 

monitoramento vinte e quatro horas por dia. Duzentos e 

quarenta é o particulado total. Ele não tem muita 

vantagem em relação à saúde. Na saúde, o mais 

importante é o PM 10, o 2,5 e os menores.  

 Sabemos que esse conjunto levará às alterações 

inflamatórias e às alterações das moléculas. O paciente 

terá o fenômeno de tosse, espirro, falta de ar e chiado no 

peito.  

 Essa é uma tabela também do Conama. Vejam 

que o nível está desatualizado, sendo de março de 1990, 

mostrando os parâmetros que chamamos de atenção, 

alerta e emergência. Esses parâmetros estão 

desatualizados, mas, por enquanto, é o que temos. O 

que precisaríamos, na verdade, era rever esses 

parâmetros e mudá-los.  

 Essa é uma classificação que falamos das 

placas, indicando na orla o nível de poluição é 

exatamente para você ver se a qualidade do ar está boa, 

inadequada ou péssima. De acordo com esse parâmetro, 

você pode ou não correr no calçadão. Isso é mostrado 

em Londres. Nas cidades mais evoluídas, temos as 

plaquinhas indicando o nível de poluição. Isso é muito 

importante porque as pessoas não conhecem esses 

dados.  

 Essa figura é para ilustrar como é a intimidade 

dos alvéolos. Na verdade, o nosso alvéolo, nosso tecido 

parênquima pulmonar é como se fosse aquela buchinha 

de lavar louça. Essa membrana chamada alvéolo capilar 

é para mostrar o... Temos na imagem a via aérea 

superior, a via aérea inferior, a membrana alvéolo 

capilar.  Essa membrana alvéolo capilar os alvéolos em 
contato com o capilar... Na verdade, o alvéolo é a 

unidade de troca gasosa do oxigênio e do gás carbônico. 

O capilar pulmonar é onde ocorre essa absorção. Nessas 

partículas de 2,5 micras ou menores, esse material vai 

ficar em contato direto com o alvéolo e esse contato 

direto permite que esse material seja absorvido na 

corrente sanguínea. E essa absorção vai levar às 

alterações cardiovasculares, respiratórias e 

neurológicas.  

 Para mostrar o mecanismo. Como esse pulmão 

se defende? Na verdade, a gente mostrando ali a mucosa 

nasal, a mucosa pulmonar e a mucosa brônquica. Na 

parte inferior, à esquerda, temos o tamanho do diâmetro 

das partículas, indo de cem micras a 0,01, mostrando 

nessa zona central a maior absorção. Então, a mucosa 

nasal filtra as partículas. A partícula de dez entra no 

pulmão. Você está vendo o epitélio respiratório e 

brônquico e havendo a maior intimidade dessas 

partículas. Como essas partículas são filtradas? Como 

elas não entram no pulmão? A gente tem o primeiro 

mecanismo que é a impactação. As coanas, as vias 

aéreas vão se dividindo em dois e essa divisão abrupta 

vai levar ao impacto dessas partículas que não serão 

absorvidas. A gente tem os cílios e os cílios têm o 

movimento autonômico, que muda, que bate para cima, 

no sentido de eliminar essas partículas ou bactérias ou 

vírus. Associado a isso, a gente tem um tapete mucoso, 

esse tapete mucoso é como se fosse uma escada rolante, 

que rola para cima, aprisiona as partículas e elimina. 

Além disso, a gente tem a deposição gravitacional e a 

deposição eletrostática. As partículas ficam em 

movimento e se difundem através da membrana 

alvéolo-capilar. Essas partículas pequenas, a última 

representação embaixo, à esquerda, o alvéolo mostrando 

como esse alvéolo não pode se defender.  

 Fazendo um comparativo entre a poluição do 

cigarro e a poluição ambiental: o cigarro você fuma se 

você quer; a poluição ambiental, não. Você não pode 

recusar: eu me recuso a respirar esse ar. A gente não 

tem essa chance e essa vontade. Você tem que respirar 

um ar poluído. Por isso que a gente precisa combater a 

poluição. É essencial para todos respirarem um ar puro. 

E hoje a gente sabe que a morbidade, a mortalidade está 

muito associada aos poluentes do ar. A gente tem uns 

gráficos de asma. Você nota que, em 1950, a incidência 

de asma era em torno de cinco por cento. Quando você 

vai para o ano 2000 essa incidência vai para vinte e 

cinco por cento. Os autores questionam: Por quê? Como 

explicar isso? A conclusão é que a poluição tem um 

efeito muito importante e muito severo. A gente sabe 

que, no adulto, em relação ao desencadeante de asma, o 

mais importante são os poluentes aéreos. Na criança, 

são os poluentes: a dieta cheia de corante, os 

comprimidos amarelos. A criança tem um perfil 

epidemiológico diferente em relação ao fator 

desencadeante. A criança é mais pela boca. Por isso que 

a gente avisa por que no Brasil tem comprimido 

colorido? Porque você dá, às vezes, um antibiótico rosa, 

o paciente tem asma, ele desencadeia asma. Imagina a 

poluição que você não tem escolha. Você tem que 

respirar o ar de qualquer maneira.  

 O nosso compromisso era falar um pouco do 

particulado, um pouco desses mecanismos porque, na 
verdade, não fiquei falando muito de medicina. Ontem, 

meu computador queimou. Tive que fazer uma aula 

rápida, tinha doente grave para ver, foi uma loucura. 

Tirei alguns slides importantes, porque não consegui 

captar, tinha perdido todo o meu background de 
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medicina, minhas aulas, perdi tudo, mas acontece.  

 Falamos de estresse oxidativo, o oxigênio, 

quando combinado a poluentes, lesa a membrana, lesa a 

célula, lesa o epitélio respiratório. E o epitélio 

respiratório uma vez lesado reage com aumento de 

secreção, contração do músculo: broncoespasmos. 

Então são os desencadeantes. E aqui é muito importante 

pensar nos fatores particulados e os aéreos NO2 e SO2 

que vão alterar essa mucosa, promovendo sintomas 

respiratórios.  

 Na prática, vemos que hoje em Vitória é difícil 

controlar asmático, controlar sinusite, porque o paciente 

fica com crises repetidas. A membrana muito frágil fica 

aberta, o particulado penetra e a inflamação fica 

mantida. Sabemos que o paciente que tem sinusite e 

asma, se você não trata a sinusite, a via aérea superior, a 

asma fica perene e não controlada.  

 Agradeço, era isso que queria colocar para 

vocês.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 

FAVATTO -PEN) - Obrigado, professora Ana Maria, 

pelos esclarecimentos. Mesmo na correria, como a 

senhora mesmo falou, foi muito produtivo.  

  

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, quero cumprimentar a doutora Ana Maria. 

Doutora Ana Maria, estou falando que gostaria de 

solicitar, mas acho que a senhora já deixou à disposição 

os dois estudos para a comissão.  

 

A SR.ª ANA MARIA CASATI - Vou 

encaminhar em arquivo para a comissão.  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Vamos 

passar para a senhora o e-mail da comissão para que 

encaminhe para nós.  
 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Boa-tarde, 

Senhor Presidente Doutor Rafael Favatto, todos da 

Mesa e todos que nos assistem pela TVAles.  

Doutora Ana, quando estudei, há mais de vinte 

anos, achávamos que poluição era só pulmonar. Hoje, 

com o avanço do estudo da microscopia eletrônica 

vemos que a coisa avançou.  

O Doutor José Aid Soares Saad falou da parte 

cardíaca, quando passa do alvéolo para a corrente 

sanguínea. Só que uma vez estando na corrente 

sanguínea, hoje tem estudo da parte cardiológica, 

porque ele pode chegar a qualquer lugar. Tem estudo 

mostrando a parte cardíaca, mas isso não impede, e é até 

uma pergunta que farei depois que gostaria que a 

senhora respondesse, ele estando na corrente sanguínea 

pode chegar a qualquer parte do corpo humano.  

A senhora me falou algo que é novo para mim 

com relação ao sistema nervoso central, sobre 

monóxido de carbono. Quando a senhora fala da 

peroxidação lipídica, que pode levar à alteração 
neurológica, então, há desordem do metabolismo de 

lipídios que vai levar á alteração. Gostaria de saber que 

se leva lipídios, pode levar proteína também. Há 

desordem da rede de proteína. Sabemos que estamos 

falando de doença neurológica que pode estar 

relacionada no futuro. E alteração de proteína é uma 

alteração da doença de Alzheimer, que pode ser 

precipitada, desencadeada, por várias coisas, como a 

parte genética, não sei se a palavra seria genética, 

familiar, incidência familiar, acho que esse é o termo 

mais correto. Mas você tem os agravantes, diabetes... 

Gostaria de saber se poderia levar a uma 

desordem em nível de proteína, se tem algum estudo 

falando disso. Isso é uma novidade para mim, a 

alteração neurológica. 

 

 A SR.ª ANA MARIA CASATI - Na verdade 

esses estudos são muito recentes. Sabemos que as 

membranas são lipoproteicas e essa oxidação lipídica 

altera o complexo lipídio-proteína. Por isso falam em 

acidente vascular cerebral - AVC, o popular derrame. 

 Os trabalhos mais modernos mostram o 

aumento do risco, da frequência no atendimento da 

emergência por problemas cardiovasculares e 

neurológicos. É um dado muito novo mostrando que o 

pior que existe é o PM 2,5, muito mais tóxico, porque 

penetra na corrente sanguínea. Todos os efeitos, como 

se está perguntando, a gente induz por saber que as 

membranas são lipoproteicas e que ele oxida a 

membrana, pensando em outros efeitos. 

 Alzheimer é uma doença ultrapreocupante, em 

que se tem deposição de beta-proteínas, e tem o fator 

genético, há maior incidência no paciente com 

alterações familiares. Mas ainda, infelizmente, é uma 

doença pouco esclarecida e a gente ainda não sabe 

como prevenir Alzheimer, acho que é a preocupação de 

todos atualmente. Ninguém quer ficar com Alzheimer. 

Viu aquele filme do Alzheimer precoce, aos cinquenta 

anos? Uma coisa realmente terrível. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Foi provado 

nesta comissão e mostrado, por estudo científico. Então 

se tem evidência científica. 

 Quando sai uma publicação dessas 

relacionando a poluição à doença, não há o que 

questionar. Foi o que bem foi falado na apresentação 

anterior pelos palestrantes médicos. Eles estão querendo 

fugir de uma responsabilidade de doença, não querem 

ter causa-efeito doença.  

Não tem nem dúvida de que esses estudos que a 

senhora mostrou, vamos anexar a esta CPI, têm relação 

com doença, temos que diminuir esse índice de 

particulados na Grande Vitória. 
 

A SR.ª ANA MARIA CASATI - Ontem liguei 

para o professor Saldiva, queria que ele fizesse um 

apanhado, porque é um grande estudioso de poluição, 

tem um laboratório de poluição ambiental na USP, 

considerado um dos maiores latino-americanos e, além 

disso ficou em Harvard fazendo epidemiologia e 

estudando poluição. 

Então ele falou que a gente não tem que voltar; 

fazer trabalhos, porque a literatura mundial pode 

respaldar esta CPI no sentido de que não existe dúvida 
entre a correlação de poluição PM 10 e PM 2,5 às 

doenças cardiovasculares, pulmonares e neurológicas. 

Na verdade, a gente precisaria fazer um estudo 

com microscopia eletrônica das partículas do diâmetro 

aerodinâmico. Ele é um profundo conhecedor; veio 

várias vezes aqui. Eu solicitaria a esta Assembleia 
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Legislativa que fizesse uma revisão de suas visitas 

porque tem várias sugestões. 

Falei que se ele pudesse vir à comissão, pela 

universidade ou pela CPI, então ele falou que as 

sugestões que daria já deu, e que a Assembleia 

Legislativa tem essas sugestões. Ele é uma pessoa muito 

acessível. 

Ele falou que tem jeito de saber do ponto de 

vista de estudo dessas partículas. Tem que ver qual o 

conteúdo. Essa partícula tem ferro? Qual o mineral 

contido nessa partícula? A gente sabe que o ferro é 

muito oxidativo, altera membrana, produz doenças, é 

um marcador de doença. Os pacientes que doam o 

sangue - isso quero falar aqui, porque todo mundo tem 

que ser doador - tem redução da mortalidade 

cardiovascular e de câncer de colo - são trabalhos novos 

- porque diminui o ferro. Então, o ferro, em si, é 

altamente lesivo. 

Então, ele acha que nessa CPI deveria ser 

estudado, identificar o que uma siderúrgica está 

produzindo e o que a outra está produzindo. Ele acha 

que o estudo dessas partículas, do ponto de vista de 

microscopia e de toxicologia... Porque é uma coisa mais 

complexa, que é feita pela engenharia, que dá o subsídio 

para saber se essa partícula está vindo de tal fonte, 

aquela de tal fonte e aquela outra de tal fonte. Então, 

seria um estudo importante para vocês fazerem aqui e 

para respaldar a CPI. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Eu estou 

satisfeito com a resposta. E Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, depois pedir para deliberar com os 

membros dessa CPI o convite desse pesquisador, porque 

acho que é muito interessante. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 

FAVATTO - PEN) - O Paulo Saldiva já esteve nesta 

CPI. Foi um dos primeiros palestrantes. Então, o Senhor 

Deputado Hudson Leal, naquela oportunidade, não 

estava conosco. Mas o Paulo Saldiva fez uma aula 

brilhante, a convite do Senhor Deputado Dary Pagung. 

Só para esclarecer ao Senhor Deputado Hudson 

Leal. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Erick 

Musso. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PP) - Senhor 

Presidente, boa-tarde a todos que nos acompanham e 

que nos assistem ao vivo pela TV Ales. 

Queria perguntar a Doutora Ana Maria. A 

senhora tem quantos anos de profissão e especialidade 

na área? 

 
 A SR.ª ANA MARIA CASATI - Quarenta 

anos. 
 

O SR. ERICK MUSSO - (PP) - Quarenta anos 

de especialidade na área de pneumologia, de 
especialidade mesmo nessa área. 

O que ouvimos nesta CPI de todas as empresas, 

na sua totalidade, é de que não há qualquer ligação entre 

o material particulado e a saúde das pessoas, que não há 

indícios, que não há comprovação, que não há 

instrumentos que se prove que ficaram pessoas doentes 

ou que morreram pessoas ou que tem algum indício, 

algum subsídio de que o material emanado, tanto da 

Vale, como da Arcelo, da Samarco ou da construção 

civil, em especial das indústrias, tenha ligação com a 

questão da saúde humana. 

A minha pergunta é muito específica. Dentro 

dos quarenta anos da sua profissão, dentro da sua 

experiência de tudo que a senhora já viu, já passou e 

conhece, tecnicamente, da área, há ligação entre a 

poluição emanada dessas indústrias, especialmente na 

Grande Vitória, afetando a qualidade de vida e a saúde 

das pessoas, dos moradores, dos capixabas? 

 

A SR.ª ANA MARIA CASATI - É para rir, 

não é? Porque temos a literatura, não sou eu que digo. 

Eu não falo nada, apenas estudo e uso a literatura 

mundial como instrumento. 

Então, esses dois trabalhos da Harvard e da 

Johns Hopkins, que são as maiores universidades 

americanas, e se você for ver pesquisa de todas, elas 

realmente falam que as doenças pulmonares e 

cardiovasculares estão aumentadas e estão 

correlacionadas com o nível de poluição. 

Esses níveis de poluição, há uns quinze anos, 

não tínhamos a correlação de trabalhos da literatura 

mostrando o efeito cardiovascular que o José Aid bem 

disse nesta CPI, porque temos um trabalho do professor 

Saldiva mostrando o aumento de risco cardiovascular e 

neurológico, em São Paulo, relacionado ao PM 2,5 

micras. 

Então, esses são dados indubitáveis da 

literatura mundial e que, na verdade, não precisamos 

fazer novamente aqui. O que precisamos é estudar a 

partícula, saber que essa partícula vem de tal fonte e 

aquela de tal fonte. Depois, você tem a literatura te 

respaldando em relação ao aumento da morbidade e da 

mortalidade por doenças cardiopulmonares. 

 

 O SR. ERICK MUSSO - (PP) - Senhor 

Presidente, satisfeito por enquanto. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes.  

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Doutora 

Ana Maria Casati, na CPI de 96, V.S.ª prestou uma 

grande colaboração. Na época, foram envidados vários 

encaminhamentos, que resultaram em um TCA. Não sei 

por que não foi um TAC, mas resultou em um TCA. De 

lá para cá, a situação melhorou ou piorou? 

 

 A SR.ª ANA MARIA CASATI -  A situação 

piorou em termos de vivência clínica e também de 

dados de poluição, porque a indústria fez algum esforço, 

colocou algumas placas, fez alguns mecanismo, mas 

sabemos que esse esforço não foi suficiente para termos 

uma qualidade de vida melhor. 
 

O SR. GILSINHO LOPES - (PRP) - O 

professor Luiz Bertoldo esteve nesta Casa na segunda-

feira passada. S. S.ª está produzindo um equipamento, 

um relé, em que diz que os precipitadores eletrostáticos 

têm uma confiança de noventa e nove por cento. E é 
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nesse um por cento, que são das partículas mais finas, é 

que esses relés contribuirão com sessenta por cento. 

Então, será um investimento de quinze milhões, para 

conseguir uma melhoria de apenas sessenta por cento de 

um por cento que os relés faltam. 

Fiz um questionamento para S. S.ª de qual é a 

garantia desses precipitadores eletrostáticos em função 

da sua utilização, da vida útil? Um precipitador 

eletrostático, se entra em funcionamento hoje, tem uma 

eficácia de quase cem por cento. Nem cem por cento, 

porque todas as tecnologias são renováveis 

periodicamente e em uma velocidade muito grande.  

S. S.ª disse que esses precipitadores 

eletrostáticos têm aproximadamente dezesseis anos. 

Quer dizer, já estão mais do que utilizados, já estão com 

manutenções realizadas ou não - o que não sabemos - e 

com uma eficácia que não é a mesma. S. S.ª já reduziu 

de noventa e nove para sessenta por cento.  

Vimos uma reportagem que saiu nesta semana, 

em que a Vale e a ArcelorMittal respondem por 83,41 

por cento do material particulado da Grande Vitória. A 

dissertação teve a chancela da professora Jane Meri 

Santos e de Neyval Costa Reis, que hoje era o nosso 

convidado, não compareceu, mas já está reconvidado e 

agendado para o próximo dia 3. 

Quando os Senhores Deputados Dary Pagung, 

Erick Musso e Hudson Leal perguntaram à senhora 

sobre ao longo da sua experiência no passado, há vinte 

anos, quando contribuiu de forma importante para a 

CPI, em 1996. Hoje, a senhora com a gama de 

experiência maior, com outros pós-doutorados, com 

outras situações, com o inventário e com o 

congraçamento dessas ideias com os membros de outras 

categorias da área médica, como a cardiológica, do 

professor Aid e do professor Perini, estou vendo que as 

coisas pioram a cada dia, mas todos os diretores e 

gestores dessas empresas vêm a esta CPI e dizem que 

não há nada que comprove a correlação da poeira 

sedimentável com as doenças. A senhora pode dar um 

esclarecimento para nós sobre essa situação? Alguns 

jornais publicaram aquela fala da senhora de que as 

pessoas deveriam até mudar da Grande Vitória. Eles 

ficaram assim... A senhora disse o seguinte: É um 

conselho. 
 

 A SR.ª ANA MARIA CASATI - Sabe como é 

a imprensa? A imprensa que está presente aqui. 

Falamos uma coisa, a imprensa destorce e fala outra. Na 

verdade foi um contexto. Um paciente específico com 

doença pulmonar obstrutiva crônica, com bronquite e 

enfisema grave, sem condição de transplante, porque ele 

já tinha passado da idade, ele tinha setenta e dois anos e 

a idade é setenta. Esse paciente agudizava, ou seja, toda 

a semana ele tinha uma agudização. Então, em face da 

limitação média que vivemos atualmente, e em face da 

otimização da medicação, o paciente estava plenamente 

medicado com tudo o que tem de melhor, o paciente foi 

aconselhado a se mudar de Vitória. Então, foi num 
contexto particular. O que podemos fazer de colocação 

é o seguinte: O que suja o chão não suja o pulmão. O 

chão incomoda porque você não pode nem caminhar 

descalço dentro de casa, porque você fica com o pé todo 

preto. 

 Então, o pó preto destrói seus tapetes, seus 

quadros e a casa. É muito ruim. É desconfortável. O pó 

que fica em suspensão de PM10 e PM2,5 penetra no 

pulmão e aumenta a morbidade e a mortalidade por 

doenças cardiovasculares, dito pela Literatura Mundial, 

dito pelos meus colegas, o José Aid, que é cardiologista, 

que atende a uma população grande. O paciente 

descompensou, agudizou, fez uma angina e você não 

tem fator de risco. Então, hoje a literatura respalda que 

você tem uma mobilização da placa da coronária, 

explicando que a poluição é responsável pelo aumento 

no número de atendimento na emergência, etc. 
 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Nesse 

estudo tanto o Professor Neyval Costa Reis Junior como 

a Doutora Jane Mary dos Santos, registram que a maior 

participação corresponde a Vale. Cinquenta e oito por 

cento do material particulado. E a CST 22,10% de 

material particulado. Está aqui. São pessoas 

responsáveis, estudiosas, são pessoas que têm 

responsabilidade. E, as empresas querem exatamente 

desqualificá-las. Por isso a insistência. Foi muito 

importante a senhora ter vindo a esta CPI dar mais essa 

contribuição nessa apresentação. V. S.ª falou que seria 

tímida na apresentação e que perdeu alguns dados. Não. 

Foi muito importante e esclarecedora. 

 A sociedade, aqueles que estão nos assistindo, 

nós que estamos aqui e os que são da Ordem dos 

Advogados e que se encontram nesta CPI sabem 

perfeitamente que somos antenados, ligados, e que a 

problemática dos particulados sedimentados interfere 

diretamente na saúde do cidadão e que todos os 

consultórios, hospitais, UPAs, estão lotados de doenças 

respiratórias pulmonares e cardiológicas provenientes 

dessa situação. Só os poluidores que não acreditam. 

Falei na sessão passada que os Países 

desenvolvidos... A senhora citou a questão dos Estados 

Unidos, que também têm este problema. Mas a 

Inglaterra e a Alemanha deixaram de fabricar o aço e 

incentivaram a fabricação do aço nos países em 

desenvolvimento. Temos aqui quinhentas toneladas/ano 

da ArcelorMittal e quinhentas toneladas/ano de carvão 

da Vale do Rio Doce. Esse carvão vem para o nosso 

pulmão e vai para a corrente sanguínea. São essas coisas 

que temos que...  

 Temos a medição da qualidade do ar aferida 

por um decreto, quando tem que ser por uma lei. 

Protocolei em 2014 um projeto de lei, com todos os 

detalhes mínimos, que iria resultar em uma redução 

drástica dessa situação. Mas, infelizmente, as empresas 

são poderosas, têm o poder de persuasão e de 

convencimento, fazem doações de campanhas a 

governos e mais governos e a deputados e mais 

deputados e no final conseguem que não sejam 

aprovados...  

 Senhor Presidente, Deputado Doutor Rafael 

Favatto, conversávamos e vamos daqui a pouco 

deliberar sobre as audiências públicas. Ouviremos a 

sociedade civil organizada, os ambientalistas e as 
pessoas que têm contribuição a dar em relação a isso. 

Sabemos da desvalorização patrimonial das residências 

que existem no entorno da Grande Vitória e sabemos da 

questão do aumento das doenças nos consultórios, e 

temos como aferir isso.  

 Senhor Presidente, queria saber como ficou a 
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situação da compra dos aparelhos para nós, para que a 

Doutora Ana Maria Casati pudesse colaborar conosco 

ainda mais, ao registrar os exames necessários para 

aferir um morador daqui, da área mais afetada, que é da 

questão da Ilha do Boi, de Vitória, de Praia da Costa e 

de um morador de Viana. Ficamos de ver com o 

presidente... Isso é importante, pois já não temos uma 

assessoria técnica à altura.  

 Vejo CPIs em outros estados e todas elas têm 

um potencial muito grande para assessorar a CPI. 

Nossos procuradores precisam ser liberados pelo 

procurador-geral para estarem efetivamente ligados a 

esta CPI porque eles têm que fazer parecer de outros 

projetos lá e depois... cairá em nossas costas. 

Precisamos ajustar essas situações porque elas são...  

 Perguntei ao procurador se, dentro daquela 

conversa que tivemos anteriormente com o Senhor 

Deputado Dary Pagung, que é o relator, tínhamos 

condições de ir fechando a questão do relatório e eles 

disseram que estão trabalhando lá e o procurador-geral 

só os liberou por uma semana e pouco. Quer dizer, eles 

têm que estar efetivamente à disposição da Comissão. É 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito que necessita 

de profissionais à disposição a tempo e a hora, para 

fazer nossos questionamentos. 

 Temos a assessoria técnica que tem contribuído 

e muito com questionamentos e tudo mais, mas essa 

assessoria jurídica é importante porque lidaremos contra 

tubarões, pessoas que fazem a vida inteira um trabalho 

de desqualificação do profissional, que tentam debatê-

los. Eles querem contestar uma profissional do gabarito 

e da idoneidade da Doutora Ana Maria Casati. Quem 

dera a mim que sou Delegado de Polícia e estou 

Deputado. Sou Delegado de Polícia de profissão, mas 

estou Deputado. 

Doutor Carlos, eles vão querer, simplesmente, 

dizer que não entendemos e não conhecemos nada. Mas 

temos o poder e esse é o poder que a sociedade do 

Espírito Santo nos auferiu e queremos agir com a maior 

decência possível. 

 Senhor Presidente, queria que V. Ex.ª 

aproveitasse a oportunidade e colocasse em deliberação. 

O Senhor Deputado Erick Musso se ausentou, mas 

aproveitando que os Senhores Deputados Dary Pagung 

e Almir Vieira ainda se encontram, se a gente puder 

deliberar a questão das audiências públicas, porque não 

passamos... 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 

FAVATTO - PEN) - Só quando acabar os 

questionamentos. 

 A Organização Mundial de Saúde concluiu que 

a poluição do ar está entre as principais causas de 

câncer em 2010. A entidade calcula que a poluição 

atmosférica causou duzentas e vinte e três mil mortes 

por câncer de pulmão. Existe algum estudo que mostra a 

quantidade de mortes por câncer de pulmão na região da 

Grande Vitória? Se não existir, pela experiência, a 
senhora acha que nosso número é maior do que a média 

da população nacional, em relação a esse dano ao 

pulmão? 

 

 A SR.ª ANA MARIA CASATI - Sabemos que 

o maior agente provocador de câncer de pulmão é o 

cigarro. Ele é responsável por oitenta por cento da 

incidência de câncer de pulmão. Sabemos que na 

fumaça do cigarro tem quase cinco mil substâncias 

tóxicas. Dessas, quarenta são cancerígenas. Aqui temos 

os gases que são emitidos, o benzopireno, que são 

substâncias muito cancerígenas. Mas não temos medida. 

Se você não tem a medida, você não pode fazer 

correlação com o risco. Isso é uma falha. O que a gente 

vê é que tem pacientes não tabagistas que têm câncer de 

pulmão. Hoje, infelizmente, há várias coisas que 

produzem câncer. A Sociedade de Oncologia 

recomenda, por exemplo, aquele plástico que você 

coloca no micro-ondas não pode, porque ele emite 

substâncias tóxicas, cancerígenas. Esse papel da 

poluição, ainda não temos infelizmente. O que temos 

são evidências de pessoas com câncer sem fator de 

risco, sem ser tabagista. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 
FAVATTO - PEN) - Nosso índice de pessoas com 

câncer que não são tabagistas é maior do que a média 

nacional? 

 

 A SR.ª ANA MARIA CASATI - Não sei lhe 

responder, porque antigamente a gente fazia 

pneumologia. Fazia broncoscopia, indicava o 

tratamento, radioterapia, onco. Hoje não. Hoje a gente 

manda para o oncologista. Você acaba ficando mais 

distante e não tem essa informação. Particularmente não 

tenho. O que posso falar é isso: pessoas com câncer sem 

fator de risco tabágico, que não é fumante.  

 Em relação ao Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, queria fazer uma sugestão. Essa equipe tem que 

ser multiprofissional. Precisaria envolver as pessoas da 

universidade, os professores da física, os professores da 

engenharia, porque eles têm muitos estudos, teses de 

doutorado e de mestrado. Eles têm estudos ambientais. 

E são pessoas muito importantes porque a poluição, a 

gente sabe, não é um problema médico. É um problema 

médico, social, de engenharia. Essas pessoas deveriam 

também participar e as pessoas envolvidas com 

pesquisas fazendo isso também. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 

FAVATTO - PEN) - Muito bom. Acho que, na semana 

passada, na reunião, a senhora ficou de ver o 

equipamento que seria necessário para passar para a 

gente e assim a gente fazer contato com a Unimed, 

MedCenter, esses planos de saúde se por ventura 

queiram participar também fazendo a aquisição desse 

material.  

 

 A SR.ª ANA MARIA CASATI - Nesta 

semana, tive oportunidade de conversar com o professor 

Paulo Merçon, patologista, o pessoal o conhece, ele 

estuda placenta. Falando com ele sobre a correlação de 

alterações fetais e poluição. Ele tem trabalho nesse 

sentido, embora não seja muita coisa, mas me falou que 
tem. E também porque essa pesquisa, em relação ao que 

vocês estão querendo, o estudo do monóxido com o 

medidor específico vai medir uma pequena parte do 

problema. Na verdade, não vai medir o problema 

principal, que é o particulado. 

 Conversei com o professor Saldiva e também 
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com o pessoal da Sub-reitoria de Pesquisa e Extensão 

em relação ao trabalho de pesquisa, porque a nossa 

parte é o estudo do problema. Mas esse trabalho é 

maior, com mais prolongamento de tempo, de dois 

anos, de cinco anos. Para o que os senhores estão 

precisando atualmente acho que teríamos que fazer esse 

estudo baseado em literatura. As teses da Ufes de 

poluição são importantes para respaldar essa CPI.  

 Dos físicos, tenho alguns clientes no 

consultório que fazem isso. Estudam poluição, como 

evitar a poluição, os equipamentos. Acho que é uma 

questão de se informar e interagir com outros 

profissionais para poder enriquecer e respaldar esta CPI.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 

FAVATTO - PEN) - Obrigado. 

 Senhor Deputado Dary Pagung.  

 

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, somente uma pergunta que acho importante. 

Esse material particulado PM 2,5, a senhora disse que 

dos pulmões vai para a corrente sanguínea. Tem algum 

tipo de exame que podemos fazer para detectar e como 

que resolve se você detectar esse material no sangue? 

 

 A SR.ª ANA MARIA CASATI - Fazemos 

pesquisa que começa com animal, depois reproduz em 

humanos e você tem os chamados marcadores. Mas 

você não tem o marcador, tipo a dosagem sanguínea 

para respaldar esse conhecimento. O que a literatura 

mostra são estudos epidemiológicos. Estudos 

populacionais mostrando quantos foram internados, o 

porquê, quantos óbitos. Sabemos que o chaminé preto 

soltou muito pó, esse efeito na saúde vai de uma hora a 

vinte e quatro horas, temos essa correlação.  

Acho que em 1991, íamos fazer um estudo 

populacional associando uma tese da engenharia 

estudando meio ambiente. O que iríamos ver? As 

crianças de uma área poluída e de uma área não poluída, 

os sintomas respiratórios, o número de óbitos ocorridos 

naquele período e quantos foram relacionados a um pico 

de poluição.  

Essa é uma tese para dois, cinco anos, é uma 

pesquisa longa. Por isso que o Saldiva, que é uma 

pessoa muito respeitada e com um background enorme, 

acha que a literatura vai nos respaldar. Mas, 

infelizmente, não temos esse marcador, como se tem o 

marcador PSA alto, que é câncer de próstata, alguns 

marcadores de câncer, o CEA. Não temos, infelizmente.  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Qual é a 

melhor técnica de exame clínico para aferir o impacto 

da poluição do ar nos pulmões? 

 

A SR.ª ANA MARIA CASATI - Temos 

questionários padronizados pela Sociedade Americana 

de Pneumologia que se chama Isaac, que você vê os 

sintomas: tosse, catarro, chiado, dispneia, falta de ar. O 
questionário é de Isaac e você faz a correlação funcional 

através da espirometria, que é a medida da capacidade 

pulmonar. Temos medida do VEF1 e medida do 

Tiffeneau, que mede vias aéreas grandes e pequenas. 

Geralmente esses pacientes têm uma inflamação nas 

pequenas vias dos bronquíolos, que você detecta pela 

espirometria  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 
FAVATTO - PEN) -  Agradeço a participação da 

doutora Ana Maria Casati, sua palestra, todo o empenho 

e respeito conosco e com nossa sociedade, como 

professora, como mestre que é, em vir dar a palestra 

com essa apresentação e esses esclarecimentos que, com 

certeza, irão abrilhantar ainda mais o relatório da CPI 

para chegarmos ao relatório que nossa população 

merece. 

Agradeço em nome da Assembleia Legislativa 

e dos membros da CPI. 

 A palavra está franqueada aos Senhores 

Deputados que quiserem fazer alguma saudação a ela. 

Só agradecer mesmo? 

 Se a senhora quiser, pode fazer alguma 

conclusão final. Realmente agradecemos os dois dias 

que a senhora se dispôs a vir à reunião. Sentimo-nos 

muito honrados com sua presença na nossa Casa. 
 

A SR.ª ANA MARIA CASATI - Quero 

parabenizá-los pelo esforço. Como disse o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, é uma luta de tubarão, você 

tem que se livrar de tubarão. Quero parabenizá-los pelo 

esforço, pelo empenho e também pela persistência. 

Em 1991 a gente fez o primeiro congresso de 

poluição no Espírito Santo e trouxemos várias 

autoridades nacionais para começar a estudar o 

problema. O problema é tão importante que, até hoje, a 

gente continua estudando e acho que tivemos muitos 

avanços. 

Quero também agradecer a vocês e parabenizá-

los. A gente fica à disposição para esclarecimento 

porque achei que a sociedade civil tem que respaldar 

uma CPI desta monta. Sabemos como vocês estão 

sofrendo. A gente sofre com isso, não consegue resolver 

e persiste. 

Acho que todos têm que se envolver. A parte 

jurídica é muito importante porque, como a gente vai 

tocar as coisas? E a legislação, vocês precisam fazer as 

leis, muito importantes para a sociedade, visando um 

ambiente melhor para viver melhor. Muito obrigada! 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 
FAVATTO - PEN) -  Eu que agradeço. Concedo a 

palavra à doutora Lislie, que fará uma pergunta. 

 

A SR.ª LISLIE BAYER - Ela informou que o 

maior número de pessoas portadoras de câncer 

pulmonar está entre os tabagistas. Gostaria que a 

doutora informasse se há na poluição atmosférica de 

Vitória alguma substância, ou as mesmas substâncias e 

quais são, existentes no tabaco. 

 

A SR.ª ANA MARIA CASATI - Os trabalhos 

modernos falam do PM 10, que tem um potencial 

oxidativo alterando o DNA, alterando essas células. Na 
verdade, qualquer fator que altere a célula, que impeça 

essa replicação normal, é responsável.  

Há alguns trabalhos mostrando aumento de 

incidência de câncer em crianças, relacionado à 

poluição. São dados de literatura mundial. Não tenho 

anotado aqui, mas quando fiz a revisão não anotei a 
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referência, poluição e câncer em criança. 

Essa pergunta sua existe. A gente pode incluir 

esse nos trabalhos que fiquei de mandar, os da Harvard 

e do The Johns Hopkins, para subsidiá-los. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 
FAVATTO - PEN) -  É importante. Continua com a 

palavra a doutora Lislie Bayer. 

 

A SR.ª LISLIE BAYER - Ela informou 

também que grande parte das pessoas, dos pacientes 

atendidos nas emergências da Grande Vitória sofrem de 

problemas pulmonares. Gostaria que ela dissesse quais 

as doenças que mais atingem, relativas a pulmão, e qual 

a faixa etária desses pacientes. Se mais crianças ou 

idosos. 

 

A SR.ª ANA MARIA CASATI - A vez 

passada a gente falou sobre isso. 

Qual é o grupo que é mais sensível, que é mais 

vulnerável? Então seriam as crianças menores que cinco 

anos, os pacientes idosos acima de sessenta e cinco anos 

e os pacientes portadores de asma, DPOC, que é a 

doença pulmonar obstrutiva crônica, e os 

coronariopatas. Na verdade, o órgão alvo do tabagismo 

é o pulmão, o coração e o sistema vascular. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Mais alguma pergunta, doutora Lislie Bayer? 

 

A SR.ª LISLIE BAYER - Não. Satisfeita.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Satisfeita. Então, só devemos agradecer a 

doutora Ana Maria Casati. Ela que é médica 

pneumologista, professora da Ufes, por estar aqui, hoje, 

presente mais uma vez nesta comissão. Muito obrigado. 

 

A SR.ª ANA MARIA CASATI - Obrigada, 

vocês. Boa-tarde. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Boa tarde. E se a senhora quiser já seguir para 

os seus próximos compromissos, está totalmente 

liberada. 

Vamos continuar a reunião. Tenho a 

incumbência de falar que temos três audiências públicas 

programadas para a CPI. Uma em Anchieta, na Câmara 

Municipal de Anchieta, que vamos combinar a data, 

para a região da Samarco. Uma aqui na própria 

Assembleia Legislativa, que vamos combinar a data a 

posteriore. E outra, em Vila Velha, que vamos definir o 

local ainda. 

Mas vamos também, Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, solicitar à Câmara Municipal de Vila Velha para 

que ceda o espaço ou algum outro espaço que 

possamos, porventura, avaliar no Município de Vila 

Velha, para que possamos realizar essa audiência 
pública. 

Então, gostaria de colocar em deliberação essas 

três audiências públicas a serem realizadas pela 

Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata do pó 

preto. 

Em discussão. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Favorável. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Pela 

aprovação, Senhor Presidente, acompanhando também 

o requerimento do Deputado Almir Vieira, que saiu e 

pediu a audiência pública de Anchieta. Então, ela já está 

incluída nesse rol de audiências públicas. Voto 

favorável. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Aprovado à unanimidade. 

Então, gostaria que a secretaria providenciasse 

as datas, para que na semana que vem já possamos 

apresentar à sociedade o cronograma dessas audiências 

públicas. E entrasse em contato, também, com as 

ONG’s, Oscip’s e instituições, o Ministério Público. 

Eu estava prestando atenção na fala do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes e gostaria de incluir aqui na 

solicitação para que chamemos, também, alguns 

corretores imobiliários, que avaliam os imóveis na 

região da Grande Vitória, para que possamos ver o grau 

de depreciação desses móveis na nossa região em 

decorrência do pó preto. Porque aí, na audiência 

pública, eles podem, um ou dois, falar e a gente pode 

quantificar esse grau de depreciação dos imóveis. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, concordo com V. Ex.ª, mas queria fazer 

outro requerimento para a convocação do diretor de 

inteligência da Vale, o senhor Gilberto Ramalho.  

O Gilberto Ramalho foi o responsável e é o 

responsável, hoje, por toda parte de inteligência da 

Vale. Ele foi um dos diretores que foi citado no 

Congresso Nacional pelo senhor André Almeida, como 

um dos homens que eles preferem. 

Quando ouve aquela pichação do pó preto, que 

botaram a pessoa com o canudinho cheirando o pó 

preto, ao invés de apagar, que seria muito mais barato, 

preferiram investigar, buscar a guarda municipal, ver 

em câmeras de videomonitoramento, buscar a Sesp, e 

fazer todo aparato do Estado para identificar quem eram 

os autores da pichação, para ele crescer perante a 

empresa. Se eles retirassem o painel, seria muito mais 

fácil e mais rápido.  

Essas questões são de vaidade, porque muitas 

coisas que ocorrem no dia a dia da empresa, às vezes, 

não são nem determinadas pelo presidente. Mas é algum 

diretor, algum gerente que quer aparecer perante os seus 

chefes e adota esse procedimento. Seriam os 

representantes da Comissão de Meio Ambiente 

quererem fazer média com o presidente. Eles não 

precisam fazer média. O profissionalismo de cada um é 

reconhecido pelo seu potencial, pela sua desenvoltura, 

pela maneira de se tratar as pessoas. 
Então, esse Gilberto foi premiado, pois estava 

fora do estado, mas veio porque mora no estado. 

Gostaria de convocar o senhor Gilberto Ramalho, tenho 

questionamentos que já aferi para fazer ao ele. Uma 

convocação para o senhor Gilberto Ramalho. André 

não.  Do André já temos todo o material que chegará a 
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nossas mãos na terça-feira, por meio da Comissão de 

Direitos Humanos do Senado Federal. Falo de Gilberto 

Ramalho, diretor atual da Inteligência. 
 

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, não vejo problema nenhum de convocar o 

diretor de Inteligência, uma vez que o Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, como delegado, é deputado delegado, 

mas ainda não vi qual é o objetivo na CPI trazendo o 

diretor da Inteligência. Não tenho problema nenhum de 

votar favorável, mas gostaria... 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 
FAVATTO - PEN) - Então V. Ex.ª vota favorável. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - V. Ex.ª é 

parente dele, Senhor Deputado Dary Pagung? 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Não, nem o 

conheço. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 

FAVATTO - PEN) - Votamos favorável. S. Ex.ª quer 

saber... 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Qual é a 

contribuição que o diretor trará para a Comissão? É isso 

que gostaria. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Qual é a 

contribuição? Fiz esclarecimento, mas V. Ex.ª estava 

conversando com o presidente e, de repente, não prestou 

atenção ao que estava falando. 

Disse que quando picharam os painéis da Vale 

na orla de Camburi e colocaram naquele local uma 

pessoa cheirando o pó preto, ao invés de apagarem ou 

retirarem os painéis, preferiram gastar mais de 

cinquenta mil reais com espionagem, com arapongagem 

e utilizando a máquina estatal para identificar quem 

foram os pichadores.  

Ora, essa é uma maneira democrática. Todos os 

prédios públicos hoje estão pichados. Se o Governo do 

Estado gastar para identificar quem está pichando, o que 

não dará em nada em um processo criminal, apenas a 

questão de danos morais, se fosse o caso, se estivesse 

atingindo a alguma pessoa, e esse cidadão simplesmente 

foi promovido.  

Quero saber se isso está acontecendo. Por quê? 

V. Ex.ª não sabe, mas fui grampeado no período em que 

instalei a CPI, o que tenho como confirmar. Outros 

deputados que assinaram foram grampeados, o que 

tenho como confirmar. É por isso que quero a presença 

dele nesta CPI, porque aí vamos questionar, vamos 

saber das informações, saberemos qual é o histórico 

dele, se é de arapongagem, de grampeamento, ou se é 

um elemento que prestará informações econômicas para 

a empresa. 

Porque se utilizaram da Secretaria de 
Segurança Pública para fazer grampos através do 

guardião. Utilizaram-se da CMS de Belo Horizonte, 

através de um coronel da Polícia Militar para coletar 

informações do Infoseg, que só é utilizado pelas 

policias e não pelas empresas. Então, a pessoa que tinha 

problema de acidente de trânsito há dezenove anos, 

deixou de ser empregado porque o dado constava que 

tinha havido um acidente. 

Então, é por isso. Tenho essas informações e 

tenho informações concretas. Trouxe documentos, 

trouxe tudo. Quero questionar, Senhor Deputado Dary 

Pagung, porque a CPI está investigando a poluição e 

não estou fugindo dessa questão.  

Os ambientalistas, quando fizeram os 

manifestos, e terá um manifesto agora no dia, salvo 

engano, 2 de junho, Moreschi? Será 5 de junho ou 2 de 

junho o manifesto em Camburi? (Pausa) No sábado, 06 

de junho. Eles infiltram membros, funcionários de 

terceirizadas, para fotografar, filmar e depois passar 

para os promotores entrarem com ações em cima do que 

foi dito ali. Ora, e a liberdade de expressão? Está indo 

para o espaço.  

Não podemos, Senhor Deputado Dary Pagung, 

compactuar com esses tipos de ações em nosso Estado, 

principalmente de uma empresa que está devendo a toda 

sociedade capixaba. O passivo ambiental que ela deve é 

muito grande. E, se formos cobrar em termos de 

indenização, teria de deixar a empresa ir por conta da 

sociedade capixaba. 

 

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, é que não tinha visto ainda o motivo de 

convocar o diretor, mas como o Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes disse que tem essas informações de 

grampo na época que S. Ex.ª estava tentando coletar 

assinaturas para instalar a CPI do Pó Preto, aí vejo que 

tem justificativa. Não estava percebendo qual era a 

justificativa de trazer um diretor de Inteligência à CPI, 

para apurar o quê? Mas se S. Ex.ª tem essas 

informações que o diretor tentou ou grampeou os 

deputados do Espírito Santo na época da instalação da 

CPI, aí vejo justificativa.  

Já tinha adiantado que votaria favorável. Não 

deixo de votar nenhum requerimento de nenhum 

deputado da Comissão para buscar informações. Não 

estou nesta CPI para isto, estou aqui para investigar 

junto com todos da Comissão. Então, vejo que é 

preciso. O Senhor Deputado Gilsinho Lopes tem essas 

informações e apuraremos e investigaremos nesta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 
FAVATTO - PEN) - Em discussão o requerimento do 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  
O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Favorável. 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 

Favorável. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 
FAVATTO - PEN) - A Presidência acompanha. 

 Aprovado o requerimento à unanimidade. 

 À Secretaria para programar a data do Senhor 

Gilberto Ramalho, diretor de Inteligência da Companhia 

Vale do Rio Doce, convocado à CPI. 

 Mais algum esclarecimento Senhores 

Deputados Dary Pagung e Gilsinho Lopes? 
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 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, ficamos de fazer uma reunião administrativa 

para conversarmos com o presidente ou com o 

procurador-geral para liberarem os procuradores. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 
FAVATTO - PEN) - Hoje conversamos com o 

presidente. Não sei se foi na hora que V. Ex.ª estava 

voltando e nos encontramos ali fora. Conversamos com 

o Senhor Presidente Deputado Theodorico Ferraço e S. 

Ex.ª deixou a cargo nosso, da Comissão. Informamos ao 

procurador-geral o modelo que vamos discutir 

internamente, se serão quinze dias, dez dias, vinte dias, 

cinco dias, que precisaremos exclusivamente dos 

procuradores na Comissão. O Presidente Theodorico 

Ferraço deixou a cargo nosso. Se for trinta dias está 

autorizada, se for dez dias também. Então, já está 

autorizada a permanência dos dois procuradores 

exclusivos aqui na Comissão para que já possam ir 

trabalhando no relatório. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Sugiro, já 

que o Presidente da Casa deu esse aval verbal a V. Ex.ª, 

que oficiemos ao procurador-geral. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 

FAVATTO - PEN) - Ele estava junto. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - O 

procurador-geral estava junto. Bem, estou aqui nesta 

Casa, acompanho o procurador-geral, Doutor Julio 

Chamun, tenho respeito por ele, mas, às vezes, na frente 

é uma coisa e por trás é outra. Então, quero deixar bem 

claro, sou positivo nessas questões. Vamos fazer 

oficialmente. Se o Presidente falou e se ele...  Conforme 
entendimento mantido com o Presidente, na presença 

de V. Ex.ª, solicitamos que sejam disponibilizados. 
Diretamente, os dois procuradores. Porque sei como é a 

fala dele com os procuradores. Sei como é a fala dele 

com os procuradores, é de autoridade, é de 

distanciamento, sei disso. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 

FAVATTO - PEN) - Senhor Deputado, concordo 

plenamente, mas como é a palavra do presidente, ele já 

determinou, vamos só ver, se houver alguma 

dificuldade, na segunda-feira ou na quarta-feira, na 

reunião da CPI, oficializamos ao Senhor Julio Chamun 

a decisão.  

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Somente 

não quero ter o dissabor dos senhores terem que votar 

comigo porque os senhores observarão. Já testei e já 

comprovei o que estou falando, mas tudo bem. Aceito a 

ponderação de V. Ex.ª.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 

FAVATTO - PEN) - Como ele disse hoje, daremos 
seguimento aos trabalhos e, na segunda-feira ou quarta-

feira, a comissão - o Senhor Deputado Dary Pagung é o 

relator; eu sou o Presidente e V. Ex.ª é membro - se 

reúne e se tivermos alguma dificuldade, oficializaremos 

à Casa.  

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Eles têm 

que ter isenção dos outros projetos porque  têm que dar 

o parecer, uma vez que para darem parecer em projetos 

têm que estudar. Eles estão com o tempo voltado para 

outra situação, mas a nossa situação é importante e 

temos que resolver. Está bom, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR RAFAEL 

FAVATTO - PEN) - O Professor Neyval Costa Reis, 

Pró-Reitor de Pesquisa e de Pós-Graduação da Ufes, 

que estava programado para fazer sua palestra hoje, 

pediu para voltar a esta CPI no dia 3 de junho, na 

próxima quarta-feira ele estará aqui, juntamente com o 

Doutor José Geraldo Mill, na quarta-feira, dia 3 de 

junho; e, no dia 1.º de junho teremos a presença do João 

Batista, Presidente do Sindifer, sindicato da Vale, 

juntamente com o Pablo Perez, especialista da empresa 

Benetech, na segunda-feira, às 9h. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 15h02min.  
 

 

 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO DO TRANSCOL. SÉTIMA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 02 

DE JUNHO DE 2015. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus, declaro abertos os 

trabalhos da CPI do Transcol. 

 Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura da ata da sexta reunião ordinária, realizada em 26 

de maio de 2015. (Pausa) 

 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - Pela 

aprovação. 

 
O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Pela 

aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Aprovada a ata como lida. 
Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EXPEDIENTE:  
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CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Processo Administrativo n.º 152056/2015, do 
senhor Elio Carlos da Cruz Filho, solicitando 

que seja transferida sua oitiva para uma nova 

data. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Ciente. Junte-se aos autos. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: Apurar denúncias de 

irregularidades na licitação do Sistema 

Transcol, na Câmara de Compensação e no 

direcionamento/beneficiamento das empresas 

vencedoras, conforme fartamente divulgadas 

pela imprensa e em pronunciamentos nesta 

Assembleia Legislativa. 

 

ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Mais uma vez agradeço a 

todos a presença: funcionários da Ceturb Gerson 

Correia de Jesus, Renzo Vellenich, José Ricardo Santos, 

Samuel Máximo de Santana, Adriano Esteves, Elias 

Cirilo dos Santos, Mauro Ribeiro, Carla Suave Veronez, 

Ananias Lemos Rodrigues, Rafael Dias de Almeida, 

Elson Augusto Lyra Souza, Welington Barcellos e José 

Roberto Gomes. Muito obrigado a todos pela presença. 

Peço desculpa a vocês por conta da 

transferência do depoimento do Elio Carlos da Cruz 

Filho, porque coincidiu de ele ter uma audiência neste 

mesmo horário. Ele estará depondo no dia 9, a partir das 

10h, ou seja, na próxima terça-feira. Aproveito o 

momento para colocar em deliberação a nova data.  

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Voto favoravelmente, Senhor Presidente. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - 
Acompanho o voto do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Também acompanho. 

Aprovada por unanimidade a vinda do senhor Elio 

Carlos da Cruz Filho, portanto, no dia 9. E no dia 16, 

faremos uma extraordinária a partir das 9h e não a partir 

das 10h. Às 10h é o horário da reunião ordinária. 

Ouviremos representantes de todas as empresas que 
fazem parte do consórcio.  

Então, funcionários da Ceturb que nos 

acompanham, podem colocar na agenda que faremos 

essa cronologia. Dia 9, às 10h, ordinária; e dia 16, 

extraordinária, às 9h. 

Em encontro recente com o secretário de 

transporte e obras, doutor Paulo Ruy, fiz questão de 

dizer do trabalho desta comissão com relação a esta CPI 

e também da participação de vocês da Ceturb. Disse a 

ele da importância dessa empresa para que o Estado ao 

invés de pagar algumas empresas para confeccionar os 

editais, poderá muito bem, por exemplo, dispensar esse 

tipo de serviço, já que existem servidores qualificados 

na Ceturb para redigirem, ou seja, confeccionarem o 

edital e de pronto ele elogiou muito a Ceturb. É isso que 

tenho que dizer a vocês. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Aproveito para solicitar 

que, já que no dia 9 só haverá o depoimento do 

advogado Elio Carlos, aproveitássemos também para 

convocar o diretor financeiro do GVBus, senhor Elias 

Baltazar. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Em votação uma nova 

deliberação ao senhor Elias Baltazar, para que possa 

estar também no dia 9, nesta Comissão. 

Como vota o Senhor Deputado? 

  

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - O Deputado Euclério 

Sampaio encaminhou e também estou de acordo. Então, 

na terça-feira, dia 9, o senhor Elias Baltazar também 

estará depondo nesta Comissão. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Almir 

Vieira, para as considerações finais. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Bom-dia a 

todos. Quero cumprimentar o Presidente da CPI, Senhor 

Deputado Edson Magalhães, o Deputado Euclério 

Sampaio e os servidores da Ceturb presentes.  

Só quero justificar o atraso, Senhor Presidente. 

Costumo ser britanicamente pontual, mas estava 

participando da Comissão de Saúde, onde estava 

presente o secretário de Saúde, doutor Ricardo de 

Oliveira. Quero justificar meu atraso aqui na CPI e 

desejar um bom-dia a todos. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Obrigado Deputado Almir 

Vieira. Deputado Euclério Sampaio. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Só saudar o Senhor  

Deputado Almir Vieira, os procuradores, os servidores e 

os funcionários da Ceturb, que estão de parabéns por 

estarem acompanhando os trabalhos desta Comissão. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Obrigado, Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. Senhor Deputado Almir Vieira, 
entendemos perfeitamente. 

Dizem que não podemos fazer marketing para 

nós mesmos, mas é bom que a sociedade capixaba saiba 

que esta Assembleia Legislativa é uma das melhores 

que já passaram no Estado do Espírito Santo. 

Estamos hoje aqui quebrando tabus que antes 
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não eram quebrados. Estamos oferecendo ao Governo 

do Estado toda transparência possível para que possa, 

realmente, fazer o seu Governo voltado para a 

população capixaba, a exemplo da CPI da Sonegação e 

da CPI do Guincho, que ninguém tinha coragem de 

botar a cara. Agora, estamos com comissão especial 

também e vamos tentar reduzir o pedágio na Rodovia 

do Sol, porque é uma vergonha em nosso Estado. 

Estamos representando o povo do Espírito 

Santo, que é nosso trabalho. Estávamos, há pouco, 

discutindo a questão de ambiente, para podermos 

trabalhar. Temos vários auditórios, existem várias CPIs, 

várias comissões especiais, várias frentes parlamentares. 

Os deputados, hoje, estão dando a resposta ao povo 

capixaba daquilo que estão representando, que é o povo, 

e por aquilo também que estão fazendo em benefício do 

Espírito Santo.  

Temos esse compromisso com a sociedade e 

não fugiremos hora nenhuma de estarmos aqui a todo 

momento, mostrando a vocês a transparência total sobre 

os nossos trabalhos nesta Casa de Leis. Muito obrigado 

a todos. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 10h55min. 

 

 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO. 

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 11 DE MAIO DE 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

PPS) - Havendo número legal, invocando a proteção de 

Deus declaro abertos os trabalhos da Comissão de 

Turismo e Desporto.  

Quero dar um bom-dia especial ao Senhor 

Deputado nunes, que chega agora à nossa comissão, e à 

nossa querida Senhora Deputada Luzia Toledo, que se 

faz presente à Mesa. Desejo também um bom-dia aos 

convidados, aos servidores, ao público presente e aos 

telespectadores da TV Assembleia. 

Convido a Senhora Secretária a proceder à 

leitura da ata da quarta reunião ordinária, realizada em 

27 de abril de 2015. (Pausa)  

 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 
PPS) - Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

A SR. ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. NUNES - (PT) - Pela aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

PPS) - Ata aprovada a ata como lida. 

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

A SR. ª SECRETÁRIA lê:  

 

Processos administrativos n.º 151696/2015 - 

da Comissão de Torcedores em prol do Rio 

Branco, solicitando intermediação da Comissão 

de Turismo e Desporto no sentido de contribuir 

para liberação do estádio Kleber Andrade para 

a partida final do campeonato capixaba de 2015 

e da Copa Espírito Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

PPS) - Ciente. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR. ª SECRETÁRIA lê:  

 

Ofício s/n.º/2015, do excelentíssimo Senhor 

Deputado Almir Vieira comunicando sua renúncia 

como membro efetivo da Comissão de Turismo e 

Desporto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

PPS) - Ciente. Arquive-se. 

 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR. ª SECRETÁRIA lê:  

 

Ofício s/n.º/2015, do excelentíssimo Senhor 

Deputado Padre Honório, tendo em vista a 

renúncia do Senhor Deputado Almir Vieira na 

vaga do membro efetivo da Comissão de 

Turismo e Desporto, procedendo à indicação do 

Senhor Deputado Nunes para ocupar a referida 

vaga na comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

PPS) - Ciente e arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AO 

RELATOR: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

PPS) - Muito bem. Passamos à Ordem do Dia. 
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Eleição para vice-presidente da Comissão de 

Turismo e Desporto, na forma do art. 66, parágrafo 

único. 

Esta presidência comunica que em função da 

renúncia do Senhor Deputado Almir Vieira à vaga de 

membro efetivo da comissão e, consequentemente, ao 

cargo de vice-presidente, em atendimento ao art. 66, 

parágrafo único, do Regimento Interno, faremos nova 

eleição para escolha do novo vice-presidente. 

Pergunto aos nobres deputados quem se 

candidata à vaga de vice-presidente. 

 

O SR. NUNES - (PT) - Eu me candidato. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

PPS) - O Senhor Deputado Nunes se candidata. 

Senhora Deputada Luzia Toledo? (Pausa) Não.  

Então, como vota o Senhor Deputado Nunes? 

 

O SR. NUNES - (PT) - Pela minha indicação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 
PPS) - Como vota a Senhora Deputada Luzia Toledo? 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Voto 

com a indicação já feita pelo Senhor Deputado Nunes 

como vice-presidente desta comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 
PPS) - Muito bem. Então é eleito para vice-presidente o 

Senhor Deputado Nunes, que chega à nossa comissão e 

nos ajudará e muito em nossos trabalhos, como já faz 

por muito tempo nesta Casa a Senhora Deputada Luzia 

Toledo. 

Na fase das Comunicações, hoje temos a 

presença do senhor Leonardo Araujo Menezes, que 

falará sobre a pesca oceânica no litoral do estado do 

Espírito Santo. Mas antes, recebi um ofício do Senhor 

Deputado Nunes, pelo menos a comissão recebeu, 

solicitando a presença do atleta Breno Rosa, natural do 

Espírito Santo, que foi classificado em primeiro lugar 

no Campeonato Nacional de Taekwondo.  

Senhor Deputado Nunes, agradecemos o ofício, 

essa indicação. Nossa equipe na Comissão de Turismo e 

Desporto marcará uma data oportuna para darmos 

atenção ao Breno, para falar não só sobre o Taekwondo, 

como também sobre o que o atleta capixaba necessita e 

o que está enfrentando de problemas para fazer seu 

trabalho estado afora e até mesmo internacional. 

 
O SR. NUNES - (PT) - Agradeço, Deputado. 

Antes, porém, gostaria de registrar a presença do nosso 

amigo Marquinho Capixaba. Acho que muita gente já 

viu esse garoto.  

 

Quero aproveitar, se for de concordância de V. 

Ex.ª, na próxima reunião, além de convidarmos o 

Breno, um atleta que poderá inclusive nos representar, 
representar o estado do Espírito Santo na Seleção 

Brasileira de Taekwondo, poderíamos, talvez, convidar 

a Oscip, que são ideias, é uma Oscip que acaba fazendo 

a gestão na Sesport. É para conversar um pouquinho, 

principalmente sobre uma matéria que saiu sexta-feira, 

de que ainda há uma pendência aos atletas do Bolsa 

Atleta, enfim, há uma possibilidade, inclusive, de não 

renovação do Bolsa Atleta por conta de alguns 

problemas. Acho que deveríamos convidar para 

ouvirmos deles mesmos a quanto anda isso. Acho que 

seria uma ideia. Inclusive poderíamos comunicar a 

vários atletas que também estão com essa dificuldade. 

Acho que não só o Breno, mas outros. O Breno também 

é atleta do Coes. Acho que poderíamos aproveitar e 

fazer uma reunião convidando-os. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

PPS) - Tivemos reunião com o Coes, uma das primeiras 

reuniões, não é, Senhora Deputada Luzia Toledo? Eles 

explicaram o trabalho feito no antigo Deares, no Centro 

Olímpico. Mostraram o resultado, que foi visivelmente 

muito positivo, e logo depois vieram alguns problemas 

de repasse, até mesmo essa equipe chegou a falar nesta 

comissão desses problemas. Tivemos conversa com o 

secretário Valdir Klug, quando era interino, hoje está 

efetivado, e acho que seria importante também trazer o 

secretário a esta Comissão.  

A Senhora Deputada Luzia Toledo até solicitou 

a presença do secretário de turismo também para  

conversarmos sobre a pasta.  

Acho que ao invés de trazer o pessoal do Coes 

mais uma vez, já que temos essas informações, até a 

imprensa veiculando desses problemas, podemos 

convocar o secretário para que S. Ex.ª mesmo possa 

explicar essa situação para todos desta comissão. Já que 

temos também o pedido da Senhora Deputada Luzia 

Toledo de convidar o secretário de turismo, nada 

melhor que trazermos esses dois secretários para 

entendermos a situação dessas duas pastas. 

 Também a nossa comissão recebeu um ofício 

do Senhor Jair Antonio Battestin, faixa preta de karatê, 

convidando todos para o IV Encontro Interestadual de 

Karatecas do Espírito Santo, que acontecerá em 

Aracruz. Como acontecerá agora, dias 23 e 24 de maio, 

e só teremos reunião no próximo dia 25 de maio, não 

tivemos oportunidade de trazê-los aqui. Recebemos de 

última hora esse convite. O IV Encontro Interestadual 

de Karatecas do Espírito Santo acontecerá nos dias 23 e 

24 de maio, em Coqueiral de Aracruz, e teremos as 

presenças não só dos Karatecas do Estado, como 

também dos campeões, como é o caso do Osvaldo 

Mendonça Junior, que é faixa preta, que estará também 

ministrando aulas e conversando com os atletas 

capixabas nos próximos dias 23 e 24 de maio, em 

Aracruz. Fica feito o registro. 

 Vamos convocar agora o Senhor Leonardo 

Araujo Menezes, que falará sobre a Pesca Oceânica no 

litoral do Espírito Santo. Mais uma vez esta comissão 

quer dar atenção a esportes que não têm tanta 

visibilidade assim nos veículos de comunicação e 

também não têm tanta força política, para que esses 

esportes sejam apresentados na nossa comissão a fim de 

entendermos um pouco mais dos problemas, dos fatores 

positivos, para que nesta comissão possamos ajudá-los 

ainda mais a desenvolver o esporte. 

 Vitória se destaca na pesca do marlim. A costa 

do Espírito Santo é considerada uma das  melhores do 

mundo para a pesca oceânica, destacado pelo volume e 



74 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 16 de junho de 2015 

variedade de peixes, além de  ter a melhor infraestrutura 

de pesca do Brasil. 

 O Senhor Leonardo esteve comigo, em nosso 

gabinete, conversamos um pouco e fiquei 

impressionado como o mundo conhece o Espírito Santo, 

através do marlim, e como várias pessoas do mundo 

vêm ao Estado, apesar de não termos uma infraestrutura 

tão bem adequada, para, pelo menos, muitos desses 

pescadores virem ao nosso Estado para deixar a família 

usufruir das belezas e também do que temos em nosso 

Estado e poderem fazer o seu trabalho de pesca. 

 Senhor Leonardo, obrigado por sua 

participação aqui, nesta comissão o senhor poderá falar 

do trabalho que desempenha no Estado e também sobre 

a pesca oceânica no Estado, no Brasil e no mundo. 

 

 O SR. LEONARDO ARAUJO MENEZES - 
Bom-dia. Agradeço a esta comissão pelo convite. Meu 

nome é Leonardo Menezes, sou empresário do setor de 

turismo no Espírito Santo há dezesseis anos, e nos 

últimos sete anos venho me dedicando, exclusivamente, 

ao turismo receptivo em divulgar a potencialidade 

turística do nosso Estado, como empresário. 

 Gostaria de passar um vídeo de um minuto que 

dará início à minha fala, e depois continuarei. 

 

  (É exibido o vídeo) 
O SR. LEONARDO ARAUJO MENEZES - 

Como os senhores viram, há seis anos deparei-me com 

essa realidade turística do Estado do Espírito Santo. 

Vinha trabalhando com turismo receptivo quando me 

apresentaram esse potencial de Vitória e do Estado e fui 

estudar um pouco sobre o assunto  e me surpreendi com 

o potencial dele. Ao começarmos a estudar turismo, 

vimos a questão do empresário - a Senhora Deputada 

Luzia Toledo já esteve há anos nessa função de divulgar 

e pleitear melhores condições para o Estado - e me 

deparei com esse potencial. 

 Quando o Ministério do Turismo ordena 

políticas para divulgarmos os potenciais, diz para 

fazermos a segmentação. Via que o Estado ou o 

município vem divulgando, às vezes,  o destino de 

como Vitória e o Estado do Espírito Santo consegue 

atrair o turista. Precisa ter um indutor, algo que faça o 

turista sair de São Paulo, de Brasília, dos Estados 

Unidos ou de qualquer parte do mundo para vir para cá. 

O que é? Seriam nossas praias? Seria nossa 

gastronomia? Seria nosso turismo religioso? Com 

certeza o turismo religioso é um deles. 

Fui estudar sobre pesca, fui a eventos nos 

Estados Unidos e na França.  Vitória e o  Estado do 

Espírito Santo são conhecidos pelos pescadores e 

esportistas.  Eles não vêm para cá porque não havia 

operação e divulgação do nosso potencial. 

Podemos usar no turismo o que temos, o que 

Deus nos deu, ou seja,  Foz do Iguaçu, usa as cataratas;  

Amazônia, suas  belezas naturais. No Estado do Espírito 

Santo precisamos trabalhar a gastronomia, o turismo 
religioso,  que é a nossa força, e a pesca oceânica que é 

reconhecida no mundo inteiro. Por quê? Aqui somos 

recordistas mundiais da pesca do marlim-branco  e do 

marlim-azul, que são as duas espécies mais  cobiçadas 

no mundo pelos pescadores  e esportivos. Ou teremos 

que construir alguma coisa: um museu, um teleférico, 

um Beto Carreiro, um parque aquático, um aquário. No 

Rio de Janeiro estão construindo agora no valor de 

duzentos e sessenta milhões de reais ou um centro de 

convenções que aqui deveria ter um novo. Mas 

 infelizmente não tem. Estamos penando um pouquinho 

com o nosso turismo de negócios. 

O turismo de pesca no Brasil é reconhecido 

porque o Brasil tem a maior diversidade  de pesca do 

planeta; é referência mundial na pesca do marlim. Tem 

mais de um milhão e quinhentos  cursos d’águas e oito 

milhões de quilômetros de litoral. 

O que destaca Vitória, principalmente no 

 Estado do Espírito Santo? A pescaria próxima à costa, 

a estrutura urbana, hotéis cinco estrelas, gastronomia, 

compras, turismo local e regional para a família do 

pescador e, principalmente, o recorde mundial dos 

peixes, o recorde brasileiro de dourados,  conquistado 

no ano passado, e a proximidade do aeroporto. 

 Todos os destinos de pesca do mundo,  

noventa e nove não têm estrutura urbana, não têm boa 

gastronomia, não tem hotéis cinco estrelas, não tem 

compras e turismo para os familiares virem e não é 

próximo do aeroporto.  

Geração de emprego e renda. Temos uma 

cadeia imensa do que a pesca pode trazer para o turismo 

do Espírito Santo onde o operador, o hotel, o 

marinheiro, o posto, a paneleira, o guia, o shopping, a 

companhia aérea podem ganhar com esse setor.  

Um exemplo clássico foi o XIII Mundial de 

Pesca acontecido em Vitória, no ano passado. Vitória 

recebeu um recorde das vinte e três edições, com a 

presença de vinte e duas delegações de dezesseis países. 

Em comparação, a Angola, a campeã, fez o campeonato 

este ano com apenas seis países participantes. Por quê? 

Devido ao reconhecimento de Vitória, do Estado. Os 

países têm interesse de pescar aqui.  

 Esse é parte daquele vídeo do Espírito Santo no 

Roda Fama. Temos estátuas em museu nos Estados 

Unidos, que engrandece nosso feito. Essa é a placa que 

tem no chão, alusiva ao nosso recorde.  

Esse é o museu. O destaque do Marlin Azul, 

onde todos os turistas do mundo tiram foto.  

Pescadores no Brasil. Hoje, temos seis milhões 

de pescadores registados no Brasil, em comparação com 

os Estados Unidos, que tem sessenta milhões. Esse é um 

mercado que o Espírito Santo não deveria desperdiçar.  

Onde o americano pesca hoje? Para falar um 

pouquinho do impacto econômico, o Panamá recebe 

duzentos e cinquenta mil pescadores americanos por 

ano para pescar o marlin, com impacto econômico de 

um bilhão e duzentos e sessenta milhões de reais e 

geração de impostos de cento e oitenta milhões e 

geração de empregos diretos cinquenta e quatro mil 

postos de trabalho. A mesma coisa com a Costa Rica.  

Um fator de decisão de pesca sobre o destino 

turístico são as espécies de peixes. Das nove espécies de 

peixe mais cobiçadas pelos turistas, seis estão no Estado 
do Espírito Santo. Gente, isso não existe em nenhum 

lugar do mundo. Todo destino de pesca tem duas ou três 

espécies; o Estado tem seis.  

Essa é a Bíblia do Pescador. É a principal 

edição nacional de pesca com quatrocentas páginas que 
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sai uma vez por ano. Tudo isso é matéria gratuita que 

gera no nosso Estado do peixe-de-bico.  

Esse é o mapa da pesca lançado no Anuário 

2015, sobre os principais pontos de pesca do Brasil, 

Argentina, Bolívia, em que Vitória está como destaque. 

Também mídia espontânea.  

Revista Pesca & Companhia, uma das 

principais revistas do Brasil destacando o turismo de 

pesca e para família. Você consegue agregar o turismo 

para o pescador e para a família dele, onde em nenhum 

lugar do mundo você consegue fazer isso.  

Revista Pesca Esportiva. Rumo a Vitória. Essa 

é outra matéria citada como Vitória dos Marlins. Tudo 

matéria de cinco páginas; matéria espontânea.  

Gasto do turista no Brasil. Segundo a última 

pesquisa da Embratur, o turista internacional de lazer 

gasta no destino duzentos e quarenta reais por dia; o 

turista internacional de pesca gasta mil e duzentos reais 

por dia. Vejam que o esforço que os órgãos precisam 

fazer para divulgar é bem menor.  

Havendo investimento na divulgação nos 

próximos três anos, podemos ter, no mínimo, quatro mil 

turistas de pesca por ano, o que equivale em 

arrecadação o gasto de quase vinte mil turistas de lazer, 

ou seja, o esforço para trazer um turista de pesca para cá 

é cinco vezes menos do que trazer um turista de lazer, 

até por causa do nosso potencial.  

Essa é a foto de uma feira, a maior do mundo, 

que acontece nos Estados Unidos, em que eu, por 

determinação e objetivo, comprei e vou expor nosso 

potencial turístico a fim de vislumbrar turistas 

americanos do nosso potencial.  

Deixo uma pergunta: até quando vamos perder 

o maior potencial turístico internacional do Espírito 

Santo para outros destinos? Acredito que Vitória e o 

Estado não são reconhecidos no mundo como é 

reconhecido no turismo de pesca. Não há nenhum outro 

produto turístico no Estado que faça a pessoa sair dos 

Estados Unidos ou da Europa para vir, exclusivamente, 

ao Estado. 

 O Espírito Santo hoje tem turismo. Com certeza 

nosso principal potencial é o turismo de eventos e 

agregando o turismo de lazer. Mas, fazer o turista sair 

de qualquer outro lugar para vir para o Estado, acredito 

que só com o turismo de pesca. Muito obrigado.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

PPS) - Este é o Leonardo Araujo Menezes, diretor da 

Poltrona 1 Transporte, Turismo e Serviços, que 

explanou um pouco sobre a pesca oceânica no litoral do 

Espírito Santo.  

 Quando conversei a primeira vez com o 

Leonardo, até perguntei para ele: O senhor fala que 

Vitória tem condições de alavancar o turismo marítimo 

e a pesca oceânica. Isso poderia ser levado para outro 

município? Algo que o senhor falou é muito importante. 

Temos no Estado várias formas de fazer turismo, vários 

potenciais turísticos, mas acabamos não focando em 
um, dois, ou três. Como já comentei nesta Comissão e 

conversei com o senhor, acho que as prefeituras 

precisam encampar o turismo. 

 A Senhora Deputada Luzia Toledo está 

presente e sabe muito bem disso. S. Ex.ª faz um 

trabalho no interior nesse sentido para que as prefeituras 

possam encampar até os roteiros turísticos. 

 Primeiro, quero dar os parabéns por entrar 

nessa questão do turismo religioso. Na última reunião, 

conversamos sobre o turismo religioso, trouxemos até o 

padre Cesar Augusto, que é o reitor do Santuário de 

Anchieta. 

 Parabéns por entrar nessa área também. Achei 

correta essa visão, não só de empresário, como de 

homem que vive da questão do turismo, focar um, dois, 

três para que possa pelo menos dar vazão. 

 Comentava com o Senhor Deputado Nunes, 

que é uma liderança sindical, durante sua explanação, 

porque não conseguimos gerar emprego e renda no 

turismo no nosso Estado. Temos tantos atrativos 

turísticos, não é Senhora Deputada Luzia Toledo? V. 

Ex.ª conhece o Estado como ninguém, de ponta a ponta, 

e não conseguimos gerar emprego a contento. Geramos 

em alguns momentos. 

 Queria fazer essa pergunta ao Senhor. Isso 

mesmo, por que é tão difícil focar, como mostrou até na 

sua explanação, em um ou em outro tema, para que 

possamos deslanchar a questão do turismo do nosso 

Estado? 

 O SR. LEONARDO ARAUJO MENEZES - 

Deputado Amaro Neto, falando como empresário, 

acredito que o Estado tem a função de divulgar todo 

mundo, mas ele precisa ter uma linha diretória. 

 Para gerar emprego e renda, deslanchar o 

turismo no Espírito Santo, tem que ter um foco para 

trazer o turista para o Estado, seja turismo de evento, 

religioso ou de pesca. Porque, estando no Estado, 

consumirá os outros produtos turísticos. Ele não vem 

para cá só para pescar, ele chega aqui para pescar e vai 

fazer um city tour, vai ver o artesanato, vai às 

paneleiras, vai a Guarapari, vai às montanhas. 

 Vamos ser sinceros. As praias de Vitória, as 

praias do Espírito Santo, faz um turista internacional vir 

para o Estado? Não! O turismo de montanhas faz um 

turista internacional vir para o Estado? Não! Um 

produtozinho desse isolado ou outro não faz. 

Precisamos ter um potencial, e não vejo outro 

potencial com reconhecimento mundial a não ser a 

pesca. Outro potencial seria o turismo religioso, vejo 

como o segundo na escala, porque tem um 

reconhecimento. O Espírito Santo tem vários atrativos 

turísticos religiosos, dentre o Convento da Penha e 

agora Anchieta. 

 Acho que são dois potenciais que temos que 

incluir na divulgação e na estruturação desses 

segmentos, porque trazendo o turista para o Estado, 

estando aqui, ele consome os outros. 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Senhor 

Presidente Amaro Neto, com muito prazer estamos 

novamente em uma reunião ordinária da Comissão de 

Turismo e Desporto. 

 Cumprimento o Senhor Deputado Nunes, que 
acaba de chegar e já chega para trabalhar, mostrando 

vontade, determinação de fazer com que esta Comissão 

realmente mostre o resultado. 

 Cumprimento todos os nossos técnicos da 

Comissão. É um prazer grande estar com vocês, logo na 
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segunda-feira. Muito obrigada. Agradeço também 

àqueles que estão nas galerias a presença. 

 Quero cumprimentar o nosso jovem 

empreendedor e empresário, Leonardo Araujo Menezes. 

Pelo material que S. S.ª trouxe, já mostra que tem muita 

eficiência.  O turismo é feito de beleza e de qualidade. 

S. S.ª trouxe, além de você, o material que quero 

mostrar na TV Ales, esse material bonito e bem feito. 

 Pesca Oceânica. Claro que para nós do Espírito 

Santo é uma alegria e uma honra, porque isso, na 

verdade, é um turismo, mas é um turismo que foi 

aproveitado da mãe natureza. Vemos o mar criado por 

Deus e vemos esse marlim, que é realmente uma coisa 

extraordinária. A beleza do marlim é uma coisa 

fantástica. 

 Quero dar os parabéns a S. S.ª pelas 

considerações, mas eu também, dentro das suas 

consideraçõe, me localizo dentro do centro de 

convenções. Enquanto o Espírito Santo não tiver um 

centro de convenções oficial, não teremos qualidade 

para grandes eventos. 

 Hoje, estamos usando o Sesc de Nova Almeida 

para os grandes eventos. O nosso evento da Unale será 

realizado no local ou então iremos para o Sesc de 

Guarapari. Acho ótimo que S. S.ª tenha vindo como 

empresário, pois na verdade quem faz o turismo é o 

empresariado. O Governo é um indutor e S. S.ª falou 

isso bem. 

 Fui a primeira secretária de turismo deste 

Estado. Criamos uma secretaria e começamos, 

realmente, essa luta pelo turismo. O turismo tem que ter 

beleza, tem que ter qualidade e acho que falta ao 

Espírito Santo uma coisa que é fundamental: a 

qualificação dos nossos profissionais.  

O turista só volta para onde ele é bem atendido; 

se ele não for bem atendido, ele não volta. Porque 

quando ele sai, sai exatamente para gastar, sai para ser 

feliz e para estar alegre. O turista se contraria logo na 

chegada do aeroporto, porque nosso aeroporto 

realmente é uma vergonha nacional. E ficamos tristes, 

porque este Estado é abençoado até no nome, Espírito 

Santo, e temos um aeroporto tão acanhado, o mais 

acanhado do Brasil, o que já complica bastante. 

 Quero dizer que S. S.ª tem razão, eu 

acompanho bem essa evolução do turismo no Espírito 

Santo. Acho que agora temos um secretário muito 

voltado e com muito conhecimento técnico. Acho que o 

secretário José Sales Filho mostrará e fará a diferença. 

Por isso, que requeri que S. Ex.ª fosse ouvido na 

Comissão de Turismo, para ver qual é, na verdade, o 

planejamento que foi feito para o ano de 2015 e até o 

final do Governo do governador Paulo Hartung. 

 Enfim, quero dar os parabéns e dizer que 

comungo, pois acho que Vitória, até hoje essa capital 

linda, maravilhosa e com belezas naturais fantásticas, 

está de costas para o mar. Até hoje não consegui, e 

estou no oitavo mandato, mas desde que eu era 

vereadora no primeiro mandato eu insisto nisso. Somos 
a cidade irmã gêmea de Cascais e enquanto Cascais tem 

quatorze marinas, Vitória não tem uma marina. É uma 

coisa absurda. Não compreendo isso. Um município que 

tem dinheiro e não consegue avançar. Para o Espírito 

Santo avançar turisticamente, a primeira coisa que 

precisamos ter é uma marina. Se não tivéssemos o Iate, 

não sei o que seria do Estado do Espírito Santo, porque 

o Iate, na verdade, é a salvação. 

 Portanto, minha luta é para tornar a capital do 

Espírito Santo, Vitória, virada para o mar. Os nossos 

restaurantes teriam que ser como em Cascais. Trouxe 

aqui um empresário de Portugal, principalmente de 

Cascais, para mostrar os projetos prontos, mas não 

consegui avançar. Isso foi no governo passado, não foi 

agora com o governo do Luciano Rezende. Mas acho 

que Luciano, que é tão apaixonado pelo esporte, deveria 

buscar, porque tem como conseguir dinheiro fora. É só 

querer que consegue o dinheiro fora, dos Ministérios, do 

BID, do Banco Mundial, enfim. 

 Parabenizo o Presidente, Senhor Deputado 

Amaro Neto, que realmente trouxe essa maravilha que é 

do Espírito Santo e que traz realmente o turista 

internacional para o nosso Estado. E é disso que 

precisamos, de turista que deixa dinheiro, turista que 

investe. E temos muita coisa boa hoje para que o turista 

invista quando vem.  

Nossa região de montanha está pronta para 

receber o turista mais exigente do mundo. A nossa 

região de montanha hoje está perfeita. O Estado fez a 

sua parte - ou está fazendo a sua parte - e o 

empresariado lá é que faz a diferença, como é o seu 

caso, falando da pesca oceânica. 

 Parabenizo e digo que estamos literalmente às 

ordens. Agradeço pela oportunidade que o nosso 

presidente, Senhor Deputado Amaro Neto, me deu 

agora para falar de turismo.  

Tenho a rota imperial, para a qual quero a ajuda 

da Comissão. Levamos agora o professor João 

Eurípedes Franklin Leal no penúltimo final de semana 

para fazer uma palestra dentro da igreja em Irupi, onde 

vamos fazer o que fizemos em Ibatiba: emancipamos 

Ibatiba através da rota imperial. E queremos fazer a 

mesma coisa com Irupi. Temos a boa vontade do 

prefeito, porque se também não tiver a boa vontade do 

prefeito, a vontade de fazer, não adianta. Se não tiver a 

vontade do prefeito.  

Por isso deixo meus cumprimentos ao Carlos 

Henrique, prefeito de Irupi, onde vamos fazer um 

quartel. E pode ter certeza de que vamos fazer o quartel, 

porque é só querer que conseguimos. Mas tem que ter a 

força de vontade, tem que insistir, tem que buscar, a 

exemplo do museu que fizemos em Ibatiba.  

Em Ibatiba, o pessoal não parava nem para 

botar gasolina. Ibatiba é um município tão feio, que o 

pessoal que vinha de Minas Gerais não parava nem para 

botar gasolina. Agora, param para visitar e degustar a 

gastronomia de lá, o maior feijão tropeiro do mundo, 

que criamos, capital do tropeirismo, museu do tropeiro, 

enfim, criamos uma identidade para o município. E, 

agora, estamos criando para Irupi. 

 Quero lhe Parabenizar, parabenizar meus 

companheiros, o Senhor Presidente Amaro Neto, o 

Senhor Deputado Nunes e toda a sociedade do Espírito 
Santo que acompanha os trabalhos desta Comissão. 

Muito obrigada. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

PPS) - Leonardo, um questionamento. As visitas de 
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turistas estrangeiros para a pesca no marlim ou de 

outros peixes da nossa costa acontecem com que 

frequência em nosso Estado? 

 

O SR. LEONARDO ARAÚJO MENEZES - 

Hoje, a frequência do turista internacional é muito 

baixa, até porque não fazemos a divulgação 

internacional. Estou indo lá fazer no peito e na raça, 

porque até agora não estou tendo nenhum apoio 

estadual. 

Peço desculpas a V. Ex.ª, porque não respondi 

a uma pergunta que fez no início sobre os municípios 

que têm a potencialidade para encampar a pesca 

oceânica. Em primeiro lugar, Vitória, por causa do Iate 

Clube. Em segundo lugar, Guarapari, que tem uma 

mínima estrutura, e em terceiro lugar, Vila Velha, só 

que, lá, teria que ser construída uma mínima estrutura 

para pararem embarcações. Hoje, com a estrutura que 

tem, Vitória tem condição de receber cinco mil turistas 

internacionais de pesca oceânica por ano. 

 O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 
PPS) - A frequência deles aqui na nossa capital seria 

diluída mensalmente ou em alguma competição? Como 

é que seria? 

 

 O SR. LEONARDO ARAÚJO MENEZES - 
Temos o turismo de pesca em Vitória durante trezentos 

e sessenta e cinco dias por ano. Isso não acontece em 

nenhum local de pesca no mundo. A pesca de marlim, 

durante seis meses; os outros seis meses, pesca de 

fundo, que são outras espécies que até demostrei. 

 Farei mais três considerações. Comparando o 

Panamá com o Espírito Santo, o Panamá recebe 

duzentos e cinquenta mil turistas americanos por ano. 

Para eles saírem dos Estados Unidos e chegarem à 

capital do Panamá, demoram quatro horas de voo mais 

quatorze horas de espera para chegar ao seu destino de 

pesca. São quase vinte e quatro horas para chegar ao 

ponto de pesca. Para eles saírem dos Estados Unidos 

para vir a Vitória, no Espírito Santo, eles demoram 

cerca de doze horas e com apenas uma conexão, 

fazendo apenas a compra de um bilhete aéreo.  

No mundo não existe nenhum local de pesca de 

tão fácil acesso como Vitória. Aqui, você tem uma 

estrutura urbana, sendo que nenhum outro local de 

pesca fica numa capital. Temos hotéis de redes 

internacionais para atender a esse turista exigente. A 

nossa estrutura é perfeita. Podemos começar atendendo 

a cinco mil turistas. Realmente precisaremos de mais 

marinas... Mas, hoje, atendemos a cinquenta turistas 

internacionais por ano, irrelevante. E é um turista que 

não sofre sazonalidade econômica, pois é um turista de 

alta renda. 

Hoje, em um evento que estive em Buenos 

Aires, conversava com o diretor do Consulado 

Brasileiro que fez o evento lá, e me disse: Leonardo, 

estamos trabalhando apenas com o segmento A, porque 

é o único que não sofre interferência de economia. O 
turista de pesca é justamente esse, não sofre 

interferência. Hoje, tem-se favorável o câmbio e a 

facilidade de o turista chegar aqui. 
   

 O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

PPS) - Senhor Deputado Nunes. 

 O SR. NUNES - (PT) - Obrigado, Senhor 

Deputado Amaro Neto.  

O Senhor Leonardo fez uma explanação, 

primeiro dando condição para que possamos nos 

informar sobre esse turismo que, como bem disse, é 

muito pouco divulgado. Até nós, do Estado temos 

dificuldade de obter essas informações de como é esse 

turismo de pesca no nosso Estado e a potencialidade 

dele.  

 Primeiramente parabenizo o Presidente e a 

Senhora Deputada Luzia Toledo pela iniciativa de 

convidar o nosso Secretário para falar um pouquinho 

sobre os investimentos do Estado na área do turismo. 

Acredito que o Governo do Estado já deve ter pensado 

alguma coisa de planejamento para essa área, e aí, a 

oportunidade que todos teremos é a vinda do Secretário 

nesta Comissão, para que possa divulgar e nos informar 

o que o Estado está pensando para essa área. Parabenizo 

a Senhora Deputada Luzia Toledo e o Senhor Deputado 

Amaro Neto por essa iniciativa.  

 O Senhor Leonardo nos falou que a estrutura 

que temos no Estado já é algo que incentiva o turismo a 

vir para o Estado, ou seja, temos uma bela estrutura. O 

que, talvez, possa de fato fazer com que o Estado tenha 

o prazer de divulgar é a parceria. Percebo que tem uma 

distância entre o Estado... Essa prática deve existir em 

nosso Estado há um bom tempo. 

Depois gostaria que você pudesse falar a partir 

de quando o Estado começou a receber esse turismo de 

pesca oceânica. Acho isso bom para mostrarmos a 

construção disso, de quanto tempo mais teremos para, 

de fato, fazer com que o nosso Estado seja reconhecido 

internacionalmente por essa atividade turística que 

temos de potencialidade.  

 Então, além da oportunidade que teremos de o 

Secretário vir falar qual o planejamento do Governo na 

área do Turismo, também gostaria de fazer uma 

pergunta, Leonardo. Essa empresa que se especializou 

no turismo de pesca oceânica, tem um planejamento. 

Qual é o planeamento para 2015? O que se tem pensado 

de eventos, de atividades para este ano, no nosso litoral? 

Acho que isso é bom até para iniciarmos um processo 

de divulgação, através desta Comissão. O que nos falta 

é divulgar essa bela iniciativa desse turismo, que para 

nós é importantíssimo.  

 Parabenizo, mais uma vez, a iniciativa de trazer 

o Leonardo para nos ajudar a compreender, nos 

informar dessa potencialidade que o Estado do Espírito 

Santo tem e que é muito pouco divulgada. Muito 

obrigado. 
 

 O SR. LEONARDO ARAUJO MENEZES - 

Deputado, a parceria com o Estado iniciou no último 

ano de mandato do Governador Paulo Hartung. Levei o 

projeto para a Secretaria e foi muito bem recebido. 

Depois desse último ano do Governo Paulo Hartung a 

Secretaria continuou a nos dar apoio nos eventos 

nacionais. Eles estavam fazendo a compra de estandes 

em nome do Estado do Espírito Santo para nós 

divulgarmos o turismo de pesca. Isso foi fundamental 

para começarmos a consolidar isso no mercado 

brasileiro.  

Com a chegada do novo secretário e a nova 

eleição de Paulo Hartung, não sei qual será a política 
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com relação à pesca. Fiquei um pouco triste porque, em 

março, tivemos o evento de São Paulo, que contou com 

quarenta e dois mil pescadores participando. O Estado 

do Espírito Santo não estava lá, infelizmente. 

 Minha meta agora é realmente buscar o 

mercado internacional, como empresário, com ou sem o 

apoio do Estado, estarei lá. Claro que se o apoio do 

estado vier, conseguiremos divulgar isso muito melhor. 

Estou fazendo de forma profissional, mas é um pequeno 

empresário. Um porque temos mais de vinte 

proprietários de embarcação que fazem esse serviço. 

 Digo no Iate clube que sou o único empresário 

pobre que faz isso. Eles são ricos, têm lancha, mas não 

precisam trabalhar com a pesca oceânica. Eles atendem 

o turista. Sou o único que dependo do negócio par viver. 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Só uma 

informação correta: na verdade, você é que está 

lucrando, porque sua cabeça, com certeza, está cheia de 

conhecimento e isso é o mais importante. 

Você está investindo em você mesmo. E é isso 

que temos que fazer. Quem não investe em si próprio, 

nada do que faz vai para frente. Você está aqui hoje 

com essa estrutura. Você mesmo, mostrando que está 

trabalhando, investindo na sua cabeça. É isso que 

precisamos dessa juventude que está aí.  

Você é um representante do empreendedorismo 

jovem deste Estado, do qual sou madrinha. Temos uma 

semana, nesta Casa, do empreendedorismo jovem, 

mostrando que o jovem tem que andar com suas 

próprias pernas. Parabenizo-o novamente.  

 

SR. LEONARDO ARAUJO MENEZES - 

Continuando a sua resposta, o Senhor falou que o 

capixaba não conhece o potencial. Isso realmente é 

verdade. Em 2012, a Embratur me convidou para um 

evento de pesca na França, onde eles montaram um 

estande do Brasil. O Estado me convidou também para 

representá-los lá. 

 Paguei a minha ida. Todo o meu curso não foi 

de graça, e pensei que iria lá trocar seis por meia dúzia. 

Fiquei impressionado. Como os franceses conhecem o 

potencial de Vitória. Passavam no estande e paravam 

falando Ah, Vitória! Vitória, no Espírito Santo, Brasil! 

Não vinham porque não era divulgado. Achavam que 

não tinha estrutura. Precisamos divulgar a estrutura.  

 Esse folder, Senhora Deputada Luzia Toledo, 

venho trabalhando nele há um ano com especialistas dos 

Estados Unidos. Foi todo traduzido para o inglês, 

justamente focando na nossa potencialidade e estrutura. 

O outro mostra a rede internacional de hotéis que temos, 

toda a estrutura que a cidade tem e que outros locais não 

têm.  

 Então ficavam às vezes com medo de virem 

para o Brasil, pensando: O que eu vou encontrar? Vou 
pescar no meio do mato? Não, você está cercado por 

uma estrutura imensa. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

PPS) - E o importante nesse material é que no turismo 

receptivo você já dá uma ajuda substancial não só à 

Secretaria de Turismo como também à Secretaria de 

Esportes. Você faz um trabalho que deveria ser feito 

pela secretaria, mas você já ajuda. Ainda bem que em 

nosso estado temos empresas que fazem esse fomento 

do turismo, as empresas que ajudam no turismo 

receptivo. 

 Ficaria mais fácil para o poder público ajudar. 

Temos representantes na Assembleia Legislativa, como 

é o caso da Senhora Deputada Luzia Toledo e do 

Senhor Deputado Nunes, que trabalhavam na questão 

do esporte e do turismo há muito tempo. O Senhor 

Deputado Nunes também é liderança sindical. O que 

falta, realmente, é força política, porque pelo menos as 

nossas cabeças tentam ajudar como representantes do 

povo capixaba nesta Casa de Leis. 

 Leonardo, obrigado pela sua participação. Pode 

ter certeza de que esta comissão continuará de portas 

abertas. Quando o secretário de Turismo estiver nesta 

Casa levaremos a reivindicação de vocês. Ou mesmo 

quando o Valdir Klug, secretário de Esportes, estiver 

nesta Casa. É importante o que você falou, focarmos em 

um ou outro atrativo turístico e trabalhá-lo. Se você hoje 

consegue um número insignificante de cinquenta 

turistas internacionais e consegue, com a estrutura que 

temos, faltando divulgação, cinco mil turistas, é um 

número exorbitante, e precisa-se realmente apenas 

divulgar essa infraestrutura que temos no nosso estado. 

 Obrigado pela sua participação. 

 

 O SR. LEONARDO ARAUJO MENEZES - 
Apenas divulgação, que é o menor custo que se pode 

ter. Não é preciso criar, investir em estrutura nenhuma 

mais. Está tudo pronto.  

 Posso plantar uma sementinha? 

 

 O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

PPS) - Claro.  

 

 O SR. LEONARDO ARAUJO MENEZES - 

Gostaria de plantar uma sementinha e fazer um apelo 

para vocês pensarem em uma legislação, alguma coisa 

para proibir o desembarque de marlim aqui. Hoje é 

proibida a venda. Hoje existe a venda dessa carne em 

peixarias, às vezes não regulamentadas, no estado. 

Existe a matança do nosso principal potencial turístico. 

O pescador, principalmente quem tem lanchas, não 

come a carne, porque é de qualidade ruim. Gostaria de 

propor que esta Casa de Leis proibisse a matança, a 

morte desse peixe, que é a principal riqueza turística do 

estado do Espírito Santo. Hoje, na minha operação, por 

legislação própria, uso um equipamento e um anzol que 

não mata o peixe e proíbo qualquer cliente meu matar o 

peixe. Já perdi cliente que falava: Quero levar o bico do 
peixe para casa. Na minha embarcação não faço essa 

operação. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 
PPS) - Nossa comissão estudará a melhor maneira de 

criar ou entender o que pode ser feito com uma lei 

específica para este caso.  
 Obrigado mais uma vez, Leonardo Araujo 

Menezes, que falou sobre a pesca oceânica no litoral do 

Espírito Santo. Agradeço também a presença dos 

Senhores Deputados Nunes, que chega a esta comissão 

a partir de agora, e Luzia Toledo, que já está conosco 

desde o início dos trabalhos. Agradeço também aos 
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servidores da Casa, ao público presente, aos convidados 

e a quem nos acompanha pela TV Ales. 

 Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

 Está encerrada a reunião. 

  

 Encerra-se a reunião às 10h32min. 
 

 

 
COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 

DROGAS. SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, 

REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2015. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus declaro abertos os 

trabalhos desta Comissão. 

Cumprimento os nossos convidados presentes, 

em especial o Tenente-Coronel Jailson Miranda, diretor 

adjunto da Diretoria de Direitos Humanos e Polícia 

Comunitária, que veio a convite desta Comissão. 

Agradecemos antecipadamente a disponibilidade de V. 

S.ª para fazer uma exposição do Programa Educacional 

de Resistência às Drogas, Proerd. Um programa 

elogiado por todos nós e com resultados muito 

positivos. 

Também aproveito a oportunidade para 

registrar a presença do Tenente Soares, que veio como 

colaborador fazer o apoiamento a esta apresentação. 

Também está presente o colega de longa data, Marco 

Antonio Gomes Alves; o Fábio de Oliveira; o Lowell 

Carvalho Silva; o Carlos Alberto Silva; e o Jorgemar de 

Oliveira. Todos ex-combatentes que serviram no 

mesmo ano que eu servi no 18.º Batalhão de Infantaria, 

e que estarão daqui a pouco se apresentando. São 

pessoas que tiveram o princípio da hierarquia e 

disciplina, e que hoje têm suas vidas e conduta moral 

ilibada, com família constituída e com futuro à frente. 

Todos já velhos, mais velhos do que eu e cansados, mas 

tenho certeza de que bons exemplos estão dando à 

sociedade. 

Convido o Tenente-Coronel Jailson Miranda 

para compor a Mesa. 

 

(Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Estamos aguardando  a presença 

do vice-presidente, o Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

que estará conosco em breve, pois está participando de 

um evento na CPI da Sonegação, mas em breve estará 

aqui. 

Convido o Senhor Secretário a proceder à 

leitura da ata da quinta reunião ordinária, realizada em 

24 de março de 2015. (Pausa)  

 

(O Senhor Secretário procede à 

leitura da ata) 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Não colocarei em discussão, nem 

em votação a ata, até porque aguardo a chegada do 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes. Logo após, 

colocaremos a ata em discussão e em votação. 

Peço licença ao coronel por poucos instantes, já 

estaremos diretamente tratando sobre o objetivo 

principal desta Comissão. Mas peço à assessoria, não 

sei se tem um microfone ligado ali embaixo, para que 

cada um dos presentes possa se apresentar, falar o nome 

completo, o nome de guerra, período que serviu, qual 

companhia e, em breves palavras, muito sucintas 

mesmo, colocar a importância de ter servido, a 

importância para a vida, aqueles que quiserem se 

manifestar. 

Passo a palavra ao nosso amigo que está com a 

camisa de operações especiais. 

 

O SR. LOWELL CARVALHO SILVA - 
Primeiramente, bom-dia a todos. 

Meu nome é Lowell Carvalho Silva, servi no 

ano de 1989, como nosso deputado já disse, juntamente 

com nossos companheiros aqui. Meu nome de guerra 

era Lowell também, número 749, Companhia de Apoio, 

Pelotão de Metralhadora.  

Fico muito feliz de rever os amigos de 1989 e 

pretendo sempre estar em bom contato com os nossos 

amigos. Vamos sempre nos firmar nessa aliança que, 

para mim, a amizade sempre vai prevalecer. São as 

minhas palavras. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Obrigado, Lowell. 

Concedo a palavra ao Jorgemar de Oliveira. 

 

O SR. JORGEMAR DE OLIVEIRA - Bom-

dia. Hoje faz vinte e cinco anos que nos conhecemos. 

Isso é um lucro muito grande porque tivemos várias 

perdas, muitos se foram, e nós somos vencedores. 

Sou Jorgemar de Oliveira. Nome de guerra, 

Jorgemar. O meu número era 558, 1.ª Companhia, 

Pelotão de Operações Especiais, Pelopes. Desculpem-

me, é isso aí. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Pelopeiro. 

 

O SR. MARCO ANTONIO GOMES 

ALVES - Bom-dia. Meu nome é Marco Antonio 

Gomes Alves, e era chamado de Gomes, 761, Pelotão 

de Metralhadora, Companhia de Apoio. 

Quero agradecer porque acho importante estar 

aqui numa hora dessas, numa comissão desta também, o 

que é mais importante ainda. E dizer que posso bater no 

peito. Com todo o respeito, digo que, com quarenta e 

cinco anos de idade, não sei o que é usar droga, fumar, 

beber, graças a Deus por isso. Acredito que é um marco 

na vida da pessoa poder dizer isso para seus filhos, para 
as pessoas e para os amigos que passaram tanto tempo 

junto conosco. São vinte e cinco anos de amizade e que 

continue para sempre. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Obrigado, Gomes. 
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Concedo a palavra ao Betinho. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SILVA - Bom-

dia. Servi na 1.ª Companhia, 2.º Pelotão, juntamente 

com o Deputado Marcelo Santos; fomos do mesmo 

pelotão. Meu nome de guerra é soldado Alberto, 

número 511. 

Nossa amizade, como já disseram os 

companheiros, existe há vinte e seis anos. Conheço o 

Marcelo, estamos juntos sempre e é um prazer estar 

aqui convidado, participando de um momento 

importante desse. O Exército nas nossas vidas deu essa 

ênfase de fazer a coisa certa, de dar o exemplo e dizer 

que ainda não desisti de ajudar as pessoas que precisam. 

Hoje, sou servidor público, optei por isso, poderia ter 

seguido a carreira militar, mas não o fiz. Mas, estou 

satisfeito por ter passado pelo 38.º Batalhão, que me 

ensinou coisas boas. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Obrigado, Betinho. 

 Concedo a palavra ao Senhor Fábio de Oliveira. 
 

 O SR. FÁBIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 
Bom-dia a todos. Para mim também é uma imensa 

satisfação reunir os amigos da época de quartel. Sou 

conhecido como soldado de Oliveira, da 1.ª Companhia 

do Pelotão de Transporte. Para mim foi uma experiência 

única ter adquirido a experiência militar, a disciplina 

militar, que é de extrema importância. Muitos querem e 

poucos conseguem. Isso é um privilégio para nós. Nada 

que abonasse a minha conduta, mas só veio a 

acrescentar. É de extrema importância isso para a vida 

do ser humano, a ordem e a disciplina.  

 Agradeço aos amigos, a oportunidade que o 

Senhor Deputado nos concedeu e me sinto muito feliz.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Coronel, na verdade, nós 

servimos no mesmo período e posso dizer em nome 

deles, inclusive, que foi muito importante porque tudo 

na vida tem que ter limite. Você imagina que temos 

limite da Constituição. No caso da Assembleia, além da 

Constituição, das leis, temos o Regimento Interno. A 

Polícia Militar não é diferente. O servidor público, de 

forma geral, também é regido pela Lei Complementar 

n.º 46, por exemplo. A Bíblia tem os dez mandamentos. 

Então, na verdade, por que estou dizendo isso? Quando 

aprendemos hierarquia, disciplina e o respeito às 

normas, às leis, às pessoas... Até hoje, 

independentemente de qualquer situação, eu me reporto 

às pessoas como senhor, senhora. Aprendi isso no 

quartel, na minha família. Por que estou dizendo isso? 

Como presidente desta Comissão, que trata de temas 

muito delicados, drogas, violência, prevenção, e a droga 

não é só a ilícita, falo, também, da ilícita, uso 

exagerado, precoce, vemos pais transferindo a 

responsabilidade de seus filhos, dos filhos que tem, para 
a polícia, para o Estado, para a instituição de ensino. A 

mãe e o pai entregam o filho na escola achando que o 

professor e a professora são os segundos pais deles. Não 

são! Nem o professor, nem a professora, nem diretora. E 

nem a escola é a segunda casa. Princípios e valores se 

aprendem dentro de casa. Professor, se tiver que exercer 

papel de pai, de mãe, vai deixar de exercer a função 

dele. Aí, quando a instituição mais antiga do mundo, 

que é a família, deixa de exercer o seu papel, entra a 

outra, que é o Estado. O Estado, para poder assumir a 

função do pai e da mãe, é polícia, justiça, cadeia e 

cemitério. Essas são as fases de um processo legal. Quer 

dizer, a mãe, por não ter imposto limites ao filho.  

Imagine um filho sair numa sexta-feira e 

retornar na segunda, e a mãe perguntar onde ele estava: 

Qualé, mãe? Aí, a mãe acha aquilo legal, é o mundo 

moderno. Depois ela não sabe onde o filho está, por que 

não chega mais. De repente, assistindo televisão, nesses 

programas que gostam de expor tudo, está o filho dela 

estirado lá.  

 A consequência primeira é a droga. Quarenta 

por cento da população carcerária - que hoje ultrapassa 

a casa dos dezessete mil - é tráfico. Envolvimento ao 

tráfico, setenta por cento. Cariacica é a segunda cidade 

no país em que mais se matam jovens e adolescentes, e 

o principal fator é a droga.  

Não quero dizer que a família, não exercendo o 

papel dela, ou exercendo; aliás, exercendo, em algumas 

vezes o cidadão acaba seguindo por um caminho que 

não é aquele que o pai, a mãe ensinou. Mas, na maioria 

das vezes foi porque a família não impôs limite, não 

exerceu o seu papel e entregou tudo para terceiro. 

Terceirizou o carinho, terceirizou os limites, e depois 

quis cobrar do Estado, da polícia, que tem feito um 

papel.  

Os policiais militares são os heróis da 

resistência. Eles pagam a conta de tudo. Se o Governo 

determina que eles vão garantir a ordem numa 

manifestação, ninguém ouve, porque a imprensa não 

divulga, quando está lá uma manifestação de 

baderneiros xingando a mãe do policial, xingando a 

família dele. Aí, quando ele vai reagir, porque estão 

tacando pedra, querendo degradar patrimônio público, o 

policial é culpado. Não é culpado. Ele está ali para 

proteger, garantir a integridade do patrimônio público, 

do cidadão.  

Quero prestar minha homenagem, coronel, à 

sua pessoa, na figura do tenente chegado do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes e agradecer. Senhor Deputado 

Gilsinho, esta é a turma que serviu no 38.º Batalhão de 

Infantaria comigo. Vieram fazer uma visita. Convidei-

os para se apresentarem e já o fizeram. É claro, a 

aparência deles já é bem acabada, eu bem mais novo, 

mas, enfim, muito obrigado. Só sei que gostaria que, se 

puderem ficar, não sei o tempo de V. S.
as

, o coronel fará 

uma apresentação, que será muito legal. O trabalho 

desenvolvido pelo Proerd é muito interessante e temos 

que apoiar na Assembleia, garantir recurso no 

orçamento, garantir que esse tipo de ação seja 

continuada e ampliada ainda mais. 

 O Senhor Deputado Gilsinho Lopes quer fazer 

alguma consideração? 
  

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 
Presidente, só gostaria de me desculpar pelo atraso. 

Estava na CPI da Sonegação verificando alguns dados. 

O Presidente da Casa está prestando um depoimento, 

então eu precisava estar atento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
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SANTOS - PMDB) - Eu sei disso. 

  

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Porque 

envolve questões de delegados de Polícia e mais outras 

coisas, por isso que me encontrava lá. Mas meu amigo 

Betinho está aqui. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Corredor. 

             

            O SR. GILSINHO LOPES (PR) - Corredor. 

Esse aí fez, com um Opalão, vibrando com o 25, 1, 2, 3, 

na primeira campanha e nos deu uma vitória 

maravilhosa. Mas o Senhor Deputado Marcelo Santos 

disse que a aparência dele estava mais acabada, mas 

acho que é a sua. 

              

           O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PMDB) - S. Ex.ª continua mentindo. 

            

           O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Não. S. 

Ex.ª quis me dar uma carteira...  

            

           O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PMDB) - A maioria vence a minoria. 

            

            O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - S. Ex.ª 

quis me dar uma carteira de idoso. Então, continuo 

fazendo isso... 

             

            O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Pedi a S. Ex.ª, Coronel, para pedir 

a carteira de idoso dele. 

            

            O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Coronel 

Miranda, esse cidadão tem sempre esse aspecto, porque 

esta Comissão de Políticas sobre Drogas, S. Ex.ª de 

repente poderia estar doidão porque não pode o cidadão 

dizer que eu tenho cara de idoso. 

            

            O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Tem. Só porque o homem é 

delegado de Polícia. 

            

            O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Estou 

pronto, Senhor Presidente. 

            

           O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PMDB) - Obrigado. Solicito ao senhor secretário que 

proceda à leitura do Expediente, para que possamos 

iniciar o trabalho da Comissão. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 

OFÍCIO N.º 026/2015/GAB - do vereador do 

município de Cariacica senhor       Wellington 

Silva, por meio do qual solicita a realização de 

audiência pública desta Comissão, para debater 

acerca das políticas públicas sobre drogas 

naquela municipalidade. 

            O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Ciente. Defiro, já tendo 

determinado o agendamento dessa audiência pública. 

Solicito que seja organizado, para que estejamos 

presente no município. 

           Continua a leitura do Expediente. 
           
           O SR. SECRETÁRIO lê:  
           
            OFÍCIO N.º 016/ 2015 do diretor de Direitos 

Humanos e Polícia Comunitária, Carlos  

Henrique Pereira França, por meio do qual 

destaca que desde que o Programa                                                  

Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) 

foi criado, o trabalho de prevenção conseguiu 

formar mais de duzentos e cinquenta mil alunos 

em seus quadros curriculares, que incluem 

ensino infantil do quinto ao sétimo ano para 

Pais-Comunitário, sendo que foram trinta e 

cinco mil alunos formados só no ano de 2014. 

E destaca que esse programa se consagra como 

o maior programa estadual de prevenção 

primária ao uso de drogas em atividade no 

Estado do Espírito Santo. 

           

           O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PMDB) - Ciente.      

           Continua a leitura do Expediente.     

            

           O SR. SECRETÁRIO lê:  

            

OFÍCIO SIJUS N.º 473/2015 do secretário de 

Estado de Justiça Doutor Eugênio                                      

Coutinho Ricas, por meio do qual informa que 

o coeficiente de população carcerária no estado 

encontra-se com aproximadamente dezessete 

mil, trezentos e oitenta e um, tendo em média 

sete mil e trezentas tipificações penais por 

tráfico de drogas, de acordo com os relatórios 

encaminhados pelas unidades prisionais. 

Registra, ainda, que desse total, seis mil 

quinhentos e trinta e seis referem-se a pessoas 

presas do sexo masculino e setecentos e 

sessenta e quatro do sexo feminino. 
             

            O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Ciente.     

            Continua a leitura do Expediente.  

                   

            O SR. SECRETÁRIO lê:  
                   

OFÍCIO N.º 480/2015 do Ex.
mo

 senhor 

Promotor de Justiça Pedro Ivo de Souza - 

dirigente do Centro de Apoio Operacional 

Criminal, por meio do qual manifesta seu 

interesse e apoio no desenvolvimento das ações 

de maior integração desta Comissão. 

                   

              O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Ciente.     

              Continua a leitura do Expediente.  
                 
              O SR. SECRETÁRIO lê:  

                  

OFÍCIO N.º 053/2015 - da Deputada Estadual 
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Janete de Sá, por meio do qual encaminha ao 

Ex.
mo

 Senhor Presidente desta Casa de Leis, 

Deputado Theodorico Ferraço, o seu pedido de 

renúncia como membro efetivo da Comissão de 

Políticas sobre Drogas, comunicação feita em 

Plenário, conforme Diário do Legislativo do dia 

23 de abril do corrente ano, e na fl. 04 do 

Expediente.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Ciente.  

 Continua a leitura do Expediente.  

 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Convite, do Escritório de Serviço Local de 

Alcóolicos Anônimos, para participar da 

Reunião de Informação ao Público, em 

comemoração aos oitenta anos dos Alcóolicos 

Anônimos no mundo, que será realizada no dia 

10 de junho de 2015. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Ciente. Já foi atendida a 

solicitação. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 Não houve no período. 

 

 PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 Não houve no período. 

 

 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS 
 Não houve no período. 

 

 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 Não houve no período. 

  

 ORDEM DO DIA: 

Presença do senhor tenente-coronel Jailson 

Miranda, diretor adjunto da Diretoria de 

Direitos Humanos e Polícia Comunitária, que 

fará uma exposição sobre o Programa 

Educacional de Resistência às Drogas - Proerd. 

 

COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Neste momento concederei a 

palavra ao tenente-coronel Jailson Miranda, para que 

nos dê a oportunidade de conhecermos melhor o 

programa de prevenção às drogas, o Proerd, esse 

programa tão importante para a sociedade capixaba. 

 Concedo a palavra ao tenente-coronel Jailson 

Miranda.  

 
 O SR. JAILSON MIRANDA - Desejo um 

bom dia a todos e a todas. Neste momento, em nome do 

comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, o 

coronel Nascimento, também infante de 1984, como 

este que vos fala, agradecer imensamente a 

oportunidade dada à Polícia Militar de prestar contas.  

Estaremos prestando contas à sociedade 

capixaba sobre aquilo que a Polícia Militar vem fazendo 

com relação ao controle da criminalidade, em especial 

desse problema que afeta não só o Espírito Santo, mas 

todo o Brasil, que é a questão das drogas, dos 

homicídios e de muitas outras coisas que a Polícia 

Militar combate diretamente, podemos dizer assim.  

Agradeço a oportunidade de falar sobre o 

Programa Educacional de Resistência às Drogas. Não só 

sobre o programa, mas sobre outros programas que 

estão correlacionados com aquilo que fazemos para 

diminuir o problema das drogas no estado. Senhor 

Deputado, muito obrigado pela oportunidade.  

 Gostaria também de cumprimentar o delegado e 

Deputado Gilsinho Lopes. No início da carreira o 

conheci como delegado em Cariacica, e desde então, 

Senhor Deputado, temos visto a parceria. É importante a 

integração entre as instituições para o controle da 

criminalidade, das drogas. Agradecemos a oportunidade 

de termos trabalhado diretamente e de termos 

conhecido, no início de carreira, o trabalho de V. Ex.ª, 

que foi e continua sendo um trabalho de ponta à frente 

do cargo de deputado estadual. Muito obrigado pela 

oportunidade de também falar para V. Ex.ª. 

 Também sou infante de 1984. É um prazer 

também estar falando para os companheiros de 1989. 

Agradeço a deferência tanto ao Senhor Deputado 

quanto aos senhores na fala com relação à instituição 

Polícia Militar. É difícil ter essa deferência, e é 

motivacional. Estamos fazendo, além da nossa parte, 

que é a preservação da ordem pública, aquilo sobre o 

que falarei para os senhores, e peço licença para ficar de 

pé para fazer a apresentação. 

Senhores, viemos falar sobre o Programa 

Educacional de Resistência às Drogas da Polícia 

Militar. Antes disso, é necessário falar a respeito de 

alguns programas especiais e também da diretoria da 

qual faço parte, que é a Diretoria de Direitos Humanos e 

Polícia Comunitária da Polícia Militar.  

 O nosso sumário será falar rapidamente a 

respeito da Diretoria de Direitos Humanos e Polícia 

Comunitária, da inovação na Polícia Militar, que trata 

sobre as políticas de direitos humanos dentro e fora da 

instituição, e também dessa relação direta com a 

comunidade. As polícias no mundo, que têm o 

controle real da criminalidade, não fazem política de 

segurança sem ouvir a comunidade e sem ser 

relacionarem com a comunidade. O Programa 

Educacional de Resistência às Drogas é uma ferramenta 

muito importante para que esses programas 

continuem. Falaremos rapidamente também sobre 

alguns projetos especiais da diretoria e da Polícia 

Militar relativo à política sobre drogas, as políticas das 
minorias e etc. 

Depois, provavelmente falaremos sobre o 

Proerd e as perspectivas para o próximo biênio, os 

projetos que elaboramos com o Ministério da Justiça, já 

conveniado, acatado. Falarei com mais propriedade. 

Talvez precisaremos realmente, do apoio dos nobres 
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deputados para que esse recurso federal possa estar na 

conta da Secretaria de Segurança Pública, para que 

possamos trabalhar com melhor qualidade. 

Esse slide mostra a área de atuação da diretoria 

em todo o Estado do Espírito Santo. Hoje, dos setenta e 

oito municípios, estamos em todos eles. E no programa 

educacional de resistência às drogas queremos chegar a 

cem por cento. Hoje estamos em cinquenta e três 

municípios do estado. A nossa meta é chegar a cem por 

cento. 

Esse slide mostra o organograma da nossa 

diretoria. Temos uma divisão específica para tratar as 

políticas e direcionamento a respeito aos direitos 

humanos e também uma política de polícia comunitária 

que é em relação à comunidade. Não têm projetos no 

âmbito federal e estadual sem essas palavras: direitos 

humanos, respeito, promoção e envolvimento com a 

comunidade.  

Dentro do nosso organograma temos a seção de 

prevenção atípica que são os projetos sociais no qual a 

Polícia Militar trabalha, dentre eles, o Proerd que 

falaremos mais à frente. 

Deputados e senhores, o foco principal, o 

diagnóstico já foi falado, não precisamos ir mais à 

frente. O diagnóstico falado pelo nosso deputado, a 

questão dos jovens que estão morrendo...mas estão 

morrendo onde? O foco de todos os projetos tanto da 

Secretaria de Segurança, quanto da Polícia Militar tem 

foco, tem direção. Lógico que toda a sociedade 

capixaba precisa ter o olhar mais crítico. Mas, temos 

locais de vulnerabilidade social e também de 

criminalidade latente.  

Esse projeto de reestruturação da polícia 

interativa encaminhado ao Ministério da Justiça, 

aprovado em 2008 e iniciado em 2010, chamado 

território de paz, tem a mesma metodologia das 

unidades de polícia pacificadora do Rio de Janeiro. 

Obviamente que temos esse mérito de tudo isso 

ter acontecido no Espírito Santo, mas com nome talvez 

diferente, que é a polícia interativa, o território de paz 

que se transformou em um grande projeto do estado que 

foi o Estado Presente. 

Escolhemos cinco territórios vulneráveis, 

dentro da Região Metropolitana onde que os maiores 

homicídios, que foram os bairros de Feu Rosa, Vila 

Nova de Colares, Terra Vermelha e mais dois outros 

territórios nos quais trabalhamos. Foi assim que nasceu 

o Proerd e pela primeira vez será incluído em territórios 

vulneráveis como o bairro de São Pedro também. 

 Verificamos os problemas que o bairro da 

Penha passou, pois também passou a ser um 

aglomerado com olhar do Estado, da Secretaria de 

Segurança, com relação aos problemas que estavam 

acontecendo. Da mesma forma, não só a ocupação 

policial que tivemos, mas também ocupação com 

relação ao programa educacional de resistência às 

drogas. Formamos mais de mil crianças naquele 

aglomerado da Penha e hoje temos além do pelotão lá 
em cima, da unidade física, também trabalhamos o 

programa educacional de resistências às drogas nas 

escolas.  

Outro convênio também relacionado à gestão 

de polícia comunitária é um convênio que temos com a 

polícia japonesa de capacitação dos nossos policiais no 

sistema Koban, que é o sistema mais aperfeiçoado do 

mundo com relação à Polícia Comunitária, com relação 

à comunidade.  

Por fim, a Patrulha da Comunidade talvez seja 

uma ferramenta importante que a instituição tenha. 

Colocou-se no planejamento estratégico como modelo a 

ser seguido, que é o policiamento comunitário por meio 

da Patrulha da Comunidade, que todos nós estamos 

percebendo no dia a dia sua visibilidade para a 

sociedade. 

Um importante projeto que estamos 

desenvolvendo com o Ministério da Justiça relacionado 

às políticas sobre drogas é o programa Crack, É 

Possível Vencer. Iniciamos em 2011 e implementamos 

agora em Vitória. É um convênio entre a Secretaria de 

Segurança Pública e o Ministério da Justiça, por meio 

de outros ministérios, como o Ministério da Saúde, da 

Assistência, a Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e as 

instituições de segurança pública do Estado e dos 

municípios.  

Hoje estamos no município de Vitória e há 

possibilidade de estender a outros municípios da região 

metropolitana. A base desse projeto é educação, 

formação e capacitação dos atores da segurança pública 

e da comunidade em geral, o cuidado, o aumento da 

oferta dos tratamentos de saúde e atenção aos usuários. 

Hoje chamamos de trabalhar nas cenas de uso de forma 

integrada, onde estaremos com assistência, com saúde e 

com a polícia fazendo policiamento de proximidade 

com a comunidade. 

Hoje estamos no Centro da cidade, cenas de 

uso que denominamos, mas se chama cracolândia. Há 

muitos problemas de usuários de drogas naquela região, 

na qual fazemos grande trabalho envolvendo o 

município de Vitória, por meio da Secretaria de 

Assistência, da Secretaria de Saúde e das polícias locais, 

de forma compartilhada, trabalhando de forma conjunta. 

Não só para o tráfico de drogas, mas também para 

atendimento e cuidado aos usuários de drogas, que hoje 

sabemos que não é um problema criminal, mas sim de 

saúde pública.  

Então, a capacitação dos nossos policiais é toda 

direcionada a isso. Há a utilização de equipamentos não 

letais, de câmera de videomonitoramento em toda 

região e, principalmente, capacitação permanente 

envolvendo todos esses atores. 

Temos alguns outros projetos, mas gostaria de 

citar principalmente um trabalho de reabilitação não só 

dos nossos policiais, mas também da sociedade em 

geral, que é o Programa de Reabilitação ao Toxicômano 

e ao Alcoolista, o Presta, que está no Hospital da Polícia 

Militar e atende aproximadamente, por ano, mais de três 

mil pessoas. É um trabalho sensacional desenvolvido 

pela Polícia Militar e pelo Hospital da Polícia Militar. 

Agora vamos propriamente para o Proerd. O 

que é o Proerd? Bem, senhores, hoje estamos em 
cinquenta e três municípios. Esse trabalho é 

desenvolvido pelo policial, pela escola, por meio dos 

seus diretores, e principalmente pelos pais de alunos. O 

Proerd é um programa cooperativo entre a PM, a família 

e toda sociedade. Qual o objetivo do programa? O 
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objetivo é fomentar a cultura de paz preparando nossas 

crianças para resistirem às drogas. Vamos às escolas, 

por meio de policiais fardados, ensinar durante um 

semestre inteiro como resistir às drogas. Então é um 

trabalho de longa data, é um trabalho de prevenção. 

Além do combate ao tráfico de drogas que a Polícia 

Militar desenvolve, desenvolve também um trabalho 

nas escolas por meio desses policiais militares 

capacitados. 

Quanto ao histórico do Proerd, mais uma vez, 

deputados, a repressão é muito importante, mas não é a 

única e nem se consegue alcançar bons resultados que 

não seja também aliado à prevenção.  

Esse slide mostra o que aconteceu em Los 

Angeles. Um carregamento de drogas, muitas drogas 

apreendidas e continuavam acontecendo crimes, uso de 

drogas, pais, avós, passando de pai para filho, e surgiu 

ai também,  além de vários programas de prevenção às 

drogas, surgiu o Programa Educacional de Resistência 

às Drogas, em Los Angeles. Em 1992, dois visionários 

da Polícia Militar do Rio de Janeiro trouxeram para o 

Brasil essa proposta que é o Programa Educacional de 

Resistência às Drogas, que tem origem no Rio de 

Janeiro, e hoje está em todos os estados brasileiros. Já 

foi considerado pela Secretaria Nacional de Políticas 

sobre Drogas como o maior programa de prevenção às 

drogas do Brasil. 

 Em 2000 iniciamos nossos trabalhos no estado 

do Espírito Santo. E quais são os currículos? Temos 

quatro currículos, mas até 2011 tínhamos apenas o 

currículo do quinto ano, crianças entre dez e onze anos, 

o sétimo ano, também muito importante, está chegando 

à adolescência, temos o currículo infantil, são crianças 

de cinco a oito anos, e agora estamos trabalhando 

também com os pais dos alunos, que é um curso de 

cinco encontros desenvolvidos. 

 Os alunos formados até hoje. Iniciamos em 

2001, com onze mil, e vamos chegar ao patamar de 

trinta e seis mil. Nossa meta, Senhor Deputado, era 

cinquenta mil, e não alcançamos, desejamos neste ano 

alcançar essa meta, que é de cinquenta mil crianças em 

todo o estado do Espírito Santo. No total, até hoje, 

duzentas e cinquenta e sete mil crianças atendidas no 

Programa Educacional da Polícia Militar. 

 Municípios e unidades atendidas. Assumimos a 

coordenação do Proerd junto à diretoria, no ano de 

2011. É bom alertar. Até 2010, o Programa Educacional 

de Resistência às Drogas era unicamente financiado por 

empresas privadas. Então, assumimos e verificamos as 

possibilidades, as ferramentas existentes dentro do 

Estado para suprir essa necessidade por meio do Estado, 

deixando um pouco as empresas privadas em segundo 

plano. E alcançamos alguns resultados interessantes, 

que é chegar a cento e cinquenta e três mil em apenas 

quatro anos. 

 Temos os municípios atendidos, queremos 

chegar a fechar em cem por cento, estamos percebendo 

alguns municípios que nunca foram atendidos pelo 

programa. 

 E como funciona esse programa? A logística 

disso tudo? Hoje, Senhor Deputado, para cada criança, 

o gasto chega em torno de apenas dez reais. É muito 

barato fazer esse trabalho para as nossas crianças, 

adolescentes e jovens. 

 Primeiramente o policial é capacitado. É 

escolhido, é selecionado, faz uma série de testes para 

saber se tem o perfil adequado para isso. Após a 

seleção, ele terá uma formação de oitenta horas na 

capacitação no Programa Educacional de Resistência às 

Drogas, como lidar com as crianças, como ensinar e 

como aplicar as dez lições às crianças. E, logo depois 

de capacitado, ele é procurado ou procura as escolas 

para atender com esse programa, tanto do quinto quanto 

do sétimo.  

 Essa demanda é passada para a diretoria, que 

por sua vez solicita as cartilhas, as camisetas e os 

certificados. São três itens essenciais para que o curso 

ocorra: a cartilha, que é o manual do aluno; as camisas e 

o certificado. Ao final, o relatório anual é gerado pela 

Secretaria. 

 Ao final, o curso é ministrado, essa relação é 

importante, uma relação tanto administrativa quanto 

operacional, que depois disso, depois do curso 

ministrado,  temos uma grande formatura que é essa 

logística que temos. 

 Crianças sendo formadas, grande evento é 

feito. Crianças, pais, alunos enchem os ginásios  em  

todo o Estado do Espírito Santo. Não só as duzentas e 

cinquenta mil crianças atendidas, mas também mais de 

um milhão de pessoas atendidas de forma indireta por 

meio de palestra, por meio de trabalhos educacionais,  

por meio de recreios no Quartel no Proerd, ou seja,  

além das duzentos e cinquenta mil crianças atendidas  

pelo Proerd, temos hoje mais de um milhão de pessoas 

atendidas pelo Programa. 

E o maior de tudo, temos no final, na formatura 

o sorriso e o agradecimento não só da criança, mas 

também dos pais e de toda a sociedade capixaba. 

E quais foram as conquistas, deputados, 

alcançadas  por meio do apoio da Secretaria de 

Segurança Pública, principalmente, por meio do projeto 

acatado pelo estado, está sendo acatado pelo estado, foi 

incluído no Programa de Ampliação do Proerd também 

foi  apresentado com sucesso ao Ministério da Justiça.  

Conseguimos formar mais mentores. O que é 

um mentor? Mentor é aquele que treina os policiais. 

Precisamos levar para fora do estado, são custos 

também.  Atualização de  mentores,  formação de 

mentores, ou seja, esses mentores é que vão levar esse 

conhecimento aos policiais para que os policiais levem 

esse conhecimento para dentro da sala de aula aos 

alunos. 

Fizemos também vários encontros, ouvimos os 

policiais, as dificuldades, são muitas as dificuldades. 

Escolas que não têm o seu datashow, escolas que não 

tem uma sala de aula adequada mas os nossos policiais 

estão lá. Então, dentro desse diagnóstico que fizemos 

elaboramos esse projeto para atender porque são 

necessárias algumas tecnologias para isso, como  um 

datashow, como notebook, como uma caixa de som, 

isso tudo é importante porque o curso é muito dinâmico, 

muito interativo para as crianças. Desenvolve uma série 

de atividades e  é necessária a tecnologia  hoje e muitas 

das nossas escolas não têm esse material. 

Também viaturas são importantes para 

desenvolver o trabalho porque além do trabalho de 
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prevenção,  de levar a prevenção primária à sala de aula, 

fazemos também a prevenção secundária que é o 

policiamento escolar propriamente dito, por meio de  

viaturas específicas para esse fim. 

Com esse trabalho fizemos algumas parcerias 

tanto com a Secretaria Nacional de Política sobre 

Drogas, Programa crack é preciso vencer,  Programa do 

Estado Presente e o Rede Abraço, um programa do 

Estado com o qual estamos alinhados. O 

reconhecimento veio com algumas premiações 

importantes tais como:  Gente que  transforma o 

Amanhã, ArcelorMittal;  a Medalha Paulo Freire, 

oferecida pela Assembleia Legislativa; Destaque Pela 

Educação e Coletividade, concedido pela Assembleia 

Legislativa; Diploma Mérito pela Valorização da Vida, 

Conselho Estadual Sobre Droga e o prêmio da 

categoria. 

Deputado, esse é o projeto encaminhado ao 

Ministério da Justiça do qual havia falado se chama 

Ampliação do Programa Educacional de Resistência às 

Drogas no Espírito Santo. A descrição é Implementação 

de ações de prevenção primária visando à redução da 

violência e criminalidade.  Qual o objetivo principal 

dele? Atender as nossas crianças. 

Hoje, estamos no mês de maio e ainda 

dependendo desse recurso federal para que a qualidade 

do programa seja melhor. O investimento que está na 

próxima tela, que é o investimento aprovado pelo 

Ministério da Justiça e que hoje depende do depósito 

feito pela União junto à Secretaria de Segurança Pública 

para que possamos continuar esse trabalho com 

qualidade.  

 A despesa com aquisição de equipamentos, que 

falei aos senhores, são compras de computadores, de 

notebooks para as atividades de nossos policiais está em 

torno de quatrocentos e nove e quatro. Esse convênio já 

foi assinado e a única coisa que está precisando é que o 

Governo Federal deposite na conta da Secretaria de 

Segurança Pública esses valores para que possamos 

adquirir o material gráfico e vestuário, pois no final da 

formatura, além da formatura, o aluno recebe uma 

camiseta do programa.  

 A meta é atender a cem mil crianças durante os 

próximos dois anos, além de outras atividades que 

temos do resultado planejado para nós. O que estamos 

tentando, além do trabalho de combate às drogas, é 

prevenir o uso de drogas por meio de projetos sociais da 

Polícia Militar junto à Secretaria de Segurança Pública. 

Muito obrigado a todos.   
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Coronel, nós que agradecemos 

até porque os números, os dados e todo o planejamento 

e o que vem sendo desenvolvido por essa coordenação 

tem surtido resultado muito positivo para a sociedade, a 

prevenção de que foi tratado é uma das principais ações, 

além do enfrentamento que você tem no dia a dia, que é 

o que faz a Polícia Militar, o trabalho ostensivo, mas a 
prevenção é primordial.  

Eu e o Deputado Gilsinho Lopes gostaríamos, 

aproveitando este momento que está sendo registrado 

pela TV Ales, Canal Cidadão, de homenagear o Proerd 

com a maior honraria que esta Casa tem, que é a 

Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero que 

reconhece instituições e pessoas que trabalham em prol 

do desenvolvimento social.  

A sessão de homenagens será na próxima 

quinta-feira, dia 14 de maio, solicito que o senhor nos 

dê todas as informações para constar do currículo que 

será publicado ainda hoje no Diário do Legislativo. 

Gostaria muito de contar com a presença do senhor 

como representante do Proerd para receber essa 

Comenda. Essa comenda tem notoriedade para 

homenagear e reconhecer, neste caso, o trabalho do 

desenvolvimento social da prevenção, que é o objetivo 

primeiro da comissão. Solicito essas informações, pois, 

de fato, é o reconhecimento do trabalho que 

desenvolvem. A presença do senhor para apresentar 

esse programa é para mostrar à sociedade, além do 

trabalho desenvolvido também nosso reconhecimento.  

Esta Comissão é composta de três membros e 

três suplentes. Nossa comissão tem trabalhado, 

estivemos no Ministério da Justiça com o secretário 

Nacional de Políticas sobre Drogas; Secretaria Nacional 

de Segurança. Temos feito um trabalho com a Deten, 

com o delegado Lugão; estivemos com o delegado 

Diego Yamashita; com o vice-governador César 

Colnago, que hoje é o coordenador de Ações de Política 

sobre Drogas do Governo do Estado e estaremos com o 

Ministro da Justiça. Temos feito um trabalho, por 

exemplo, o último, como procurador-geral de Justiça, 

doutor Eder Pontes. Estaremos, mais para diante, com o 

doutor Sérgio Bizzoto, presidente do Tribunal de Justiça 

para, juntos, termos alguma coisa a mais, 

principalmente no que tange à Justiça, para dar mais 

celeridade. E, no caso, já não é prevenção, é nas ações. 

Destaco a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes para 

que seja mais célere também, desenvolver ações de 

apreensão de drogas, de colocar traficante na cadeia 

mesmo, onde é o lugar deles.  Quero fazer um registro. 

Imagino o trabalho que vocês vêm desenvolvendo.  

Lendo os jornais, não só de nosso estado, 

jornais do país afora, vi a reportagem daquele cidadão 

que foi preso na Indonésia; aliás, dois. Dois brasileiros 

presos. O primeiro levando dez quilos de pasta base de 

cocaína e o segundo, seis quilos.  Por que Indonésia? 

Porque lá é um dos lugares no mundo que mais paga 

pelo quilo da pasta base. Mas a pergunta que deve ser 

feita é: para que essa pasta base pudesse ter chegado 

à mão daquele cidadão, vocês têm noção de quantos 

policiais, jovens, adultos e idosos morreram na briga 

do tráfico? Ninguém fez essa conta. Estão querendo 

transformar aquele cidadão em um santo. 

 Sou conta a pena capital, a pena de morte, mas 

naquele país, a pena capital para quem trafica não foi 

feita agora, não foi feita ontem, já existia. Você 

aterrissou lá, na hora em que desembarca no aeroporto, 

há várias placas, e não são placas do tamanhozinho das 

do Detran não, são enormes, dizendo: Este País não 
aceita tráfico de drogas. A pena é morte. 

 Mesmo assim, para tentar ficar rico, sem se 

preocupar com as vidas que foram ceifadas, inclusive 

de policiais que estavam ali para garantir a ordem e a 

integridade do cidadão, ninguém lembrou. 

 E aí, aquele primeiro que foi também 

executado, de quem todo mundo falou, fizeram 

manifestação que o cara era um cara legal. Puxa a ficha 
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corrida dele: traficante, mau elemento do Rio de 

Janeiro. E aí todo mundo se esquece disso. O cara, de 

bandido, virou herói. 

 Vocês já imaginaram se ele conseguisse passar? 

Não é a primeira vez, mas se aqueles seis quilos de 

pasta-base ou aqueles dez tivessem chegado ao destino, 

quantas pessoas a mais morreriam? A conta é essa. 

 A pena capital é na Indonésia; no Brasil, não 

temos isso. No Brasil, o mundo do tráfico busca aqueles 

que têm imunidade penal, entre aspas, os menores. Por 

isso, amplamente está sendo discutido no Congresso 

Nacional, por exemplo, a redução da maioridade penal, 

que sou contra. 

Na época era a favor, hoje não. Sou a favor de 

que o crime hediondo seja punido, independente da 

idade. Porque, se for reduzir a maioridade penal para 

dezesseis anos, cometerá crime até os doze, quatorze, 

quinze anos. Não é essa a tônica, acho que primeiro 

vem a prevenção. Por isso, esse trabalho desta comissão 

é de fundamental importância.  

Pergunto ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

se quer fazer alguma consideração. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, em primeiro lugar quero agradecer ao 

coronel Jailson Miranda a fala.  

Jailson Miranda, quando V. S.ª fala sobre os 

trabalhos que nós executamos, quando era aspirante 

ainda, sempre tive uma preocupação muito grande com 

os abnegados policiais militares, porque é um 

sacerdócio. 

Primeiro, são os policiais que vão à frente. Eles 

não sabem o que vão encontrar. E as casas de caboclo 

estão todas armadas para que dê errado. E aí eles obtêm 

êxito. Às vezes, chega com um delinquente monstro, 

que ceifa vida de famílias, estupra e tudo mais, com um 

arranhão e fala que o policial o espancou. 

Não dou nem assunto; não estou nem aí. 

Diferentemente do Senhor Deputado Presidente da 

Comissão, para mim tinha que ser a Lei de Talião, Olho 
por olho, dente por dente, porque, se o elemento tira a 

vida de alguém, ele não merece essa situação. Todos 

temos educação de berço para que não cometamos 

injustiça, abusos, atropelos. 

A questão das dificuldades financeiras, o 

Proerd está aí e é um grande exemplo que atinge todas 

as camadas sociais. A droga, da qual a nossa comissão é 

a temática, está em todo o segmento social. Não há 

classe social que não tenha alguém que não esteja 

envolvido com droga. 

Não fabricamos droga, elas vêm pelas rodovias, 

ferrovias, aeroportos, via marítima, sem nenhuma 

fiscalização. Quando o cidadão vai para o país, é tráfico 

de droga. Mas veja o índice de homicídio no país, qual 

é? É zero! 

Os homicídios são causados porque deixam de 

cumprir a lei, aí a pena é a morte. No Brasil não, é 

troféu para aquele elemento que tira a vida de alguém, 
entra em um presídio principalmente, se ele matar um 

policial, aí ele vira herói dentro do presídio. Então, 

tenho essa filosofia desde cedo, sempre agi em conjunto 

com a Polícia Militar e, diga-se de passagem, 

parabenizo a Polícia Militar pelo brilhante trabalho. Às 

vezes, temos um contraponto em relação a algumas 

situações que seriam exclusivas da Polícia Civil, ou 

seja, requerer as medidas cautelares; busca e apreensão, 

prisões preventivas que a Polícia Militar faz, porque a 

Polícia Civil não tem como alcançar. 

Esse trabalho que o Proerd realiza tem um 

significado importante para a sociedade e temos que 

reconhecer que no governo Renato Casagrande, o 

Proerd foi bastante valorizado, inclusive, com ações 

com viaturas a mais, um plus a mais para que pudessem 

realizar esse trabalho. 

Coronel Jailson Miranda, eu, bem como o 

Senhor Deputado Marcelo Santos falou da comenda, 

prontamente já deliberamos favorável porque nós 

sabemos da responsabilidade, do trabalho social e da 

recuperação dos jovens porque muitas vidas teriam sido 

ceifadas se não fosse o Proerd. 

Quero fazer um registro do deputado que 

sempre foi defensor deste projeto, o Senhor Deputado 

Da Vitória, que é nosso companheiro e é da briosa 

Polícia Militar, foi meu aluno quando quis ir para a 

Polícia Civil, mas não teve coragem de assumir quando 

foi nomeado e não assumiu, mas S. Ex.ª sempre 

defendeu, sempre brigou e sempre batalhou nessa 

circunstância. 

Eu, presidente, fico muito tranquilo quando 

vejo esses convênios serem realizados, porque dinheiro 

existe no Governo Federal, mas precisa de projetos, e V. 

S.ª, coronel Jailson Miranda, na diretoria do Proerd, 

tenho certeza que com a assessoria e a logística que a 

Polícia Militar tem, que eu sempre falo com os nossos 

delegados e com os nossos policiais que a nossa 

instituição não tem uma logística como vocês, buscam 

encontrar a solução por meio de projetos. E 

encaminham esses projetos para os setores competentes; 

trilham o caminho, porque digo sempre, papel não sobe 

escada, não anda de elevador, não vai de avião e nem 

nada, se não pegar nos braços e for despachar, fica 

difícil. Eu e o Senhor Deputado Marcelo Santos 

estamos prontos e à disposição para irmos ao Ministério 

da Justiça, no Senasp e na Senad para discutir essa 

questão e trazer esses recursos que estão faltando 

chegar. 

O Senhor Deputado Marcelo Santos também já 

se colocou à disposição para ir e estou também à 

disposição. Quero agradecer a V. S.ª as palavras sobre a 

minha pessoa, no início da carreira. Fui delegado em 

Cariacica, porque o prefeito municipal, doutor Aloízio 

Santos, pai do meu querido amigo Senhor Deputado 

Marcelo Santos, sempre atendeu todas as delegacias, 

servidores, viaturas, combustível para a Polícia Militar e 

para tudo. Hoje, temos tudo, mas começou a faltar com 

os cortes. 

Estive em uma audiência pública em Jaguaré, e 

fiquei estarrecido porque das cinquenta e cinco viaturas 

do 13.º Batalhão, apenas trinta e cinco viaturas estão na 

atividade por falta de combustível, ou seja, corte no que 

é essencial e está faltando o patrulhamento preventivo 
ostensivo, faltando viaturas da patrulha rural que já não 

funcionam, as patrulhas da comunidade já não 

funcionam, o efetivo já não pode circular fazendo seus 

Pontos Bases - PBs. Isso dificulta muito e atrapalha 

muito; aumenta a violência e a criminalidade. 
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Estamos trabalhando e o orçamento está 

chegando. A LDO está chegando e vamos discutir com 

seriedade sem subserviência e vamos dotar a pasta da 

segurança pública dos recursos necessários para que não 

haja cortes. Conversei sobre isso hoje com o chefe da 

Casa Civil, pela manhã e disse que não voto da forma 

que chegou. Se não emendarmos e não tivermos uma 

dotação, porque eram sessenta e cinco mil para 

cinquenta e cinco viaturas - de combustível - no São 

Mateus, que é uma região extensa do 13.º Batalhão. 

Agora reduziram para quarenta. Quando a gasolina era 

dois e setenta, a gasolina hoje é três e cinquenta no 

norte do Estado. Quer dizer, não são quarenta, já vem 

para trinta e dois. Você vai reduzindo a capacidade de 

policiar dos valorosos policiais militares. E, aí, o tráfico 

aumenta.  

Chegaram cidadãos de Jaguaré e falaram: Nós 

compramos uma viatura se for o caso. Tiraram a 

viatura, nós compramos a viatura. Não, não é viatura, 

as viaturas estão paradas, novas, em condições de 

funcionamento. Está faltando apenas combustível. 

Então, está faltando planejamento.  

E o Estado já começou a arrecadar, já tem 

dinheiro em caixa. Não vem dizer, porque já vi o 

resultado do quadrimestre. E a secretária Ana Paula 

Vescovi vem na segunda-feira fazer a prestação de 

contas. Seria interessante vocês acompanharem, a 

sociedade acompanhar, para ver os números. Os 

números já dizem que já tem dinheiro em caixa. Não 

tem que fazer cortes em serviços essenciais. Aos 

serviços essenciais, temos que dar prioridade.  

Quando o secretário Evaldo Martinelli esteve 

aqui sentado nesta cadeira - o vice-governador estava ali 

- falaram que iriam fazer ocupação social, que é um 

projeto importante da nossa área. Mas precisa de 

dinheiro, precisa de verba, precisa o Estado falar com o 

município, com a comunidade. Então, o Estado está 

muito distante da comunidade. Tenho dito isso aqui 

rotineiramente: o Estado é muito ausente.  

Antigamente, o projeto era Estado Presente, aí 

tinha estado presente. Aí, ia polícia, ia tudo, porque o 

governador estaria ali naquele setor. Aí tinha carteira de 

identidade, carteira de trabalho, exame de sangue, tudo 

gratuito, aquelas coisas todas, a farofada toda. Saiu o 

governador, aquele projeto foi embora, e as pessoas 

ficaram abandonadas. Só vão receber as carteiras 

profissionais, as carteiras de identidade daí a seis, oito 

meses, se não tiver a nossa interferência para receber no 

outro dia, porque se eu fizer o pedido, a carteira sai na 

hora.  

Agora, não sou deputado para fazer esse tipo de 

coisa. Quero que o Estado ofereça esse serviço a tempo 

e hora e em tempo real, porque a sociedade não pode, 

ela paga os impostos e tem direito a isso. E então 

precisa ir ao Faça Fácil. Mora em Vila Velha e vai lá ao 

Faça Fácil em Campo Grande para tirar uma carteira de 

imediato. Quer dizer, em Vila Velha, não pode tirar 

carteira de imediato.  
São situações que acontecem no dia a dia sobre 

as quais temos que falar, bater na tecla e informar para a 

sociedade, porque nós fazemos o nosso papel. Não 

podemos fazer o papel de assistencialismo, até porque é 

repugnado pelo próprio TRE, pelo Ministério Público. 

Porque as pessoas chegam aqui com um problema de 

saúde, precisa de uma UTI, não tem, nem para comprar.  

 Presidente, agradeço a V. Ex.ª. Sou Presidente 

da Comissão de Defesa do Consumidor e do 

Contribuinte e tenho que estar lá agora. Mas vou me 

deslocar para a reunião informal. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - O Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes sempre colabora e muito, até pela experiência 

que tem como policial de carreira. Quando era aspirante 

na Polícia Militar, o Senhor Deputado Gilsinho Lopes já 

tinha algumas pedaladas à frente. Mas ele é um 

colaborador, a relação dos nossos pais sempre foi muito 

amigável, eles eram amigos. Nós, hoje, além de colegas 

no Parlamento, somos grandes amigos. E a amizade tem 

gerado muitos frutos, porque temos trabalhado em 

conjunto em algumas ações importantes, entre elas, esta, 

que é a Comissão de Política Sobre Drogas.  

O nosso objetivo aqui não é expor feridas que o 

Governo tem, porque sabemos que em qualquer lugar 

tem problema. O que temos chamado a atenção do 

Governo do Estado é que em tudo na vida tem que se 

eleger prioridades, na sua casa, na empresa, na polícia. 

E no governo, a prioridade que temos que colocar... E é 

por isso que falei dos números. Se temos mais de 

dezessete mil pessoas hoje no sistema prisional e  se 

somarmos o tráfico e a ligação ao tráfico chega a setenta 

por cento. Significa que o tráfico, hoje, é um problema 

social gravíssimo e tem que ser prioridade no governo. 

Aliás, é a segurança pública, a saúde, a educação, mas 

não só como plano de governo, como todo mundo fala: 

saúde, educação e segurança. Não é isso não. Quais são 

as metas de segurança pública?  

O Senhor Deputado Gilsinho Lopes acabou de 

falar que não dá para ter esse engessamento burocrático. 

O Poder Público, por si só, já é burocrático. Eu, como 

servidor público, o Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

sabe disso, o coronel sabe disso. Algumas pessoas ainda 

acham que a importância dela é dada porque ela assina 

um papel e alguém vai ler o despacho dela no papel. Já, 

na iniciativa privada, quanto menos papel mais produz 

uma empresa. O Serviço público ainda está muito 

aquém disso. Precisamos tirar essa coisa de que o cara 

está lá esperando um despacho para poder ter uma 

licença ambiental, vai lá, diz que precisa saber se a 

licença está pronta. Aí falam assim: Rapaz, só vai sair 

daqui um mês. Está na mesa dele, é só dá o ok ou 
negar. Mas, para ele se achar importante, alguém tem 

que ir lá procurar, conversar com ele.  

Essas coisas acabam emperrando o serviço 

público e é isso que estamos fazendo aqui, tentando 

aprimorar, melhorar, fazer com que o serviço público 

seja equiparado ao que a iniciativa privada faz. Ela visa 

ao lucro e o Estado tem lucro também, mas social. A 

visão do Estado é de ter lucro social, é atender ao 

cidadão. O cidadão precisa, em vez de sair de Vila 

Velha e ir ao Faça Fácil em Cariacica, em Vila Velha 
mesmo conseguir a carteira dele. Ele não pode ser 

culpado se não temos sistema interligado e não 

conseguimos fazer uma varredura para ver se ele tem 

algum problema de restrição judicial, por exemplo. 

Paga o cidadão de bem que não consegue ter a carteira 
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para, de repente, viajar, porque tem um problema ou foi 

chamado. Mas é esse o trabalho. 

 V. Ex.ª quer fazer algum registro ainda? Não 

vai relatar a idade de V. Ex.ª aqui não. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, cumprimento os representantes da 

Associação do Vale do Luar, Senhor Orlando, Senhor 

Reginaldo e o Marcos Repolho que se encontram 

presentes.  

Faço um registro, Senhor Presidente, que muito 

me chamou a atenção na semana passada, que é a 

questão do indulto do dia das mães. Só no Estado, com 

o indulto, saíram mil e trezentas pessoas. Dessas mil e 

trezentas pessoas que saíram com o indulto, apenas 

sessenta por cento retornam. O resto, todos evadem e 

ficam como foragidos. A Polinter tem mais de 

cinquenta e cinco mil mandados de prisão a serem 

cumpridos, e o mais interessante, o que me chamou 

mais a atenção, e V. Ex.ª falou que é contra a pena de 

morte, é que no Rio de Janeiro, o cidadão que matou a 

mãe foi agraciado com o indulto do dia das mães. Nem 

mãe tem, porque matou a mãe.  

 São essas coisas que na legislação nossa têm 

que ser mudada.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - V. Ex.ª vai acabar me 

convencendo à pena capital.  

 Confirmo com o nobre coronel que a sessão 

solene será na quinta-feira, dia 14, às 19h. É um evento 

muito bonito porque na verdade não é favor que a 

Assembleia está fazendo por apadrinhados. Não! São 

pessoas que trabalham. Que a comenda seja uma 

injeção de adrenalina para que continue trabalhando e 

desenvolvendo ainda mais. Na última homenagem, 

homenageamos Dom Orani Tempesta, que foi 

promovido a cardeal, que é arcebispo do Rio de Janeiro. 

Também homenageamos Washington Bolívar, que foi o 

primeiro presidente do STJ e que construiu o STJ, 

tornando a justiça de tribunal superior mais acessível. 

Imaginem o que era a justiça naquele período. Também 

homenageamos cidadãos de Cariacica, de outros estados 

e de outros municípios capixabas que desenvolveram 

trabalhos que têm surtido um efeito muito grande. A 

Comenda objetiva reconhecer, em nome do povo 

capixaba, e dizer que a comenda é que esse trabalho 

continue ainda mais. 
 

 O SR. JAILSON MIRANDA - Estamos muito 

felizes por essa Comenda.  

Mando um recado a todos os policiais militares, 

em especial àqueles que aplicam o Proerd em todo o 

Estado, porque eles são voluntários, estão fora da sua 

escala de serviço, aplicando o Proerd nas escolas. Além 

do trabalho do Proerd ser imensurável os resultados que 

eles estão dando, mas principalmente aos nossos 

policiais militares abnegados, que saem do seu serviço 
para aplicarem o Proerd nas escolas, além do trabalho 

de prevenção, de rádio patrulha, de policiamento 

ostensivo a pé, todos os tipos de policiamento da 

administração estão aplicando o Proerd de forma 

voluntária. Então, essa comenda, na verdade são para 

todos os policiais militares que estão desenvolvendo e, 

de antemão, agradeço a cada um policial que 

desenvolve esse trabalho no Estado Espírito Santo. 

 Muito obrigado aos deputados e também aos 

nossos policiais militares que estão lá. 

Senhor Deputado, sei que a agenda dos 

senhores é intensa, mas na sexta-feira teremos, às 10h 

da manhã, em Cariacica, a formatura dos policiais 

militares. São trinta e seis policiais militares sendo 

formados para já começarem a aplicar o programa,  

Será uma formatura muito bonita, muito 

intensa, e contar com a presença dos senhores nessa 

formatura seria para nós uma grande honra.  

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Então, o 

Presidente me representará porque tenho a CPI do Pó 

Preto. Haverá a visitação da Vale e me sujarei um 

pouquinho. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Estarei presente. À tarde vou ao 

Rio de Janeiro porque tenho uma agenda na ANP, mas 

pela manhã estarei lá. 

Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Pela 

aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Também sou pela aprovação. 

Aprovada a ata como lida. 

Estendo o convite aos meus colegas de BI de 

1989. Que pudéssemos convidar outros colegas porque 

essa solenidade além de ser muito bonita, porque você 

vê pessoas que trabalham com o Proerd, por exemplo, 

organizado pela Polícia Militar, que alcança tantas 

pessoas... Você vê, por exemplo, as comunidades 

terapêuticas, não só as regulamentadas e credenciadas 

pelo Governo, mas aquelas que não recebem um real do 

Estado, não têm patrocínio privado, mas estão lá 

tratando de depende químico com a ajuda de um ou de 

outro; de um irmão que vai ao Ceasa tentar conseguir 

uma verdura, um legume, pede uma doação ao 

supermercado, ao açougue... E pode ter certeza, coronel, 

os dados que temos são oficiais: de zero a cem pessoas 

tratadas pelo Sistema Único de Saúde, setenta por cento 

retornam para o mundo das drogas. Mas, nas 

comunidades terapêuticas, isso não acontece, porque 

não é só medicamento, nelas há fé, amor, carinho. É o 

inverso. Setenta por cento não retornam para o mundo 

das drogas. 

O cara está sentado em um banco da igreja; a 

igreja consegue um trabalho para ele e o ressocializa de 

fato. Então, é uma comunidade que será homenageada 

pelo trabalho que desenvolve. Não só aquelas 

credenciadas pelo Estado, que tiveram que se organizar, 

mas todas elas. Então, o nosso trabalho na Comissão é 

buscar essas parecerias que estão dando certo. O Proerd 

tem o nosso reconhecimento, a Polícia Militar tem o 

nosso reconhecimento. 

Estava me lembrando de uma ação. Meu pai era 

prefeito de Cariacica em uma época em que o Estado 
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atrasou o pagamento dos servidores e a Polícia Militar, 

para receber o salário, teve que pegar um empréstimo 

no Banestes. A pessoa pegava um empréstimo no banco 

para receber o seu salário emprestado - Polícia Militar, 

Polícia Civil, servidores públicos. E meu pai, na época, 

doou cesta básica para os policiais do 7º Batalhão e 

ainda deu bicicletas para poderem fazer o policiamento.  

Quando o senhor Deputado Gilsinho Lopes era 

delegado de Campo Grande, a prefeitura cedia 

servidores para auxiliar, naquela época. 

Sempre, desde a época de meu pai... Registro 

também uma coisa que os senhores não sabem. O 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes foi cavaleiro de honra 

no casamento de meu pai. Os senhores estão rindo, mas 

é verdade. Tenho a foto. Foi cavalheiro de honra no 

casamento do meu pai. Meu pai era amigo do pai de S. 

Ex.ª. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Zoando, 

hein? 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - E olha que não vou nem dizer a 

data. Mas, enfim, esse trabalho que desenvolvemos 

aqui, não é isso, vizinho, Ademir José, líder comunitário 

de Cariacica, que está presente, auxiliando... 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 1.º de 

setembro de 1956. É assim que conhecemos nossos 

companheiros, nossos amigos, nossos irmãos. 

Senhor Presidente, só quero corroborar com V. 

Ex.ª, quando falou da questão das comunidades 

terapêuticas que não recebem. Eles são realmente 

distanciados das drogas pela fé, porque são 

discriminados.  Quando ele está com uma Bíblia 

debaixo do braço, ou quando sai da igreja, falam: Olha 
lá, aquilo lá era um ladrão, cheirador. É desse jeito. 

São discriminados. Então, é pela fé mesmo. 

 Temos que louvar a atitude, reconhecer a 

atitude desses abnegados homens que estão à frente 

dessas comunidades, que tiram realmente as pessoas das 

drogas porque eles se recuperaram das drogas e estão 

dando a sua contribuição e agradecendo a Deus pelo 

que fez em seus corações. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Registro também a presença do 

Dejair Coelho, líder comunitário de Porto de Cariacica. 

Acene com a mão, Dejair. Tire a mão da boca. O Dejair 

é uma figura ilustre daquela região do município.  

 Coronel, agradeço a presença de V. S.ª e 

também a dos colegas.  

 Fazemos uma descontração nesta Comissão 

porque, mesmo se tratando de um tema muito sério, não 

podemos levar isso ao pé da letra. Então, é descontraído 

mesmo. Somos amigos recebendo V. S.
as

.  

 Mas o dia a dia não é tão descontraído assim. A 

polícia tem que enfrentar bandidos, receber tiros e, às 

vezes, tem que responder a um procedimento 
administrativo porque atirou em um bandido que iria 

matar um monte de gente, sequestrar, traficar. Este é um 

mundo desigual, onde os direitos humanos garantem, 

como disse o Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que 

aquele cidadão que matou a própria mãe tenha indulto 

de Natal. Mas para a família que teve um ente querido 

assassinado os direitos humanos não estão lá. Nunca vi 

os direitos humanos visitarem uma família que teve o 

marido ou a esposa assassinada em um assalto. Mas os 

direitos humanos protegem o direito desses cidadãos 

que estão na cadeia. Há uma inversão de papéis. Não 

sou contra, até porque a Igreja está lá nos finais de 

semana, tentando resgatar aquelas vidas. O cara que era 

assaltante, de repente, está sentado em um banco de 

igreja. Mas o que não posso garantir é que tenha os 

mesmos direitos de uma família que perdeu um marido, 

que perdeu uma mulher, que perdeu um filho, porque o 

mundo do crime os levou. Não é isso? 

 Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

 Está encerrada a reunião.  

 

 Encerra-se a reunião às 11h38min. 
 

 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, 

DE MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA. 

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 DE MAIO 

DE 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus declaro abertos os 

trabalhos da Comissão de Infraestrutura.  

Convido ao Senhor Secretário a proceder à 

leitura da ata da terceira reunião ordinária, realizada em 

04 de maio de 2015. (Pausa)  

 

(O Senhor Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Pela aprovação.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Pela aprovação.  
 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Acompanho.  

Ata aprovada como lida. 

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à 

leitura do Expediente.  
 

O SR. SECRETÁRIO lê:  
 

EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
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Ofício GDEM/n.º 053/2015 - Do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Erick Musso, 

justificando sua ausência na 3.ª reunião 

ordinária desta comissão, realizada no dia 04 de 

maio de 2015. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê:  
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 
 

ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

COMUNICAÇÕES: 

Presença do senhor Luiz Cláudio Victor 

Rodrigues, gerente de coleta e tratamento de esgoto da 

Cesan; da senhora Wanusa Pereira dos Santos, chefe de 

relações com a comunidade; e demais técnicos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Agradeço a presença dos 

técnicos da Cesan. Luiz Cláudio Victor Rodrigues, 

Wanusa Pereira dos Santos e Daniel Caulyte Santos da 

Silva, muito obrigado pela presença.  

Esta comissão tem objetivo de, com os órgãos 

do Governo, debater várias questões. Tivemos na 

reunião passada um debate sobre o ar na tubulação. E 

hoje, evidentemente, discutiremos o défice de esgoto 

sanitário em todos os municípios onde a Cesan de fato 

gerencia. Como foi um requerimento do Senhor 

Deputado Doutor Hércules, começaremos com S. Ex.ª. 

Antes, pergunto se os senhores desejam passar 

algumas imagens ou se faremos isso depois? Estão 

preparando o equipamento.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 

Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Bom-dia a todos. Agradeço a presença do Luiz Cláudio 

Victor Rodrigues, da Wanusa Pereira dos Santos e do 

Daniel Caulyte Santos da Silva.  

Antes de falar propriamente do esgoto 

sanitário, uma vez que nossa comissão é de 

Infraestrutura, mas também trabalhamos na Comissão 

de Saúde, gostaria de algum esclarecimento. Por 

exemplo, quanto às fossas sugadas pelos carros 

sugadores da Grande Vitória, esse material está sendo 

jogado onde? 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Primeiro agradeço, deputado, o convite 

para esclarecer esse tema importante que é esgotamento 

sanitário. O Senhor Deputado Edson Magalhães é de 

Guarapari e já tivemos o prazer de conhecer S. Ex.ª. Já 

tive o prazer de trabalhar, inclusive, com o saudoso pai 

do Senhor Deputado Marcelo Santos quando 

trabalhamos na fiscalização de esgoto em Cariacica; e 

quanto ao Senhor Deputado Doutor Hércules, já 

estivemos até em audiência no Município de Vila 

Velha, então ficamos bastante à vontade para conversar 

com todos. 

As empresas que fazem a limpeza de fossas de 

residências onde não há sistema de esgotamento 

sanitário devem encaminhar ao aterro sanitário o 

deságue dessas fossas. Quando algumas empresas, por 

ventura, cometem de querer colocar esse deságue em 

alguns empresas que porventura colocam esse deságue 

em alguns pontos da Cesan, orientamos à população que 

entre em contato conosco, justamente para autuarmos 

junto com os órgãos fiscalizadores, porque não pode. Os 

limpa-fossas carregam gordura, e a gordura não pode ir 

para dentro do sistema coletor de esgoto, ela deve ser 

depositada em aterro sanitário. Esse é o serviço correto 

que deveriam estar executando. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Muito bem. 

Qual o número de aterros sanitários que existe 

na Grande Vitória. 

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Recordo-me que temos um no 

Contorno e temos um também na região de Xuri. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Só tem esses dois? 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Sim. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Então, na verdade esse material está sendo entregue 

nesses aterros. 
  

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Vila Velha, também me recordo, acho 

que tem aterro sanitário também, não me recordo com 

certeza se já está em funcionamento e implantação, mas 

acho que tem um em Vila Velha também, com 

capacidade para receber. Teria que tirar essa dúvida. 

Não temos ação sobre esses aterros. O mais utilizado é 

o do Contorno porque está mais centralizado na região 

metropolitana.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - Já 

chegou a nosso conhecimento, não sei se realmente é 

verdade, agora com relação à água. A água bruta do rio 

Santa Maria está sendo utilizada e vendida para a 

ArcelorMittal. É fato isso, o senhor tem conhecimento? 
  

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - A Cesan tem, sim, água bruta para 

ArcelorMittal. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Água bruta. 
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Somos parceiros do Governo, não tem aqui 

nada para criticar, mas simplesmente para tentar ajudar 

o Governo, indicar, principalmente à Cesan que é uma 

empresa por quem temos um carinho muito grande, pela 

forma respeitosa que a Cesan nos trata, mas existe uma 

dúvida.  

Porque a água é um bem natural e a Cesan 

vende bruta, sem tratamento, para a ArcelorMittal. Não 

tem nada dessa verba, desse dinheiro, desse lucro que a 

Cesan - talvez você não possa responder isso, mas tenho 

que fazer a pergunta - possa aplicar em educação 

ambiental, em campanhas esclarecedoras. Por exemplo, 

temos o programa da Cesan Se Liga na Rede. Isso tem 

sido muito pouco divulgado, muito pouco mesmo. 

Mostrar à população que o esgoto sanitário é um 

problema de saúde, de saúde pública. Tanto é que a 

nossa comissão tem o nome de Comissão de Saúde e 

Saneamento. 

Na verdade é preciso direcionar alguns recursos 

para a educação ambiental, para as campanhas 

publicitárias e principalmente nas escolas. Tem que 

começar cedo. Lá na creche a criança tem que aprender, 

porque a criança vai usar o vaso, dar descarga, para 

onde vai esse cocô? A criança tem que saber disso. 

Então é preciso que a Cesan trabalhe mais no sentido da 

educação. 

Já trouxe o Alberto Pêgo várias vezes a esta 

comissão. O Alberto Pêgo é professor da Ufes, muito 

conhecido, já fez duas vezes a descida do rio Sena, na 

França, de caiaque. E ele mostra uma foto de uma placa 

em 1960, na beira no rio Sena, pedindo para jogar o lixo 

no rio. Olha quantos anos a França está à nossa frente. E 

em 1960, pouco tempo atrás, a própria França mandava 

jogar o lixo dentro do rio. 

Na verdade, o que aconteceu? O Congresso da 

França, que é na beira do rio Sena, tinha momentos 

durante o dia que tinha que parar a sessão por causa do 

mau cheiro do rio Sena. Hoje é um rio navegável, 

pesca-se no rio Sena, porque houve uma campanha de 

conscientização, de educação para que as pessoas não 

mais tivessem esse comportamento. A nossa 

recomendação é que a Cesan trabalhe mais nesse 

sentido. 

Outra coisa, Luiz Cláudio, todo ano faço a 

descida do rio Jucu de barco. Dia 22 de março é o Dia 

Mundial das Águas, e o Eduardo Pignaton, mais 

conhecido por nós, de Vila Velha, por Dunga, é quem 

organiza tudo isso. A Cesan também ajuda nessa 

descida. Uma vez desci até com o Anselmo quando era 

diretor, não sei se era de Saneamento. Uma coisa que 

me chamou muito a atenção, Senhor Presidente Edson 

Magalhães, é a falta de mata ciliar. É lei. É preciso que 

o Estado trabalhe nesse sentido. 

Descendo de caiaque no dia 22 de março, no 

domingo, pude ver que não há mata ciliar. Esgoto de 

chiqueiro, esgoto de curral no rio, as caneletas jogando 

dentro do rio. A falta de mata ciliar provoca o 

assoreamento dos rios também. A água da chuva vem, 

bate, escorre e leva terra para dentro do rio, que vai 

ficando cada vez mais assoreado. 

Este ano não pudemos descer lá de Viana, 

apesar da seca que atrapalhou muito, da falta de chuva. 

Todo ano descemos de Viana, mas este ano descemos 

de Caçaroca, onde há uma pequena barragem, que faz a 

capitação da água para tratamento, então descemos dali. 

Na verdade, são providências que a Cesan 

precisa tomar, Vanusa e Daniel, precisa trabalhar mais 

nesse sentido, principalmente na educação nas escolas, 

com as crianças. A gente só muda as coisas, só muda a 

vida da gente, só muda o país, por meio da educação. 

Não há outra forma de mudar. Hoje foi veiculada uma 

reportagem no jornal Metro com o Fabiano Contarato 

falando: Se não mudar pela educação, vão mudar pelo 

medo. Realmente é uma coisa muito ruim ter que mudar 

pelo medo, pela repressão. Tem que procurar a 

educação. 

 Está no art. 76 do Código Brasileiro de 

Trânsito, a questão da educação de trânsito nas escolas 

do primeiro, segundo e terceiro graus, e não vemos isso 

nas escolas. 

Essa é a nossa fala nesse sentido. Já falei muito, 

mas estava esperando chegar o material. Já chegou? 

Não tinha o notebook que ia chegar para expor?  

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES -DEM) - O material não vai chegar, 

Senhor Deputado Doutor Hércules. O material está 

servindo a outra comissão. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) -
 Então está bom. O que eu queria falar com o Daniel, 

com a Vanusa e com o Luiz Cláudio são essas 

recomendações, e dizer que estamos à disposição, tanto 

nesta comissão com na de Saúde e Saneamento. Já 

aprovamos também a vinda de um dos diretores para 

falar sobre saneamento também. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Obrigado, Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Vou somar-me à manifestação do Senhor Deputado 

Doutor Hércules, proponente dessa visita dos 

colaboradores da Cesan. Agradeço pela memória de 

meu pai, não só pela figura de pai, mas pela figura por 

quem tenho uma admiração muito grande. 

As preocupações que o Senhor Deputado 

Doutor Hércules relatou nesta reunião, a minha 

colaboração é mais no que tange a escutá-los sobre o 

trabalho desenvolvido pela Cesan. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - A Cesan, hoje, é responsável 

por cinquenta e dois municípios, e vinte e seis 

municípios, evidentemente, são administrados por 

empresas privadas. Você falou com relação aos dejetos 

que são despejados, evidentemente, nos aterros 
sanitários. Há uma preocupação muito grande com 

relação a isso porque, de fato, isso não acontece. Se 

você traduzir esse percentual, podemos dizer que isso 

pode acontecer na região metropolitana. Como, por 

exemplo, de uma fossa que é limpa em Piúma, trarão os 
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dejetos para Vila Velha, onde se cobra cento e 

cinquenta a duzentos reais por limpeza de fossa. 

Presenciei isso em Guarapari.  

A minha pergunta é nesse sentido, porque em 

Guarapari tínhamos o inconveniente de despejarmos 

exatamente na estação de tratamento. E observávamos 

que esses caminhões-fossa não despejavam no aterro 

sanitário do Xuri.  

Quero saber do senhor se realmente essa 

fiscalização é feita pela Cesan ou se não é e se o senhor 

tem esses dados, esse percentual, de fato, de caminhões-

fossas que despejam no aterro sanitário de Vila Velha 

ou de Cariacica ou em outro. Por gentileza, gostaria de 

ouvir o senhor com relação a isso.  
 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Senhor Deputado Edson Magalhães, 

primeiro, quanto às palavras do Deputado Doutor 

Hércules, S. Ex.ª está coberto de razão. O saneamento 

passa por educação ambiental; não resta dúvida.  

A maioria dos vazamentos de esgoto que, hoje, 

temos em vias públicas é devido à má-utilização do 

sistema de esgotamento sanitário. Então, é aquilo que o 

senhor falou, abre-se uma tampa do vaso e faz-se dela 

uma lixeira.  

A Wanusa Pereira dos Santos é gestora da 

divisão de relação com cliente e tem alguns programas 

de educação ambiental que são feitos, mas temos que 

ampliar mesmo, pois a conscientização tem que ser pela 

educação.  

Temos o sistema de esgotamento sanitário em 

muitas localidades em que as pessoas ainda resistem em 

interligar o esgoto no sistema coletor, resistem por falta 

de educação. Talvez elas não consigam enxergar a 

importância do esgotamento sanitário ainda. Temos, 

sim, que incrementar. Levamos alunos de escolas às 

estações de tratamento para verem como o esgoto entra, 

sai e como é tratado.  

Com relação às fossas, Deputado Edson 

Magalhães, a Cesan não controla. Não temos o dado 

junto aos aterros sanitários de caminhão limpa fossa. No 

município de Guarapari, por exemplo, temos metade do 

município já com cobertura de esgotamento sanitário. 

Cinquenta e um por cento da população tem rede 

coletora de esgoto para receber, para eliminar essas 

fossas, que é uma coisa que orientamos também à 

população. Quando você interliga o esgoto na rede da 

Cesan, na rede pública, você pode eliminar a fossa. Por 

que a Cesan não pega esses dejetos das fossas? É muito 

claro porque uma estação de tratamento de esgoto é 

executada, implementada para tratar esgoto doméstico. 

Quando eu coloco, por exemplo, uma  fossa dentro de 

uma estação de tratamento de esgoto, estou colocando 

uma carga muito grande de gordura, de areia, que tem 

dentro da fossa. Então, por isso a Cesan não pode 

colocar. Se ela despejar o caminhão limpa fossa dentro 

da estação de tratamento de esgoto, ela acaba com o 

sistema de tratamento e aí demora um bom tempo para 
se recuperar essa estação. Por isso há a legislação, a 

Vigilância Sanitária e as Secretarias de Meio Ambiente 

das prefeituras que fiscalizam. Mas o maior fiscal desse 

trabalho tem que ser a população. Não tem como fugir 

disso. É muito grande o sistema coletor, não tem como 

estar em todos os locais. Então, orientamos a população 

quando vir um caminhão jogando dentro do sistema 

coletor ou até no próprio sistema de drenagem, para 

informar aos órgãos competentes. As prefeituras sofrem 

com isso também. De repente a drenagem vai sair no 

mar, está distante, ninguém está vendo aquele momento 

do lançamento e não se conhece esses pontos, esses 

locais. Então, orientamos à população a informar à 

Cesan, que ela toma as providências, à Vigilância 

Sanitária das prefeituras, aos órgãos ambientais, ao 

Iema, Secretarias Municipais de Meio Ambiente. Todos 

esses órgãos quando recebem essa demanda agem sim 

para que isso não ocorra. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Senhor Luiz Cláudio Victor 

Rodrigues, o senhor falou da carga que se coloca dentro 

de uma fossa, uma vez implantada. Ora, se o cidadão 

não tem sistema de esgoto sanitário em sua residência, 

não resta outra  alternativa a não ser fazer uma fossa. 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Perfeito, e é o coreto. Onde não há 

sistema de esgotamento sanitário, a legislação diz que o 

morador tem, sim, que construir uma fossa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Acho muito difícil, por 

exemplo, a população, ou seja, o usuário de uma fossa 

poder fiscalizar esse tipo de serviço. Na verdade, o que 

a Cesan deveria fazer em parceria com os municípios é 

ter a relação desse serviço prestado, ou seja, os 

caminhões cadastrados para saber quem são, de fato, as 

pessoas que fazem esse tipo de serviço ou a empresa 

que faz esse tipo de serviço. Não há nenhuma 

possibilidade de fiscalização por parte do usuário; não 

tem como. E hoje estamos lidando com a questão do 

meio ambiente. Realmente despejar na estação de 

tratamento, isso não funciona, como o senhor falou. 

Novamente digo ao senhor, como vai fiscalizar 

um serviço que é cobrado cento e cinquenta reais para 

levar, por exemplo, a uma distância de cinquenta, cem 

quilômetros? É contraditório, isso não vai acontecer. De 

fato esses caminhões arranjam um canto de rua, onde há 

lixo, despeja no local e isso acaba sobrando para o 

município. Estamos aqui para poder exatamente junto 

com o Governo do Estado, equacionarmos essa questão 

do esgotamento sanitário. Há um déficit muito grande 

no Espírito Santo, inclusive com relação à Guarapari. 

Guarapari está com uma segunda estação de tratamento, 

que já passa dos cinco anos de construção, não é isso?  
 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Estará concluindo agora, neste ano. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Então, só agora. Gostaria de 

saber também do senhor qual foi o investimento em 

esgotamento sanitário de 2011 a 2014. Quanto o 

Governo passado investiu nessa área e quais as 

localidades onde foram implantados sistema de 

esgotamento sanitário? 

 
O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Eu estava com a apresentação com o 
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número, mas deu em torno de um bilhão de reais de 

investimentos. Em 2014, estava na faixa de duzentos e 

noventa e nove. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Quantas moradias foram 

atendidas? 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Na Grande Vitória, na região 

metropolitana, que inclusive Guarapari está inserida, 

temos hoje com o sistema de esgotamento sanitário 

implantado, cento e quarenta mil ligações de  esgoto 

interligados no sistema coletor, na região metropolitana. 

Essas cento e quarenta mil ligações correspondem a 

trezentos e vinte e quatro mil economias. É como se 

fosse, por exemplo, um prédio que tem uma só ligação, 

mas diversos apartamentos, chamados de economias. 

Então, podemos trabalhar com trezentas e vinte e quatro 

mil economias na região metropolitana que possuem o 

sistema de coleta de tratamento de esgoto. 

Dos cinquenta e dois municípios do interior, 

vinte e quatro estão com o sistema de esgotamento 

sanitário em operação, funcionando. Venda Nova do 

Imigrante, Mucurici, Bom Jesus do Norte, Domingos 

Martins, Mantenópolis, Laranja da Terra, Santa Maria 

de Jetibá, Vitória, Santa Teresa, Montanha, Ponto Belo, 

São Gabriel da Palha, Piúma, Vila Velha, Castelo, 

Guarapari, Viana, Pedro Canário, Muniz Freire, 

Anchieta, Barra de São Francisco, Serra, Cariacica e 

Conceição da Barra, uma parte que é o distrito de 

Itaúnas, que a Cesan implementou.  

Esses municípios possuem sistema de 

esgotamento sanitário, não universalizado. Por 

exemplo: Guarapari, como estamos falando, cinquenta e 

um por cento. Em Vitória, temos setenta e nove por 

cento de cobertura, hoje, implementada, com a entrega 

da obra de Santo Antônio que foi executada. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Guarapari passa a ser 

cinquenta e um por cento com a estação de tratamento? 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Não, com a nova estação, chegará a 

quase oitenta por cento de cobertura. Meaípe, inclusive, 

está com o sistema coletor e investimento de obra 

também. Então, Guarapari é um município que estará 

com bastante rede coletora de esgoto. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - O programa Águas Limpas 

que foi parte dele ou na sua totalidade, não sei o que foi 

executado pela Odebrecht, não é isso? Parte em 

Guarapari? 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Parte dele. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Tínhamos o bairro Jardim 

Santa Rosa, um bairro que tem quase dois mil 

moradores, mas parte do bairro entrou no sistema do 

Águas Limpas. Na época que eu era prefeito, 

reivindiquei à presidência da Cesan que aproveitasse 

para poder ligar o restante das residências. Era um custo 

na ordem dos duzentos e sessenta mil reais; prometeram 

fazer isso e até hoje não fizeram. O sistema Águas 

Limpas na região da Praia do Morro e Santa Rosa está 

interligado ao sistema de estação de tratamento perto do 

Extrabom. O Centro da cidade e os bairros Ipiranga, 

Kubitscheck, Coroado, Santa Margarida e Olaria estão 

interligados àquela perto do Centro de Atendimento 

Integral da Criança, Caic, que ficará pronto, conforme 

V. S.ª disse, em breve. 

Queria saber de V. S.ª, se essas moradias, e 

gostaria que V. S.ª levasse à nova presidência da Cesan, 

porque é um custo muito barato para uma população 

ficar dividida. Quer dizer, na época, fui impedido 

praticamente de fazer todo sistema de asfaltamento por 

conta desse déficit, porque passar asfalto para depois ter 

que novamente arrebentar o asfalto para passar o 

sistema de esgoto, todo mundo leva prejuízo, a Cesan e 

o município. Portanto, gostaria que V. S.ª verificasse, 

por gentileza. 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Está anotado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - E também com relação ao 

sistema de tratamento que V. S.ª disse da Grande 

Vitória; disse que é um percentual de setenta e nove por 

cento. Vitória é uma capital em que os prefeitos 

passados e o prefeito atual fazem uma propaganda que 

Vitória terá cem por cento de cobertura, mas quando? 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Vitória é o seguinte, tem o sistema de 

Santo Antônio, na minha mente, do Sambão do Povo, 

onde tem o carnaval, até aquele alto da Faesa. Optou-se 

por fazer uma estação de tratamento de esgoto para essa 

localidade próxima do canal. Essa obra foi executada 

pela Prefeitura Municipal de Vitória. Estamos na fase 

final e estamos com nossas equipes no local trabalhando 

no sentido de colocar em operação a estação de 

tratamento. 

Posso dizer que ainda não incentivamos as 

pessoas a interligarem no sistema coletor, porque 

estamos fazendo a operação que chamamos de operação 

assistida da estação. Então, posso garantir aos senhores 

que de trinta a sessenta dias aquela estação estará em 

operação e terá a capacidade para receber o esgoto 

daquela região toda. 

Estamos trabalhando junto com a prefeitura e a 

ilha teria as duas grandes estações de tratamento, uma 

em Mulembá e uma no bairro Grande Vitória, ou 

Estrelinha, pela divisão de bairro, e teríamos a 

capacidade de tratar cem por cento de esgoto da ilha de 

Vitória. 

Precisamos que as pessoas interliguem no 

sistema. Voltamos a insistir porque Vitória, mesmo com 
esses setenta e nove por cento que tem hoje, que está 

faltando a parte de Santo Antônio, sessenta e seis é que 

estão interligados no sistema. Então, estamos com a 

parceria com a Prefeitura de Vitória e a Câmara de 

Vereadores aprovou uma legislação sobre a autuação ao 
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munícipe que não interligar o sistema coletor de esgoto. 

Estamos desenvolvendo para nossas equipes programas 

de fiscalização e a Cesan verifica que o imóvel não está 

interligado, e repassa para a prefeitura. 

A prefeitura atua, vai lá, faz um auto de 

constatação e dá uma oportunidade ao munícipe de 

executar sua ligação. Caso não tenha executado, agora 

tem uma legislação para que se possa multar aquele 

usuário do sistema que não está se interligando. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - O senhor tem os percentuais 

das cidades que compreendem a região metropolitana? 

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Tenho. Posso falar. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Por gentileza. 

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Cariacica, temos uma cobertura de 44 

por cento e temos um atendimento de 30 por cento; 

Serra, estamos com 59 por cento e um atendimento - 

atendimento é quem efetivamente está interligado 

dentro do sistema - de 46.5 por cento; Viana, temos de 

49.7 por cento de cobertura, atendimento de 37.4 por 

cento; Vila Velha, temos 51.5 por cento, com 

atendimento de 38.8 por cento; Vitória, temos 79 por 

cento, com atendimento de 66 por cento; e Guarapari, 

temos 51 por cento, com atendimento de 47.6 por cento. 

Lembrando que os investimentos em Guarapari vão 

elevar. Em Serra, foi assinado, em janeiro deste ano, 

uma participação público-privada, que prevê a 

universalização do sistema em oito anos, com 

investimento total em trinta anos na ordem de seiscentos 

milhões, entre investimentos e operação. Os 

investimentos estavam na ordem de quatrocentos 

milhões de reais, mas teve a redução, percentual de 

redução da empresa vencedora, que universalizará a 

Serra; é onde tem um corpo receptor frágil, são aquelas 

lagoas, utilizadas para o turismo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Então, temos déficit muito 

grande com relação a esses esgotos ligados. 
 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Perfeito. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - No caso, estamos falando de 

treze por cento? 

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Tenho até um número exato para o 

senhor. Hoje, temos cinquenta e oito mil ligações que 

poderiam estar interligadas ao sistema, e ainda não o 
fizeram. Corresponde à economia, se fossem 

apartamentos, de oitenta e nove mil. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Isso aqui é uma evasão de 

receita violenta. 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Além de evasão de receita, que ele não 

paga à Cesan. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Isso aqui está ligado ao 

sistema de chuvas? 

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Está ligado ao sistema de drenagem ou 

ele tem fossa com sumidouro. 

 Vou além de uma evasão de receita; vou à 

questão de que o poder público investe, e as pessoas 

precisam se interligar, porque senão, efetivamente, não 

faz sentido o investimento. Se há um investimento, e as 

pessoas não se interligam, continuam poluindo os 

córregos, as lagoas, o mar, os canais. Porque as pessoas 

não se interligaram no sistema. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Voltando à questão dos 

caminhões-fossa, sabemos que têm pessoas, e isso são 

serviços que são realmente praticados por pessoas 

físicas e pessoas jurídicas. A Cesan não tem, conforme 

o senhor disse, esse cadastramento? 

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Não; é feito com o Iema. Essas 

empresas têm que ser licenciadas pelo Iema.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Vou propor um projeto de lei 

à Assembleia Legislativa, para que esses caminhões 

sejam cadastrados na Cesan e no poder municipal local. 

Que esses serviços sejam feitos especificamente por 

empresas que estejam dentro da localidade para 

facilitar, e não por um caminhão que sai, por exemplo, 

de Vila Velha e vai para Guarapari praticar esse tipo de 

serviço e vice-versa, porque isso onera. Voltando a 

dizer: não acredito nessa questão, por exemplo, do 

despejo desses dejetos em aterros sanitários. Eu não 

entendo assim. Isso é uma questão muito séria de meio 

ambiente.  

Outro dia, falávamos também sobre a questão 

do programa Águas Limpas. Fizemos o projeto da orla 

da Praia do Morro, sabendo que lá existem ainda vários 

moradores que despejam seu esgoto dentro do sistema 

de drenagem. Ou seja, isso é muito ruim porque o que 

se observa durante o período de chuvas, ou até mesmo 

não tendo o período de chuvas, durante o período da 

alta temporada, pelo número de pessoas, pelo número 

de usuários que usam o sistema de esgoto, que esse 

esgoto é todo despejado na Praia do Morro ainda.  

Quero saber dos senhores se têm ciência disso. 

Sei que o município é responsável, mas a Cesan é 

corresponsável por isso. Ou seja, temos uma praia em 

que foi feita toda a questão da urbanização, mas o 

principal não foi feito, que é despoluir nossas praias.  

 Também, que possamos conscientizar 

principalmente os nossos gestores, porque quando se 

avança às margens de um rio, na questão da expansão 

imobiliária, passa pela minha cabeça, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, que essas casas são construídas 

exatamente para facilitar a questão de se jogar o esgoto 
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sanitário dentro dos nossos rios. Se estamos nesta 

Comissão fazendo esse apelo, estamos lutando para que 

tenhamos praias limpas e rios limpos, como pode uma 

questão dessa? 

 Vejo assim, os gestores municipais não querem 

criar nenhuma dificuldade aos moradores e isso é uma 

coisa que está lincada à questão eleitoral. Tenho 

debatido isso, como prefeito debati essa questão. Temos 

que preservar nossos rios, nossas nascentes, nossas 

praias. Temos que nos conscientizar sim.  

Portanto, a importância disso aí para a questão 

do meio ambiente? 

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VÍCTOR 
RODRIGUES - Deputado, temos a relação de todos 

esses imóveis que ainda não efetuaram a ligação. A 

Cesan tem. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Lá em Guarapari, na Praia 

do Morro?  

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VÍCTOR 

RODRIGUES - Tem também, sim Senhor. Não só em 

Guarapari como em toda a região, todos os municípios 

que a Cesan atende, a relação dos imóveis, endereço, 

tudo direitinho.  

 Não temos poder de polícia. Eu não posso 

chegar lá e obrigar o cidadão a interligar; então, 

desenvolvemos diversos programas junto às prefeituras, 

justamente para conseguir isso, que a prefeitura nos dê 

apoio. Chegamos até a ir ao Ministério Público. Em 

Vila Velha, o Doutor Hércules vai se lembrar, teve uma 

ação com o Ministério Público que foi muito boa. 

Passamos para o Ministério Público a relação daqueles 

condomínios que existem em Vila Velha, que na época 

existiam, e houve um a interligação muito forte, 

também com o apoio do Ministério Público.  

 Nessa questão, identificamos todos esses 

clientes e colocamos lá na prefeitura para que faça a 

autuação de cada um desses para tentar obrigar esse 

cidadão a interligar. Foi a questão que o Doutor 

Hércules colocou. Tem hora que não vai ser pela 

educação, vai ter que ser pela dor, mas é muito ruim 

isso, é muito ruim que seja assim.  

Outra experiência que tivemos em Vitória foi 

na década de 80, quando implementamos o esgotamento 

sanitário de Jardim da Penha, Mata da Praia, Jardim 

Camburi, Maria Ortiz. Naquela época, quando foi 

executado o sistema de esgoto, acho que por decreto 

municipal, foi permitido que a Cesan, com noventa dias, 

implantasse a tarifa de esgoto, independentemente, se o 

usuário estivesse interligado ou não. Com noventa dias 

se implantou a tarifa em todo mundo.  

 Esses sistemas são muito antigos, mas até teve 

uma consciência no sentido de que, se eu estou 

pagando, porque eu não vou interligar? Hoje, temos ali 

noventa e oito, noventa e nove por cento de interligação 
ao sistema. Então,  notamos que de repente uma coisa 

nesse sentido aceleraria esse processo de adesão ao 

sistema de esgoto. 
  

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - No caso específico de 

Guarapari, da estação de tratamento que está para ser 

inaugurada, aquele sistema tem como absorver outros 

bairros e não os contemplados pelo programa Águas 

Limpas. 

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Sou gerente de coleta da região 

metropolitana, mas conheço o projeto de Guarapari. Já o 

visitei e a estação, sim, tem condições de mais alguns 

bairros. Não sei precisar a capacidade total, se tem 

condições de receber, por exemplo, todo o esgoto ou se 

passaremos por uma ampliação, mas ela tem condição, 

sim, de receber mais carga de outros bairros do entorno. 

  

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - O serviço de esgotamento 

sanitário nas últimas décadas, os investimentos foram 

parte do Governo Federal, principalmente do PAC. 

Sabemos das dificuldades do Governo Federal com 

relação agora aos investimentos em todas as áreas. O 

que a Cesan está fazendo para diminuir esse déficit? 
 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Nós, da Cesan, até colocamos o lucro 

que a Cesan teve no último ano. Foi um lucro recorde, 

na casa de cem milhões de reais. Todo esse dinheiro é 

reinvestido para ampliação de sistemas. 

O Governo do Estado também vem colocando 

dinheiro dentro do Estado, como colocou desde 2003. 

Os maiores investimentos da Cesan, como estava na 

apresentação e infelizmente não deu para mostrar, eram 

de vinte milhões, dezessete milhões, antes de 2003, e 

chegamos a um bilhão de 2003 até 2011, depois mais 

um bilhão nos quatro anos. 

Estamos com um investimento agora, um 

empréstimo aprovado por esta Casa também, que é o 

investimento do Banco Mundial para ampliar também o 

sistema coletor. São quase  trezentos milhões de 

dólares, um investimento muito grande, com o que 

levaremos o esgotamento sanitário principalmente para 

a região do Caparaó, que é zero de coleta e tratamento 

de esgoto.  

Faremos ampliação desse sistema também na 

Grande Vitória. Vamos também junto ao banco. 

Fizemos agora parceria público-privada, que é uma 

nova modalidade para captar recurso, em que a empresa 

investe dentro do município e fica com a operação do 

sistema durante trinta anos. E estamos estudando novas 

captações de recursos, novas parcerias publico-privadas, 

estudando captação de recursos para Vila Velha, para 

tentar universalizar a Grande Vitória. 

No Estado, há um estudo do Governo do 

Estado, para universalizar o Estado inteiro, que é na 

faixa de seis bilhões de reais. Isso, atualizado, pode até 

chegar a sete. Então o déficit realmente é grande. O 

Governo está procurando sua agenda, que é o plano para 

2035, é o plano para universalização. Agora, de curto 

prazo o que temos é esse dinheiro do Banco Mundial, 
que s investiremos não só em esgotamento sanitário, 

mas também na questão do Reflorestar, proteger as 

margens de rios. Estamos vivendo a crise hídrica agora 

e, então esse tema está muito forte. 

Dentro desse dinheiro do banco, há uma parte 

também que é para recuperarmos margens de rios e 
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tentar aumentar. Faremos agora um investimento grande 

também no Rio Santa Maria, que apresentou problema 

diante dessa crise e então a Cesan investirá para captar 

água também nos Reis Magos para folgar um pouco a 

captação do Rio Santa Maria e atender a zona norte de 

toda a Grande Vitória. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Só para concluir a minha 

fala, passarei depois para a Wanusa parece que ela está 

querendo falar. Não é, Wanusa?  

 Mas eu ia dizer o seguinte: quando se tem um 

banco, e se tem uma carteira de clientes, e o resultado 

desse banco sempre é lucro, em todo momento se 

encontra nas portas de empresas, de pessoas físicas 

também, o banco querendo fazer captação de clientes 

para aumentar a sua carteira de clientes, evidentemente 

aumentando o seu lucro. Se a Cesan teve cem milhões 

de lucro, Senhor Deputado Doutor Hércules, a pergunta 

é a seguinte: por que não sanear isso o mais rápido 

possível, para aumentar o lucro da empresa? É 

contraditório. Falar que em 2035 estaremos com cem 

por cento disso sanado, é uma briga contra o meio 

ambiente e contra a saúde. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Por que não incentiva-se, inclusive, que esse lucro 

imenso seja utilizado naquele projeto, que a Cesan não 

tem ainda, para ligações de baixa renda, de quem não 

pode pagar? A Cesan também tem um lado social 

importante, e acho que parte desse lucro poderia ser 

investido nessa questão do povo de baixa renda. 

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - A Wanusa Pereira dos Santos falará 

dos programas sociais.  

 Mas cem milhões de reais, Senhor Deputado? 

Estamos falando em seis bilhões. Então precisa ter... 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Não, V. S.ª não entendeu. 

Mexo com economia e gosto dessa parte. É o seguinte: 

à medida que aumenta a sua cadeia de clientes, vamos 

dizer, no caso da Cesan, à medida que ela liga um 

esgoto, tem a receita. É isso que estou falando. Nada 

disso... 

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Perfeito. Mas a gente tem também a 

capacidade de investimento. Por exemplo, a Cesan, 

hoje, não tem capacidade de investimento. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Estou dando uma sugestão. 

Não é para privatizar a Cesan, longe disso. Sou contra a 

privatização do Banestes, da Cesan... Mas, por exemplo, 

poderíamos muito bem ver o déficit e dar em concessão, 

para que esses serviços fossem colocados no seu 
percentual de cem por cento, e aquilo que a iniciativa 

privada fizesse poderia a própria Cesan repassar, porque 

aparecerão, com certeza, empresas interessadas. Teria 

um montante com relação ao gasto com esgoto do 

usuário, e teria ainda o percentual colocado pelo 

governo. Estamos falando de saúde. Acho que somos 

um dos países mais atrasados em esgotamento sanitário. 

Infelizmente é o que acontece.  

 Outra coisa que não tem nada a ver, talvez, com 

a sua área, porque a sua área é esgotamento sanitário, e 

entrarei na questão da água... Eu deveria ter feito essa 

pergunta na ocasião do nosso encontro com os técnicos 

que monitoram essa área. Mas sabemos, e inclusive 

existe a CPI do Pó Preto hoje, da existência de metais 

naquelas lagoas Maimbá... 

A Cesan já fez algum estudo para saber do 

reaproveitamento daquela água para abastecer o sistema 

residencial?  

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Sim. Estamos estudando agora a 

questão do reuso das nossas estações de tratamento de 

esgoto. Começamos já utilizando... A Prefeitura de Vila 

Velha já está captando a nossa água da estação de 

tratamento de Araçás para molhar jardins, e estamos 

agora conversando com as grandes indústrias do nosso 

Estado no sentido de colocar a água em condições para 

atendê-las. Estão sendo desenvolvidos os primeiros 

projetos com relação a isso, justamente até para 

diminuir a demanda de captação de água no rio Santa 

Maria. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Estava assistindo a um 

debate sobre a questão hídrica, e tinha um professor da 

Universidade Federal de São Paulo falando que hoje há 

gestores, até governos, querendo fazer reaproveitamento 

da água do mar.  

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Muito caro, inclusive. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - É muito caro. É exatamente 

sobre isso aí... 

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Temos que fugir disso. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Temos que fugir disso. E S. 

S.ª estava falando que o melhor mecanismo ainda é 

preservar e fazer os grandes reservatórios, que teriam 

um custo de oitenta reais por metro cúbico. Esse sistema 

de fazer reaproveitamento da água do mar custaria mais 

de mil reais. Quer dizer, é um sistema muito caro. É 

isso? 

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - É isso mesmo. Dessalinização, 

acredito, e aí falo por mim, técnico da área, é o último 

recurso que temos que utilizar. Porque é muito, muito 

caro mesmo.           

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Convido a Senhora Wanusa 

Pereira dos Santos a fazer uso da palavra. 
 

A SR.ª WANUSA PEREIRA DOS SANTOS 
-  Bom-dia Senhores Deputados Doutor Hércules e 
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Edson Magalhães. E sempre um prazer quando a Cesan 

vem e tem a oportunidade de fazer esse diálogo sobre os 

desafios de saneamento. 

O Senhor Deputado Doutor Hércules 

mencionou a questão do desafio da educação ambiental. 

De fato, a Cesan anualmente investe bastantes recursos. 

Só com visitas às escolas, visita às estações de 

tratamento, envolvemos cerca de dez mil estudantes. 

Mas isso ainda é muito pouco frente ao desafio.  

A questão do esgotamento sanitário é um tema 

muito novo para a população, que se preocupa muito 

com a água que utiliza para beber, para suas 

necessidades. Infelizmente, para aonde vai essa água 

servida ainda é uma preocupação distante. A 

preocupação, é que esse esgoto saia de perto da sua 

casa e não o incomode. Mas ainda é um desafio 

trabalhar esse aspecto da importância do tratamento 
de esgoto para a saúde e para o meio ambiente. 

Temos investido e o Se Liga na Rede é um 

projeto que estamos retomando porque visava 

exatamente isso, aumentar o número de ligação de 

esgoto à rede coletora da Cesan. Tivemos um êxito 

muito grande nos dois anos de programa, que iniciou 

em 2012 e foi até o final de 2014, mas não 

conseguimos acabar com esse passivo.  
No Município de Guarapari, por exemplo, em 

todos os imóveis que foram visitados - e esse era o foco 

- criou-se a oportunidade de dialogar com o cliente, 

falar sobre a importância da ligação de esgoto. Mas é 

uma sensibilização. Orientamos, ensinamos a fazer a 

ligação de esgoto, mas cabe a ele essa decisão. 

Guarapari, por exemplo, sempre contamos com a 

parceria da prefeitura municipal, por meio da Secretaria 

de Meio Ambiente que sempre se dispôs a fazer a 

notificação e a cobrança dessas ligações. Inclusive 

agora os nossos gestores, como o Alberto, trabalham 

nessa perspectiva. Os imóveis todos foram notificados. 

Os clientes que não ligaram já receberam a cartinha da 

prefeitura orientando a fazer a ligação. Mas, o cidadão 

acaba não fazendo essa sua tarefa de casa.  

Também foi falado das ligações gratuitas. A 

Cesan tem a tarifa social. Imagino que em reunião 

anterior foi falado que a tarifa social de água e de 

esgoto visa exatamente criar essa condição para o 

cliente de baixa renda ter acesso ao serviço de água e 

esgoto. Hoje equivale a sessenta por cento de 

desconto. E também na tarifa social para o esgoto, 

o cliente que está com o imóvel ligado tem o 

mesmo desconto na tarifa de esgoto. 

Continuaremos com essa ação, fazendo a ligação 

gratuita de esgoto para aqueles que não têm essa 

condição de investir nesse serviço inicial, nessa obra 

inicial da ligação do esgoto. 

O Deputado Edson Magalhães falou da 

dificuldade dos gestores municipais. Lidamos com essa 

situação porque sabemos que o município tem um poder 

muito forte de fiscalizar. Talvez não tenha a condição, 

com o fiscal, mas a gente faz esse trabalho todo de 

vistoriar o imóvel, de mandar toda listagem para as 

prefeituras. Mas nem todas as prefeituras têm condição 

de chegar no auto de notificação e no auto de infração, 

de multar esse morador que tem a rede disponível mas 

não... porque muitos não ligam porque ainda não têm a 

rede, mas alguns têm a rede de esgoto e não ligam seu 

imóvel.  

Discutimos muito isso com os municípios, os 

diretores da Cesan, nessa tentativa de buscar parceria. 

Infelizmente, não temos conseguido essa parceria da 

multa. Acreditamos que à medida que os moradores 

fossem multados, talvez tivéssemos um pouco mais de  

resultado nessa ligação de esgoto. 
 

O SR. PRESIDENTE - ( EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Só interpelando a senhora... 

Veio uma lembrança. Dos vinte e seis municípios que 

operam com o SAE, que é uma gerência municipal; e 

têm aquele das empresas privadas. Existe esse deficit 

também? Vocês têm conhecimento desses municípios? 
 

A SR.ª WANUSA PEREIRA DOS SANTOS 

- No Município de Cachoeiro de Itapemirim a cobertura 

de esgoto é pouca. Temos informação que existem 

alguns desafios lá também. Temos pesquisado com 

outras companhias de saneamento e o desafio é o 

mesmo. A Sabesp agora tentou fazer a ligação esgoto 

gratuitamente e também não conseguiu porque tem que 

entrar na casa do cliente para fazer a ligação de esgoto. 

É um desafio nacional esse gap, essa distância entre a 

cobertura e o atendimento. É um desafio. Em alguns 

estados, como o Luiz Cláudio falou, já cobram pelo 

serviço, por exemplo, a... 
 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Mas não estou falando da 

ligação, estou falando da cobertura. Se vocês têm esses 

percentuais dessas empresas privadas, como também o 

setor público municipal. Se vocês tem esse 

levantamento da Cesan. 
 

A SR.ª WANUSA PEREIRA DOS SANTOS 
- No privado a cobertura é maior, que é Cachoeiro. No 

estado, só Cachoeiro de Itapemirim. E nos outros 

municípios, o SAAE, a cobertura é menor, mas não sei 

o número. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Mas os senhores têm isso lá? 
 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Não. Não temos. 

 

A SR.ª WANUSA PEREIRA DOS SANTOS 

- Acho que não. 
 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Não temos os dados. Temos os dados 

das companhias de saneamento dos outros estados. É a 

mesma situação. Agora, deputado, é importante o apoio 

da prefeitura. Em Guarapari, como a Wanusa disse, que 

a prefeitura deu apoio, parou só na hora da multa, mas 

deu apoio e notificou, é onde temos menor quantidade. 

Só temos em Guarapari mil seiscentos e quarenta e nove 

imóveis. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Eu sei. Dei todo apoio, mas 

existe ainda esgoto na Praia do Morro. Existe. 
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O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Porque ainda existem esses mil 

seiscentos e quarenta e nove imóveis. Então, esses mil 

seiscentos e quarenta e nove imóveis que já foram 

trabalhados, retrabalhados... 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - O mais engraçado nisso é 

que é onde o pessoal tem melhor renda per capita.  

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Quer dizer, é um retrocesso. 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Apresentamos um trabalho num 

seminário que falou exatamente isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Uma vez que a rede de 

esgoto é colocada, não importa que tenha fossa, você é 

obrigado a ligar no sistema. Não é isso? Estou certo? 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Isso. Exatamente. Desativa. Agora, é 

isso exatamente que a Wanusa falou. As pessoas de 

baixa renda convivem com esgoto a céu aberto, na porta 

da casa. Quando você faz um sistema coletor, e ele sabe 

do problema que era filhos doentes, saúde, então 

interliga. Esses mil seiscentos e quarenta e nove são 

aqueles realmente resistentes, que não querem 

interligar, que não acham importante o serviço. Aí não 

tem jeito, não é Senhor Deputado Doutor Hércules? É 

como colocou, é a força da lei. Não tem outra solução. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Só para terminar, os 

senhores passariam umas lâminas para nós? 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Se os senhores pudessem 

mandar à comissão, para fazermos leitura. 

 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - E que o senhor também 

encaminhasse à comissão a reivindicação que fiz com 

relação ao Jardim Santa Rosa, porque a Cesan, lá atrás, 

ficou de fazer e até hoje não fez. 
 

O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 
RODRIGUES - Ok. Avaliarei sim. Voltando àquele 

assunto que o senhor colocou, queremos sim 

universalizar o sistema de esgotamento sanitário. Então, 

o Governo do Estado, a Cesan, estamos tentando 

recurso de tudo quanto é lado, mas temos que fazer com 

responsabilidade. Temos que ver onde tem recurso 

porque sabemos que o ganho ambiental é muito grande, 

e também o financeiro. O senhor está coberto de razão, 

porque interligando o cidadão pagará tarifa e é mais 

receita na empresa. Mas iremos, sim, é objetivo do 

Governo a universalização em todo Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - A senhora já terminou a 

explanação? 

 

A SR.ª WANUSA PEREIRA DOS SANTOS 
- Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Gostaria só de reforçar, primeiro o senhor falou da 

importância da participação do município. Em 

Guarapari, com certeza a Cesan teve participação muito 

intensa, apoio muito grande quando o Senhor Deputado 

Edson Magalhães foi prefeito. E como S. Ex.ª será 

prefeito outra vez, aproveitamos porque já fizemos leis 

em Vila Velha há mais de vinte anos obrigando os 

construtores a colocarem nos edifícios medidores 

individuais. Sabemos que a mercadoria da Cesan é 

água, mas é preciso também que os prefeitos exijam 

isso, porque é uma forma de inibir e economizar a 

utilização de água. 

E, mais uma coisa, em Guarapari muitos 

prédios, principalmente na Praia do Morro, o senhor 

mudou totalmente em sua administração. É preciso 

também que nesses prédios novos sejam construídos, 

além da captação de água da chuva, também cisterna 

para armazenar água para reutilização. Água de 

chuveiro, de pia, enfim, todo tipo de água, da máquina 

de lavar roupas. Isso, posso falar, que há mais de 

quarenta anos, quando fiz curso de pós-graduação de 

Administração Hospitalar, tinha na grade do curso a 

reutilização de água, porque tinha Arquitetura 

Hospitalar. Arquitetura Hospitalar na avenida Pompéia, 

centro de São Paulo, já víamos isso. Hospital gasta 

muita água, principalmente para lavar roupa suja, roupa 

com sangue. Essa água deveria ser armazenada e 

reutilizada no vaso sanitário. Não é possível esse 

desperdício. A pessoa faz dez ml de urina no vaso e 

joga dez litros de água em cima. Isso é um absurdo! É 

preciso que haja conscientização, educação, e tudo 

começa no município. Nascemos, vivemos e morremos 

no município. Vai depender, naturalmente, dos 

prefeitos, também uma campanha numa parceria muito 

grande nessa questão de economizar e reutilizar água. 

 A contribuição que gostaria de dar é essa, é o 

que já fizemos em Vila Velha há mais de vinte anos, e 

nenhum prefeito cumpriu até hoje a lei que fizemos lá. 

Os construtores dizem que fica muito caro; mas não é 

ele quem paga, quem paga a obra é quem compra. 

 Então, tem que ter desde o início essa 

conscientização. Agora estão construindo um edifício 

comercial em Vila Velha, e passou na televisão, parecia 

ser uma novidade muito grande, que esse edifício teria 

medidor individual. Tem quarenta anos que estudei isso, 

pelo amor de Deus, e até hoje nenhum prefeito viu isso. 
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Tenho certeza de que o Senhor Deputado Edson 

Magalhães, no próximo mandato de 2016, fará isso em 

Guarapari. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Vou devolver a bola para o 

Senhor Deputado Doutor Hércules, que também será 

prefeito de Vila Velha, só que S. Ex.ª está com 

cinquenta por cento de déficit lá ainda, a coisa está 

pegando lá! 

 Agradeço aos Senhores Luiz Cláudio, Daniel e 

da Senhora Wanuza a explanação. Nosso objetivo é 

colaborar com o Governo do Estado, evidentemente. 

Não queremos colocar ninguém na guilhotina, muito ao 

contrário, queremos debater esses temas atualizados, 

que é a questão do meio ambiente e da saúde, 

evidentemente. Se numa próxima oportunidade a 

comissão achar que é necessária a presença da Senhora 

e dos Senhores, tenho certeza de que estaremos 

colaborando para a saúde e para o meio ambiente do 

nosso Estado. 

 No mais, muito obrigado pela presença. E 

espero que não precisemos esperar pelo ano 2035, mas 

que antecipemos a fim de termos a questão do 

esgotamento sanitário como algo resolvido para o bem 

dos cidadãos capixabas. 

 Muito obrigado a vocês.  

 Quero dizer ainda que o Senhor Deputado 

Doutor Hércules, como uma pessoa tão ativa na área da 

saúde, faz questão de assomar à tribuna e sempre dizer: 

Vim falar de saúde, saúde, saúde! É um parlamentar 

extraordinário. No dia que a Casa perder o Doutor 

Hércules, perderá o seu perfil, a sua identidade, porque 

é um combatente da saúde. O Senhor Deputado Doutor 

Hércules é merecedor dessa lisonja por parte do 

presidente da Comissão de Infraestrutura, Deputado 

Edson Magalhães. 

 

 O SR. LUIZ CLÁUDIO VICTOR 

RODRIGUES - Nós é que agradecemos a oportunidade 

da presença nesta comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Nada mais havendo a tratar, 

vou encerrar a presente reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária. 

 Está encerrada a reunião. 

 

Encerra-se a reunião às 11h14min. 

 
 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, 

DE MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA. 

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 18 DE MAIO DE 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus declaro abertos os 

trabalhos desta Comissão.  

Convido o Senhor Secretário a proceder à 

leitura da ata da quarta reunião ordinária, realizada em 

11 de maio de 2015. (Pausa)  

 

(O Senhor Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Pela aprovação.  

 
O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Pela 

aprovação.   

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Pela aprovação.   

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação.   

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - (DEM) - Ata aprovada como lida. 

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OF/GDEM/N.º 057/2015 do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Erick Musso, justificando sua 

ausência na 4.ª Reunião Ordinária desta 

Comissão, realizada no dia 11 de maio 2015.  

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - (DEM) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

OF/GDRC/N.º 0081/2015 do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, justificando 

sua ausência na 4.ª Reunião Ordinária desta 

Comissão, realizada no dia 11 de maio 2015.  

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - (DEM) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 
OFÍCIO/SETOP/GS/N.º 101/2015 do Senhor 

Secretário de Estado dos Transportes e Obras 

Públicas - SETOP, em resposta ao 

OF/COINFRA/N.º11/2015 desta Comissão, 

prestando esclarecimentos sobre os motivos de 

terem cessado as obras do aquaviário e quando 
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as obras serão retomadas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - (DEM) - Ciente. Coloco em 

deliberação com os demais membros. 

Solicito ao Senhor Secretário que refaça a 

leitura do texto. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

OFÍCIO/SETOP/GS/N.º 101/2015 do Senhor 

Secretário de Estado dos Transportes e Obras 

Públicas - SETOP, em resposta ao 

OF/COINFRA/N.º11/2015 desta Comissão, 

prestando esclarecimentos sobre os motivos de 

terem cessado as obras do aquaviário e quando 

as obras serão retomadas. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Senhor Deputado Marcelo 

Santos, antes que deliberemos sobre essa questão, seria 

interessante ouvirmos primeiro a explanação da Setop 

para, em seguida, deliberarmos sobre esse ofício. 

 Consulto os demais Senhores Deputados se 

estão de acordo. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Gostaria de tomar ciência do teor do ofício para poder 

também, a partir daí, debater. Pediria uma cópia. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Solicito à Secretária que 

providencie ofício para o Senhor Deputado Marcelo 

Santos. 

 Senhor Deputado Doutor Hércules? 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Estou de acordo com o requerimento do Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho e Senhor Deputado Padre Honório? 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 
Acompanho. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - O Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho acompanha. 

Também acompanho. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Agradeço a presença de 

todos os técnicos da Setop, na pessoa do Secretário 

Paulo Ruy Carnelli, e em seu nome estendo os meus 

cumprimentos aos demais. 

É um requerimento que foi feito a esta 

Comissão pelo Senhor Deputado Marcelo Santos e 

também pelo Senhor Deputado Padre Honório para que 

pudéssemos debater sobre as obras paralisadas do 

governo passado e verificar qual é a modelagem que o 

atual governo do Estado tomará com relação a essas 

obras. A questão de se elas serão relicitadas ou não; 

quais são os órgãos paralisados, porque as obras estão 

em diversas secretarias e, na verdade, o objetivo maior 

desta Comissão é de poder informar ao povo capixaba 

sobre essas obras. E, evidentemente, estamos aqui para 

somar e ajudar o governo a sanar essas questões. 

O trabalho é extremamente técnico, que esta 

comissão fará com certeza com todo o profissionalismo 

e impessoalidade, para que possamos juntar forças para 

que o governo do Estado, junto a Assembleia 

Legislativa acrescente algo novo neste Estado, em 

termos de enriquecimento das suas políticas sociais e 

políticas empreendedoras. 

Portanto, passo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos.  

Antes, quero saber do Secretário Paulo Ruy se 

deseja fazer a explanação. Faríamos as perguntas em 

seguida ou interpelamos; como V. S.ª desejar. 

 

O SR. PAULO RUY CARNELLI - Preparei-

me para fazer uma fala rápida... 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Senhor presidente, também cumprimento todos pela 

presença. O staff da Secretaria de Transporte está todo 

presente. Um registro de atraso do Marcelo Baiano, meu 

amigo, Marcelo Oliveira. Não posso deixar passar 

batido esse atraso, senhor presidente, pois só 

começamos a sessão depois da chegada dele. Aí, queria 

me reportar ao Secretário Paulo Ruy para que anote isto 

na ficha funcional dele. 

Mas, tirando a brincadeira, é um assunto sério. 

Tivemos a oportunidade de ter uma conversa informal 

com o secretário para tratar de assuntos de interesse da 

sociedade capixaba. O Estado paralisou algumas obras e 

a população nos cobra, até por sermos representantes da 

sociedade. E o que queremos é que, publicamente, o 

Estado possa apresentar os motivos da paralisação e até 

quando, e quais as obras que terão prioridade no início 

deste governo, o seu planejamento para os próximos 

quatro anos, algumas obras que estão na programação, 

enfim, conhecer o que a Secretaria de Estado de 

Transportes pensa com relação a tudo isso que nós, 

inclusive, levamos até ela por meio desse ofício que foi 
respondido pelo secretário e que tomaremos 

conhecimento agora.  

Então, acho que é mais interessante o secretário 

se manifestar, apresentando aquilo que nos trouxe, e a 

partir daí poderíamos fazer algumas perguntas, tirar 

algumas dúvidas.  
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 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório, que terá de se retirar, pois tem 

uma audiência com o governador.  

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - 
Cumprimento o secretário Paulo Ruy Carnelli e toda a 

sua equipe, e demais deputados e participantes da 

Comissão.  

Gostaria muito de ficar, até porque Paulo Ruy 

tem sido um secretário muito atencioso no que se refere 

à questão de atender, de explicar, de orientar, e 

agradeço muito a sua atenção. A minha preocupação, 

secretário, não é nem tanto com as obras paralisadas em 

função de um governo para o outro, porque sabemos 

que todo governo que começa tem que segurar um 

pouco para depois recomeçar. Mas, a minha maior 

preocupação são obras que estão paradas há vários anos. 

Quadras de esporte e outras obras estão paradas há dez, 

doze anos, e essas têm me preocupado. E gostaria de 

saber, depois gostaria até de conversar pessoalmente, 

como está o andamento disso, se vai retomar, se não vai 

retomar, se tem como resolver. São obras que estão 

dentro de escolas, que estão em alguns órgãos do 

município e o povo está sempre nos questionando. 

Obrigado. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, registro a presença na galeria do ex-

prefeito de São José do Calçado, José Carlos de 

Almeida, que administro aquela cidade fazendo um bom 

trabalho. Registro o nosso reconhecimento do trabalho e 

a presença dele, que muito nos honra. Muito obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Obrigado, José Carlos, pela 

sua presença.  

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho. 

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Senhor 

Presidente, penso que precisamos agilizar e passar a 

palavra ao secretário, para darmos andamento à nossa 

reunião e ganharmos efetividade com a presença do 

secretário conosco.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Passamos, então, a palavra 

ao Secretário Paulo Ruy Carnelli.  

 

 O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 

Começo saudando os membros da Comissão, Senhor 

Deputado Edson Magalhães, Presidente; Senhor 

Deputado Marcelo Santos, vice-presidente; e os 

Senhores Deputados Doutor Hércules, Rodrigo Coelho 

e Padre Honório.  

 Estava ansioso, e é um sentimento bom estar 

ansioso por estar aqui na Comissão. A Comissão, na 
realidade, por suas atribuições, entendo como um braço 

da secretaria superimportante. Tenho um respeito muito 

grande pela atividade parlamentar. Nos meus quase 

dezessete anos aqui, sempre procurei atender aos 

deputados da melhor forma. Isso é uma recomendação 

do governador, por isso estou, hoje, com toda minha 

equipe. Os três subsecretários, Marcelo Oliveira, 

Luciene Becacici e Valdir Uliana; e os dirigentes 

Cláudio Daniel, presidente do Iopes; Halpher Luiggi e 

Gustavo Perin de Medeiros, diretores do DER. O 

Pessoal da Ceturb também está aqui, meus assessores, 

porque acho um momento superimportante. Esta 

Comissão, com certeza, faz parte da administração dos 

assuntos da Setop. 

 Estou aqui com a equipe e com a maior 

disposição para prestar os esclarecimentos e as 

informações da melhor forma possível. Tenho certeza 

de que é um conjunto tão grande de informações e 

precisaremos de algumas idas e vindas, mas tenho 

certeza de que estamos preparados para prestar essas 

informações. Sinto-me feliz por fazer parte de uma 

história de retomada positiva da gestão no Espírito 

Santo. Acredito que temos que estar o tempo todo 

conhecendo a história. O caso do aquaviário é bem 

especial, porque tem uma história bem conhecida e 

ajuda a entender o momento. Mas a gente tem que usar 

a criatividade para construir coisas novas. E nos 

dispomos a fazer isso. 

 Falando nessa historia, quero me referir a um 

fato não tão recente, de 2007, de que participei. No 

segundo mandato do Governador Paulo Hartung, esta 

Casa de Leis aprovou a Lei Complementar n.º 380, em 

que está explicitada a função da Setop. Mas essa lei 

criou a Secretaria de Estado e Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano, Sedurb, e transformou a 

então Sedit, Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

de Infraestrutura e dos Transportes, que era muito 

grande, na atual Setop. Tive a felicidade de estar à 

frente da Sedurb, que foi criada em 2007. Em 2008, 

2009 estive à frente da Sedurb, que tem uma relação 

muito forte também com esta comissão. 

 Nesta lei ficou estabelecido que à Setop 

compete coordenar e executar a política estadual na área 

do transporte de obras públicas e supervisionar as 

atividades das instituições que compõem sua área de 

competência. É uma secretaria muito importante, muito 

grande, com uma gama de atribuições muito grandes.  

Tive a felicidade de ser participante ativo do 

grupo que estudou esse assunto e propôs a 

transformação da Sedit na Sedurb e na Setop.  Eu e 

alguns deputados estivemos nessa história e tenho 

orgulho muito grande de ter dirigido a Sedurb e agora 

estar dirigindo a Setop.  

Estou falando um pouco nessa experiência e 

estou fazendo essa introdução porque esse momento 

ensejou alguns debates mais acalorados que acho 

natural na democracia, mas preciso me posicionar como 

sempre o fiz, tecnicamente, de maneira aberta. Estamos 

aqui, então, para gerir a Setop nesse momento. 

 As atribuições da Setop, na área de transportes 

e obras públicas, estão distribuídas em quatro 

autarquias, além da própria Secretaria, o Iopes, com as 

atribuições de estudos, projetos, orçamentos e 
gerenciamento na construção das obras públicas em 

geral, dos edifícios públicos; o DER, Departamento 

Estadual de Estradas de Rodagem, um órgão que tem 

uma historia muito longa, com atribuições de estudos, 

projetos, orçamentos e gerenciamentos das construções 
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de obras viárias e ainda é o responsável pela sua 

conservação e, além disso, tem o transporte rodoviário 

estadual de carga e o transporte intermunicipal de 

passageiros; o Detran, Departamento Estadual de 

Trânsito, que presta uma gama de serviços enorme à 

população, das políticas de gestão de trânsito e tudo que 

se refere a veículo, condutor, ao próprio trânsito e à 

educação, então é um órgão também com uma 

abrangência muito grande; e a Ceturb, que cuida do 

transporte coletivo da região metropolitana. São mais de 

seiscentos mil pessoas atendidas por dia. É um serviço 

que quando está funcionando, ninguém percebe, mas 

quando dá problema, causa um incômodo muito grande. 

 Por essas atribuições em obras, estradas, a sua 

relação com o transporte, com o trânsito, essa Secretaria 

é muito importante, não há dúvida nenhuma. Mas ela 

foi encontrada por nós de certa forma, tenho dito assim, 

com algum nível de desorganização e paradoxalmente 

ficou fragilizada por tentar centralizar muito, em minha 

opinião.  

A Secretaria não tem uma estrutura muito 

grande. Sempre foi mais de coordenação de todos esses 

órgãos e, ao tentar levar algumas obras para lá, acabou 

afastando técnicos importantes das decisões, deixou-os 

distantes dos projetos e isso causou uma dificuldade 

inicial para nós. Em um grau muito grande de coisas 

lançadas, não vou dizer prometidas, mas anunciadas, 

com baixa capacidade de serem realizadas por falta de 

recurso financeiro, pelo excesso de expectativas 

geradas, por alguma precipitação de maneira que foram 

muitas obras anunciadas, e algumas que se tornaram 

edital, mas que não foram adiante. foram divulgadas 

como se estivessem prestes a começar, aumentando a 

nossa dificuldade de lidar com isso no começo. Parecia, 

em algum momento, que a gente estava, tanto nos textos 

de imprensa quanto de pessoas que nos procuraram, 

paralisando coisas que na realidade nem tinham sido 

começadas, por diversos motivos, como questões 

orçamentárias e de projetos ainda inacabados.  

 Isso traz uma dificuldade grande, com certeza, 

para nós e para os membros desta comissão, porque 

lidam com este assunto no dia a dia, junto ao público 

que os procura. Sempre falo do meu respeito pela 

atividade parlamentar por causa disso. V. Ex.
as

 estão 

próximos às pessoas, recebem as reclamações na ponta 

e trazem para nós, o que nos ajuda muito.  

 Neste período estamos nos organizando para 

essa retomada. Com certeza, uma coisa que fizemos a 

princípio foi montar uma equipe altamente técnica na 

Setop, com as pessoas que eu já anunciei, e no DER, 

com pessoas experientes. A vinda do Halpher Luiggi, 

com sua experiência no DNIT, soma muito. No Iopes, 

há o engenheiro Cláudio Daniel, que tem bastante 

experiência na iniciativa privada, e também colocamos 

lá diretores técnicos experientes, como a Lúcia 

Vilarinho, que já passou por diversos órgãos no Estado. 

No Detran, sem dúvida, o Fabiano Contarato tem uma 

história muito forte na relação com o assunto trânsito, 
educação no trânsito, e principalmente acidentes, que 

têm sido um grande problema, inclusive, para a área em 

que o Senhor Deputado Doutor Hércules atua. O 

impacto dos acidentes na saúde tem sido muito forte, 

somando negativamente com as dificuldades que a 

saúde já teria normalmente. É uma área que merece 

atenção. E o Alex Mariano, que já passou pela 

Prefeitura de Vitória e por outros órgãos do Estado, está 

na Ceturb.  

 Tenho tentado, com esta minha experiência. 

Fiquei meio preocupado: o Senhor Deputado Doutor 

Hércules fica brincando com o Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço sobre as idades, sobre as 

experiências, e eu já estou no meu sexto mandato. 

Quando eu falo sexto mandato, a conta já anda longe. 

Não estou perto dessa disputa de S. Ex.
as

, ainda não, 

mas já estou com uma experiência longa, e eu não 

falaria de coisas e não colocaria posições apenas pela 

questão política. Eu acho que V. Ex.
as

 sabem disso.  

 Então, de fato, encontramos uma situação de 

desorganização na secretaria, e nesse período, tivemos 

que nos dedicar fortemente a fazer levantamentos, 

visitar as obras, conhecer. Essa questão que o Senhor 

Deputado Padre Honório colocou, por exemplo, é muito 

ruim para nós todos. Obras há mais de uma gestão sem 

serem concluídas. S. Ex.ª falou que colocará seu 

mandato com foco nisso, e acho muito importante. Na 

minha história, sempre procurei gerenciar, e as coisas 

que começam têm que ter fim. O pior dinheiro é o da 

obra que não é utilizada. 

 A nossa meta, o nosso planejamento - depois 

do planejamento estratégico do governo já fizemos o 

dos órgãos da secretaria - é retomar a execução das 

obras com qualidade, construir boas escolas, hospitais, 

postos de saúde, terminais de transporte coletivo.  

 E há estradas, vias urbanas, que são algo em 

que o Estado está entrando agora mais fortemente, e há 

um aprendizado. Estamos apanhando na Leitão da 

Silva. Não sem razão por parte de quem reclama, mas é 

por dificuldades também concretas de fazer uma obra 

naquele espaço.  

 Esperamos uma retomada gradativa, mas 

rápida, do ritmo que as pessoas esperam da Setop. 

Faremos isso. Retomaremos a execução das obras para 

concluí-las.  

 Falarei algo sobre os números. Eu trouxe os 

componentes da equipe com as informações para que 

consigamos chegar ao nível de detalhe que V. Ex.
as 

quiserem. Quanto àquilo que não conseguirmos nesta 

reunião, estamos à disposição para responder.  

 No DER encontramos aproximadamente oitenta 

obras, e praticamente metade estava paralisada e metade 

com condição de execução imediata, mas com algumas 

dificuldades orçamentárias. Acho que começar muita 

coisa foi um problema que herdamos, porque exige uma 

capacidade muito grande de fazer tudo ao mesmo 

tempo. Tinha aproximadamente três bilhões de obras 

contratadas no DER. 

Essa discussão dos recursos próprios na área da 

Setop, entendemos com mais perfeição, porque para 

fazer desapropriações, para remover interferências de 

postes, cabos, tubos das telefônicas, da Cesan, da 

Escelsa, para fazer o que as prefeituras precisam nas 
obras urbanas, temos que estar muito planejados, muito 

preparados e são os recursos do Tesouro que resolve 

essa flexibilidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
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MAGALHÃES - DEM) - O senhor poderia, por 

gentileza, repetir o valor que disse? 

 

O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 
O conjunto de obras contratadas era de três bilhões. 

Algumas coisas dessas já executadas, outras em 

andamento. Mas, para se ter uma ideia, se fôssemos 

seguir o cronograma de hoje, só no DER, precisaríamos 

mais de quinhentos milhões do recurso do Tesouro, para 

o que está planejado. E não tem esse recurso. Na 

realidade há em torno de quarenta milhões até agora, 

este ano, para o DER e temos trabalhado para melhorar 

esse número. 

Os contratos de conserva, esses que são de 

coisas imediatas que impacta muito, foram encontrados 

em situação bem precária, sem recurso, faltando uma 

suplementação para o final do ano. E agora que estamos 

conseguindo normalizar.  

Tenho lamentado muito a falta de chuva, pela 

minha origem na Cesan e pelo problema que isso 

causou no começo do ano, fortemente, a questão 

hídrica; mas para as estradas foi até bom, que não tenha 

chovido porque poderíamos estar em uma situação pior.  

Recentemente temos conseguido resolver o 

problema de recursos para a conserva, mas ainda não no 

volume necessário. O próprio governador que é muito 

observador, em algumas viagens que tem feito, tem nos 

colocado pontos de atenção sobre o assunto. 

No Iopes, a situação também é parecida. 

Oitenta e seis contratos de obras em andamento sendo 

que quarenta e cinco em condições de continuidade, 

mas com problema de orçamento; condição técnica, 

contrato legal, mas com problema de orçamento. Agora 

em abril, conseguimos normalizar os pagamentos das 

obras para começar então uma retomada mais sem perda 

de continuidade; e quarenta e uma obras paralisadas por 

problemas técnicos ou financeiros.  

Muitos problemas com as contratadas. Acho 

que esse será um assunto que nessa gestão, gostaria que 

estivéssemos discutindo bastante. Precisamos melhorar 

o nosso planejamento para contratar, mas também 

precisamos cobrar com mais força das empreiteiras 

contratadas, a realização. Tem muita gente fazendo 

aventuras, se arriscando em obras públicas e depois não 

entregando. Acho que depois tem que jogar mais duro 

também com essa posição. 

No caso do Iopes, para exemplificar, precisaria 

de imediato, sessenta e nove milhões para este ano, de 

recurso do Tesouro. Aliás, conseguimos ter no 

orçamento das diversas secretarias, sessenta e nove 

milhões, mas precisaríamos de cento e quarenta e nove, 

pelo que está contratado. Tem que ficar fazendo 

escolhas difíceis. Essa que acho que é a pior explicação. 

Continuar algumas obras e não conseguir continuar 

outras e esse será com certeza, o tom do nosso trabalho 

inicial. 

A Ceturb, como disse, presta um serviço 

essencial. Encontramos também empresários no Espírito 
Santo que prestam um bom serviço, é um serviço que 

sempre pode melhorar. Tinha sido concluída uma 

licitação em agosto de 2014, com muitos 

questionamentos, tanto do Tribunal de Contas. Hoje é 

uma CPI aqui na própria Assembleia Legislativa. 

Temos nos empenhado para regularizar essa situação. 

Retomamos o controle da Ceturb para não deixar 

nenhuma dúvida sobre esse assunto. Tem sido uma luta 

incessante até com minha participação para ter o 

orçamento para o subsídio, que é significativo, em torno 

de dez milhões/mês, pago de dez em dez dias. Então, 

temos a cada dez dias, batalhado para ter esse 

orçamento porque não pode perder a continuidade 

desses serviços. Estamos lutando, como já disse, com 

dificuldade. 

O Detran tem menos dificuldade orçamentária, 

porque tem uma receita melhor e receita própria, mas 

também o diretor tem apresentado algumas dificuldades 

operacionais, alguns problemas. Não foi uma sucessão 

da forma ideal, mas tenho certeza de que a Setop e seus 

órgãos coligados estão tecnicamente preparados, e 

trabalharemos muito, como já temos feito, para fazer 

uma reprogramação das obras para dar conta desses 

problemas, tipo licitação do Transcol e outros. 

Asseguro aos senhores que a recomendação do 

governador em relação aos deputados é atendê-los da 

melhor forma e, neste momento inicial, peço muito aos 

senhores que me procurem a hora que quiserem para ter 

as informações. Infelizmente não estamos em momento 

de realização, estamos em momento de organização, 

mas não há nenhum motivo para os senhores não terem 

as informações que precisarem e acharem necessárias. 

Então estou hoje nesta comissão com essa disposição, 

com minha equipe, e depois dessa fala um pouquinho 

extensa, acho que do assunto que estamos tratando é 

melhor fazermos o debate, então me coloco à disposição 

dos senhores. 

  

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Solicito aos Senhores 

Deputados que sejamos bastante pragmáticos com 

relação às perguntas para não estendermos muito.  

Como o requerimento é do Senhor Deputado 

Marcelo Santos, coloco S. Ex.ª à disposição dos 

senhores. Coloco não, deixo S. Ex.ª à vontade para fazer 

as considerações. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Obrigado, Senhor Presidente.  

Também registro nossa satisfação em ter o 

secretário Paulo Ruy à frente da Secretaria de 

Transportes, Setop, até porque S. Ex.ª sempre se 

colocou nesta condição de disponibilidade. Sempre que 

o procuramos, as informações sempre chegaram. S. Ex.ª 

sempre tratou com muito respeito esta Casa. Então faço 

esse registro muito importante. Não tivemos que, em 

nenhum momento, lançar mão dos artifícios que esta 

Assembleia tem para obter informações, como em 

algumas secretarias é comum, e acaba gerando uma 

crise entre a Assembleia e o Governo do estado. Mas o 

secretário Paulo Ruy, quando foi diretor da Cesan e de 

outros órgãos, sempre foi de muita presteza. 

Enfim, falarei sobre alguns assuntos que 
entendo serem de suma importância, até porque outros 

assuntos serão tratados. Estive com o diretor do Dnit, 

conversei esse assunto com o ex-diretor do Dnit na 

época, atual diretor do DER, Halpher, e também fiz 

algumas intervenções com o secretário de Estado de 
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Transportes. Foi um assunto que comecei, o Halpher 

ainda não havia chegado ao Dnit, era o Hélio Bahia, e 

depois ele assumiu, que trata da estadualização do 

trecho da BR-262, Km 0 até o Km 8. Ou seja, Segunda 

Ponte, Rodoviária de Vitória, até o trevo da Ceasa. Um 

trecho muito mais municipal e estadual, tendo em vista 

as ligações que temos da rodovia Leste-Oeste, da 

avenida Alice Coutinho Santos, da rodovia José Sette, 

intervenções que o próprio Estado e o município 

poderiam fazer com mais facilidade, mas têm 

dificuldade por conta dessa rodovia ser da malha 

rodoviária federal. 

Iniciamos um processo, o ministro deu parecer 

favorável, veio para o departamento nacional, ao qual o 

Dnit no Espírito Santo é subordinado, essa matéria 

acabou paralisando um pouquinho, talvez por 

engessamento no Governo passado. Retomei essa 

conversa no Dnit, origem, marcaria uma segunda 

reunião com o diretor do DER e depois com o secretário 

de Estado. 

Uma pergunta que gostaria de fazer, falando 

sobre a estadualização, a prioridade dela neste Governo, 

uma vez que sei que o governador tem interesse. 

Comecei esse processo com o Governador Paulo 

Hartung, passou ao Governador Renato Casagrande, e 

na época com o Paulo Hartung tinha dificuldade, na 

época a relação não era tão boa, hoje é, e gostaria de 

colocar essa questão como importante para o 

desenvolvimento da Grande Vitória porque corta 

Cariacica, atende a muita coisa, principalmente na 

Polícia Rodoviária Federal. Estive com o inspetor 

Fernando Cesar Pereira Ferreira, chefe hoje da Polícia 

Rodoviária Federal no Espírito Santo, que tem total 

interesse que esta malha seja excluída da federal e 

incluída na estadual, uma vez que os municípios não 

conseguem, não têm suporte financeiro para fazer 

manutenção. Essa é a primeira pergunta. 

Segunda, a paralisação das obras da rodovia 

Leste-Oeste, que corta o município de Cariacica e Vila 

Velha, o trecho Viana já está em princípio concluído, 

essa obra foi paralisada, alguns problemas no projeto 

original, tiveram que fazer mudança no curso dessa 

obra, mas por conta do contingenciamento. Quais são os 

motivos e qual é o prazo para que ela possa ser 

reestartada? 

 A terceira pergunta trata da avenida Alice 

Coutinho Santos, a segunda etapa. A obra também foi 

paralisada, liga a rodovia Leste-Oeste, passa por um 

trecho importante, inclusive, tem uma ponte, que quero 

fazer um registro, secretário, a ponte que liga o bairro 

Vila Isabel a Cordovil, ela está em péssimas condições. 

A população, inclusive, tive na semana passada, 

queriam fazer até uma manifestação, disse que estaria 

com o senhor aqui e que levaria uma resposta. Um 

pedaço pequeno dela caiu, há uma preocupação deles de 

que os veículos possam passar por ali e ter um acidente, 

tendo em vista ninguém saber a condição da estrutura, e 

pelo simples fato da avenida Alice Coutinho, a primeira 
etapa ter sido concluída e avançado à segunda, então o 

tráfego aumentou e é uma via de fuga, porque as 

pessoas a usam agora para passar por Vila Velha, 

inclusive, para chegar à Vitória, porque a Segunda 

Ponte, descendo  a BR 262, nesse trecho de 

estadualização, está bem congestionado. 

 A quarta pergunta, seria Rodovia José Sette. 

Essa é uma obra importante, o corredor José Sette, há 

um binário na região de Itacibá, é uma obra cuja Ordem 

de Serviço foi dada no começo do Governo Casagrande. 

Iniciou, paralisou, encontraram rocha e outros 

problemas, talvez de desapropriação em outras áreas. A 

obra está paralisada, ela é um risco para todos aqueles 

que por ali trafegam, há buracos enormes nas laterais da 

rodovia. Gostaria de saber qual é o planejamento da 

Secretaria de Transportes com relação à retomada 

dessas obras, se serão retomadas, se o contrato será 

cancelado, enfim, qual será a medida adotada pela 

Secretaria para que essa obra seja retomada? Enfim, 

uma solução. 

 A outra pergunta seria com relação ao 

Contorno do Mestre Álvaro, tendo em vista um anúncio 

do Governo federal em cortes de recursos na área de 

infraestrutura, se ele continua como prioridade ou se 

será excluído do planejamento. 

 Outra pergunta é questão dos abrigos de ônibus 

e mapas esquemáticos. Foram aprovadas nesta Casa de 

Leis, de minha autoria duas leis, sancionadas pelo 

governador, uma que padroniza os abrigos de ônibus, 

está aqui o nosso amigo da Ceturb, foi lançado, 

inclusive, um edital para construção de quinhentos 

abrigos. Esse edital, se não me falha a memória, foi 

suspenso ou foi questionado, não sei o certame, alguma 

pendência judicial, seja por participante ou do Governo, 

não sei. E o mapa esquemático, que a partir do 

momento da construção do abrigo, daria condição, no 

mundo inteiro há, de se saber, no abrigo de ônibus, qual 

o roteiro dos ônibus que por lá passam. 

 A outra pergunta seria sobre os projetos de 

acesso aos terminais, que estão se apresentando com 

propostas no município de Itapemirim. Eram dois 

acessos que o DER estava licitando, inclusive, deu 

ordem de serviço pelo menos em um. Se não me falha a 

memória, foi a Construtora Roma que iniciou a obra e 

paralisou. Saber desses dois acessos a quantas andam, a 

tramitação desse processo se será cancelado, se teremos 

novas licitações para tal. 

 E, por último, é para falar sobre um problema 

que acompanhei de perto, Senhor Presidente, na época 

que exerci a presidência desta comissão, e hoje, 

honrosamente, tenho a condição de ser vice-presidente, 

os projetos contratados pelo Governo do Estado, 

principalmente no Iopes. Os projetos não atendem 

àquilo que a empreiteira vai fazer. Ouvi da boca de 

vários empreiteiros sentados nesta comissão, que o 

projeto era uma coisa e a execução tinha que ser outra. 

Bota-fora, licença ambiental, era mais ou menos, no 

Google, control-c-control-v, e aí as empresas tinham 

dificuldade de executar essa obra. Tinham, inclusive, 

que financiar um projeto para corrigir, para poder ter o 

direito de fazer a obra e receber. Cito como exemplo 

uma obra que foi licitada, se não me falha a memória, 

em Castelo. A obra era de trinta e quatro milhões, a 

empreiteira pagou um preço caro por aquilo, abandonou 

a obra, e depois tiveram que relicitar, e essa obra passou 

de oitenta milhões de reais. Ou seja, o problema era no 

projeto. Não estou falando só do Governo passado não; 

do Governo anterior também, muitas das obras tiveram 
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esse problema por conta da contratação de projetos que 

não atendem, e aí quem paga a conta depois é a 

empreiteira.  

 É claro que algumas empreiteiras, como disse o 

secretário Paulo Ruy, não têm perna para entrar numa 

licitação e acabam entrando e acabam prejudicando 

todo certame e a população, porque a pessoa depois dá 

um desconto que ninguém consegue entender aquilo ali, 

ele vai  ao banco, pega o contrato dele assinado, 

consegue obter grana, paga uma obra lá atrás que ficou 

devendo um monte de coisa e quem paga depois somos 

todos nós. Primeiro, estamos sendo cobrados; o governo 

do Estado é cobrado por nós e a população não tem 

nada. Essa é a principal preocupação que tenho  com 

relação à contratação de projetos, ou seja, os projetos 

foram mal feitos, as empresas não conseguiram 

executar,  tiveram que pagar algumas do próprio bolso 

para reorganizar esse projeto para que pudesse tocar a 

obra em frente. Essas são as minhas perguntas ao 

secretário. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM)  - Obrigado, Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, sobre o aquaviário que ele falou, 

acabei  não falando porque me empolguei com os 

projetos. A questão do aquaviário é um tema que 

levantei essa bandeira desde o governo Paulo Hartung, 

chegou o processo de licitação, enfim, é um tema que 

gostaria de escutar do secretário. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM)  -  Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT)-  Senhor 

secretário, senhores Deputados, primeiro bom dia a 

todos os presentes. Alegro-me muito com o valor que a 

Secretaria de Transporte e Obras Públicas dá à 

Comissão de Infraestrutura da Assembleia  ao ter a 

presença do secretário e todo o staff acompanhando-o. É 

incomum, sabemos disso, um secretário vir desse jeito à 

comissão. Quiséramos nós que isso fosse a regra e não a 

exceção.  Então, quero aplaudir o secretário Paulo Ruy 

Valim Carnelli pelo exemplo, e espero que V. Ex.ª se 

torne modelo para os colegas de governo. V. Ex.ª está 

arrumando problema para ele, não sou eu não. V. Ex.ª 

que fez, então, está arrumando um problema. 

Tratarei de dois assuntos especificamente  e 

faremos uma abordagem a partir de um terceiro que V. 

Ex.ª traz para nossa discussão. O primeiro assunto, 

também  como o Senhor Deputado Marcelo Santos, 

trata-se de algumas obras, mas quero englobá-las 

dizendo da necessidade do olhar pela região sul do 

Estado do Espírito Santo. 

O Senhor Deputado Marcelo Santos, fez um 

cumprimento  ao ex-prefeito de São José dos Calçados - 

não sei se o José Carlos está aí ainda porque estou de 

costas, mas tem um projeto naquele município que é a 

menina dos olhos do referido município: a estrada para 

Alto Calçado. É histórico: vem governo, passa governo, 

não é do governo anterior, do anterior ao anterior, há 

décadas existe essa solicitação. O projeto está lá, a obra  

está em andamento, numa velocidade menor do que a 

população gostaria - como o senhor disse da avenida 

Leitão da Silva -,  lá  também  a população desejaria 

uma velocidade maior. Então, é um exemplo das obras 

que precisamos no sul do Estado do Espírito Santo. 

Tem a ES -482 que conversávamos aqui, mas 

me preocupa também as necessidades novas por que se 

estamos falando de oitenta obras contratadas;  cinquenta 

por cento delas sem condições técnicas de continuar, as 

outras cinquenta têm dificuldade orçamentária. Temos 

necessidades novas colocadas que são gargalos 

históricos. Por exemplo:  Cachoeiro de Itapemirim tem 

uma vocação logística muito pouco explorada e têm 

dois projetos, Senhor Deputado Doutor Hércules,   que 

são muito caros: uma é a Rodovia do Caramba que liga 

no final do bairro IBC à BR-101, permitindo-nos ter 

uma ligação com o Anel Rodoviário por toda a cidade 

de Cachoeiro, desde que o Dnit execute a ponte que liga 

a Rodovia do Frade à  Rodovia da Safra. Com essas 

duas obras  interligaríamos a Grande Cachoeiro inteiro - 

Senhor Deputado Doutor Hércules,  fazendo aí a 

homenagem - porque teríamos o Anel Rodoviário que 

permitiria que  a pessoa ao chegar a Cachoeiro de 

Itapemirim entrasse  no município por qualquer uma das 

entradas, circulando o município de Cachoeiro de 

Itapemirim o que  traria mais agilidade, tiraria  o 

trânsito pesado de dentro da cidade e permitiria que os 

nossos empresários,  sobretudo os industriais, tivessem 

mais opções para escoamento da produção, de maneira 

mais veloz e mais eficiente. 

Pergunto, nesse contexto, fazendo uma pequena 

explanação sobre as necessidades - estou falando sobre  

rodovias estaduais - do sul do Estado do Espírito Santo 

porque temos um passivo logístico muito grande há 

muito tempo.  

A segunda coisa que quero trazer a esta 

comissão, secretário, é a questão da profissionalização 

da gestão, pois neste momento em que estamos 

passando por discussão, ouvimos o seguinte: Ah, a 

verdade é essa, a verdade é aquela, a verdade seria 
aquela outra. As pessoas não aguentam mais não ter 

claro e transparente o motivo das escolhas porque não 

tem pecado nenhum um gestor escolher fazer obras com 

financiamento, o outro escolher fazer obras com 

recursos próprios, desde que isso fique transparente. 

Sou relator da CPI dos Empenhos. O governo 

foi criticado por fazer corte para colocar o gasto dentro 

do orçamento. Ora, essa é a regra. É isso que prevê a 

nossa legislação. É preciso fazer o corte para gastar o 

que está no orçamento. Se eu mandar um orçamento 

para cá e eu gasto para além do orçamento, logo, não 

estamos com a gestão profissionalizada como 

deveríamos estar.  

Se observarmos na iniciativa privada, nas 

grandes corporações, o nível de profissionalismo, as 

nossas instituições públicas, nossos governos são as 
maiores empresas que temos em nosso território. Então, 

a necessidade de profissionalização também é grande.  

Gostaria que, se puder, que V. Ex.ª fale disso. 

Até tinha elaborado uma pergunta que, talvez, 

demonstrasse isso, mas não sei se V. Ex.ª veio com essa 
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resposta, que é a seguinte: tem três  bilhões de obras que 

foram encontradas, quinhentos milhões de necessidades 

de recursos próprios, a Setop conta com quarenta 

milhões. Quanto foi orçado nos anos anteriores para a 

Setop? Quanto foi realizado nos anos anteriores pela 

Setop? Isso me ajuda, também, na CPI do Empenho, 

apesar de não ter nada a ver, mas como estamos 

trabalhando essas questões, deputado Edson Magalhães, 

é uma informação importante para vermos o quanto está 

evoluindo do orçado para o realizado. O orçamento vem 

para cá, o aprovamos, o debatemos, apresentamos não 

sei quantas emendas, relata na Comissão de Finanças; 

depois o realizado não tem intimidade, não tem 

conformidade com o que foi orçado. Então, essa é uma 

questão extremamente cara para a população. O eleitor 

está cada vez mais exigente, o cidadão está cada vez 

mais exigente e precisamos nos profissionalizar. 

Precisamos falar uma linguagem única e debater as 

coisas claramente. Se a escolha é pela - e não estou 

dizendo isso para o secretário que está aqui, mas como 

S. Ex.ª está secretário, e como estamos deputados, cabe 

a nós fazer esse esclarecimento. Nosso conceito de 

transparência precisa avançar. Precisamos expor o 

porquê de nossas decisões. Não só colocar os números 

num portal da internet porque se o cidadão não 

conseguir ler os números não há transparência. Então, é 

preciso expor o porquê de nossas decisões e essa 

profissionalização é extremamente importante.  

A terceira e última coisa, falando de algo que 

foi trazido aqui por V. Ex.ª e o Senhor Deputado 

Marcelo Santos colocou no último ponto de sua reflexão 

que são as contratações de obras. Temos alguns 

problemas que envolvem. Primeiro problema está na 

construção, na confecção dos projetos, ora pela 

contratação, ora pela dificuldade de contratação porque 

também é evidente que há um impedimento pela análise 

das contas muitas vezes que os gestores, 

principalmente, os municipais - estamos num fórum 

estadual, mas as coisas não são dissociadas, quando um 

gestor faz uma contratação de projetos por terceiros 

sempre é olhada com suspeição como se ali tivesse uma 

atividade criminosa, é a criminalização antes do ato. 

Não se julga, criminaliza primeiro, depois vai ver se é 

ou se não é.  

Como sabemos que na administração pública, 

infelizmente, temos pela competição de mercado um 

esvaziamento de bons profissionais para fazer projetos, 

apesar de ter alguns abnegados e missionários que ficam 

na gestão pública apesar de receber menos do que na 

iniciativa privada e é bom que digamos isso, mas 

sempre em quantidade menor do que a necessária para a 

confecção desses projetos. Se terceirizar e contratar tem 

uma criminalização prévia, se não contratar acaba 

sufocando os profissionais que têm porque a demanda é 

muito grande, o sentido de priorização que vem da 

população é incompatível com a capacidade de resposta 

desses técnicos por conta da quantidade, então, acaba 

sendo o primeiro problema que precisamos tratar e aí 
vem a primeira questão que é o debate de como 

contratar os projetos, que o Senhor Deputado Marcelo 

Santos já fala a esta comissão, o secretário pode dar 

uma resposta. Mas, acho que precisamos avançar nessa 

discussão, para criar um método que nos permita ter 

mais conforto em fazer isso. Porque, quem está gestor 

público, termina a gestão e começa a ter dor de cabeça, 

mesmo, de verdade, quando acaba, porque começa um 

monte de pergunta, um monte de processo por conta das 

suas contratações. 

Muitas vezes essas contratações são 

extremamente bem intencionadas, mas pelo volume de 

exigências, acaba fazendo com que esse gestor tenha 

dificuldades. E essa dificuldade acaba afastando muita 

gente de bem de se envolver, juntamente conosco, na 

administração pública. 

 A segunda coisa nas contratações são as 

empresas que têm má-fé e participam. A gente vê uma 

série de empresas que ganham obras, abandonam obras, 

mas depois estão habilitadas a participarem de outro 

certame em até outra unidade administrativa do próprio 

estado ou em outra unidade administrativa municipal. 

 Se não serve para fazer uma obra de uma 

secretaria de Estado, por que está habilitada para fazer 

uma obra de outra secretaria de Estado, ou por que está 

habilitada a fazer uma obra de um município?  

Como podemos fazer para dificultar que 

empresas que não tenham a devida habilitação ou não 

tratem o processo com a devida responsabilidade 

possam ser penalizadas ou impedidas de a fazerem, 

porque depois recai sobre o gestor que está à frente da 

prefeitura municipal, da secretaria, ou do governo do 

Estado a responsabilidade desses atos? Claro que 

levando em consideração que muitas não tiveram 

condições de fazê-lo, por conta do que já disse o Senhor 

Deputado Marcelo Santos, que é a questão dos projetos. 

 Deixo essas falas, algumas com interrogações e 

outras como contribuição para um debate que 

precisamos fazer ao longo desse tempo, para melhorar 

as contratações e efetivação de obras. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Concedo a palavra o Senhor 

Deputado Doutor Hércules.  

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Na verdade, sobre a Leste-Oeste, o Senhor Deputado 

Marcelo Santos já falou e do aquaviário também. São 

duas coisas que havia anotado, mas o Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, nosso querido, falou muito sobre a 

grande Cachoeiro, que é a maior cidade do Brasil, do 

planeta. 

Quero registrar, Presidente, a minha satisfação. 

O doutor Paulo Ruy Valim Carnelli está presente com 

sua equipe, com seu time. O governador Paulo Hartung 

não escala perna de pau, só escala craque e aqui só há 

craque, todos os que estão persentes, e alguns que não 

estão também são craques. 

Há uma frase de S. Ex.ª, que não esqueço, 

sempre fala: Se eu tiver que ensinar ao meu secretário 

os assuntos da Pasta dele, eu serei secretário, não 

governador. Sempre fala isso e nunca me esqueci. 

Queria falar sobre o canal Bigossi, que pudesse 
responder alguma coisa. As obras do canal Bigossi 

estão paradas há muito tempo; foi inaugurada uma 

etapa, e parou. 

Também sobre a ES-388, do aeroclube do 

Espírito Santo, na Barra do Jucu, até a BR-101 sul; além 
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de que fizeram um barulho muito grande sobre túnel e 

sobre quarta ponte. Queria que falasse muito 

rapidamente sobre isso, porque, pelo que vimos, foi 

muita conversa-fiada, muito tiroteio, um foguetório 

danado e parece que não tem nada. Gostaria de ouvir 

sobre essas coisas.  

 O Senhor falou em coisas novas. Coisas novas 

eu não sei o que é, mas uma coisa muito velha e que é 

um sonho nosso é o aquaviário. Não só do pessoal de 

Cariacica, que o Senhor Deputado Marcelo Santos 

falou, mas também de Vila Velha e do Espírito Santo. 

Quando dá qualquer problema na Terceira Ponte ou na 

Segunda Ponte ou na Primeira, o Espírito Santo para. 

Não para só Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, mas 

para o Espírito Santo quando para o trânsito nessas três 

pontes.  

Mais uma vez quero elogiar toda equipe de V. 

Ex.ª, secretário, e dizer da esperança e da certeza que 

temos no trabalho dessa equipe que, como disse, é um 

time de primeira categoria. Muito obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Senhor Paulo Ruy Carnelli, 

minhas perguntas também são muito sucintas. Com 

certeza, perguntarei mais sobre Guarapari, sobre a obra 

do canal. A possibilidade dessa obra causou expectativa 

muito grande em todo comércio, turistas e em todos os 

residentes de Guarapari. Não será uma obra barata. Na 

verdade, gostaria de saber qual o valor empenhado 

quando do lançamento da obra.  

As outras obras são com relação à Escola Silva 

Mello. Estive com o Cláudio Daniel e o Halpher Luiggi 

para saber sobre a pavimentação das ruas de Setiba ao 

Sesc. Mas já constatamos que há um erro no projeto. 

Mas a princípio já foi solucionado. 

 Quero colaborar com o Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, porque, no Dia das Mães, fui a Alegre 

visitar minha mãe, e passei, por volta das 19h, no trecho 

entre Cacheiro de Itapemirim e Castelo. Confesso que 

não sei como aquilo não virou uma carnificina ainda, 

porque não tem mais acostamento e não tem mais 

sinalização. O trecho é extremamente perigoso, 

secretário, porque nele está localizado o Ifes, uma 

faculdade, além do transporte de pedras pesadas. Acho 

que merece certa urgência com relação à sinalização. 

 Outra questão é para saber como está a obra do 

Cais das Artes. O governo priorizará obras como 

escolas e rodovias para depois, fazer novas licitações 

para isso tudo? Por exemplo, cinquenta por cento das 

obras do Iopes estão em situação de continuação, mas 

de fato quais são os aditivos dessas obras? 

 Percebemos que, em grosso modo, o que 

aconteceu no Espírito Santo de fato foi exatamente o 

que o Senhor Deputado Marcelo Santos falou e o 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho ratificou, sobre a 

questão dos projetos, porque começam obras volumosas 

que não têm licenciamento ambiental direito. Então, 

criam-se empecilhos, não somente na execução, mas, 
sobretudo no valor da obra. Fui gestor público e sei o 

quanto é importante isso. O negócio é começar uma 

obra, ter a cronologia e poder terminá-la. 

 Dentro desses parâmetros é que gostaria de 

saber de V. Ex.ª. Também estranho muito, com tantas 

obras atrapalhadas, um volume de dinheiro na ordem de 

três bilhões de reais, o que é muito dinheiro. Ou seja, é 

uma coisa constante, uma incompatibilidade muito 

grande quando se fala em receita e orçamento.  

Estamos hoje na Casa para discutirmos, porque 

faço parte da Comissão de Finanças, a LDO. Quer dizer, 

nós temos que formar uma concepção de que esta Casa 

tem responsabilidade muito grande com o governo para 

que possamos ter, realmente, como falei anteriormente, 

a solução desses problemas. O orçamento é um projeto 

extremamente dificultoso e complexo. Chamo a atenção 

de todos pelo fato de que o Estado já investiu dezesseis 

por cento, quer dizer, se você analisar os estados 

brasileiros, o Espírito Santo, que alcançou esse índice, 

sem dúvida nenhuma é um índice muito alto. Hoje, o 

Governo Federal não consegue nem investir cinco por 

cento. Quando fui gestor, cheguei a investir de vinte e 

um a vinte e três por cento, porque entendo que, 

conforme o ex-ministro e economista, doutor Delfim 

Neto, disse, o Estado brasileiro hoje não cabe dentro do 

nosso produto interno bruto. 

 Precisamos remodelar, melhorar a máquina, 

capacitar, pensar naquilo que realmente possa gerar 

emprego e renda. E o que gera emprego e renda sem 

dúvida nenhuma são obras iniciadas e obras acabadas. 

 Era isso que eu tinha que dizer. 

 

 O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 

Bem, só pelas falas e pelas perguntas de vocês e pelas 

referências ao respeito que estamos demonstrando à 

Comissão, já fico muito satisfeito. 

Além das perguntas objetivas, todos falaram 

numa coisa que é muito clara para mim, que é gestão, a 

profissionalização. Acho que tento fazê-la como uma 

marca da minha participação no setor público e nesse 

período aprendi muito sobre política. Como falei, está 

todo mundo presente hoje da Secretaria, porque é de 

verdade que considero a importância da atividade 

parlamentar. Tem uma discussão equivocada disso no 

País, que as pessoas hoje têm usado muito com essa 

facilidade das redes, mas sabemos que fazer as críticas e 

levantar as questões negativas é fácil, mas depois é 

preciso de pessoas nos lugares certos para fazer a 

solução até daquelas próprias críticas. Quando todos 

vocês tocam na questão da profissionalização, da 

importância disso, acho que é um caminho muito 

correto da Comissão. Vou responder algumas coisas 

genéricas e depois vou passar as bolas específicas. 

 Em relação às perguntas do Marcelo, começarei 

de trás para diante.  

Uma coisa que tem me tomado tempo pessoal e 

tenho lido bastante e aprendido principalmente com o 

Uliana, que tem esse histórico com as outras pessoas, é 

o aquaviário. O aquaviário nasceu em 78 e foi 

superimportante. Só tinha a Ponte da Passagem, que 

sempre nos esquecemos dela. Quando contamos as 

pontes de Vitória, a gente até se confunde um 

pouco,mas só tinha a Ponte da Passagem e o acesso de 
Vila Velha e Cariacica era pela Cinco Pontes, famosa. 

Então, tinha todo sentido e uma necessidade enorme. À 

medida que as demais pontes - esse histórico está na 

nossa resposta, acho interessante para vocês 

conhecerem - foram ficando prontas, primeiro a 
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Segunda, na década de 80 e, depois, a Terceira, aquele 

modelo que existia e que chegou a transportar uma 

quantidade grande, acho que mais de quatrocentas mil 

pessoas/mês, foi minguando. E tinha uma conexão com 

transporte coletivo. 

 Quando me referi à Ceturb, ao transporte 

coletivo, o Espírito Santo tem uma coisa boa, mas que 

depois que está funcionando não é valorizada, que é a 

organização do transporte coletivo. Por isso que a 

história é importante. Pessoas que governaram antes de 

nós, fizeram coisas boas. E uma delas foi esse legado da 

organização do transporte coletivo, que é ímpar. 

Pouquíssimas cidades têm da maneira que temos, com 

terminais, com organização, com órgão gestor, com 

controle.  

Mesmo assim, esse serviço não satisfaz hoje, 

porque compete com o trânsito de forma desigual e, à 

medida que tem sido solução para isso, tem sido a 

prioridade de alguma forma ao transporte coletivo nas 

vias, que, no Estado, está configurado no BRT, que é 

um projeto que ainda não estava pronto, que é um 

desses aos quais você se referiu, Edson. Foi licitado 

ainda não maduro, mas que estamos continuando 

trabalhando nele. Tem uma equipe enorme coordenada 

pela Luciene Becacici e pelo Ralph Luiggi, 

recepcionando os projetos do BRT. Então, para deixar 

bem claro esse ponto da da mobilidade, que é 

fundamental, os projetos do BRT estão em andamento, 

eles são maiores do que essa fase que está em 

andamento, porque ele compreende uma parte 

importante, mas tem obras, por exemplo, em Cariacica, 

que as pessoas têm me perguntado, como a Avenida 

América, por exemplo, que é um projeto grande, que 

terão que ter complemento.  

Para deixar bem registrado, o projeto do BRT 

está em fase de recepção pelos nossos técnicos. Tem 

ajustes para serem feitos pela empresa contratada e esse 

foi o ponto mais importante da fala de todos. Isso foi 

uma experiência difícil o tempo todo em que estive no 

Poder Público, inclusive na Cesan, que é ter bons 

projetos, Senhor Deputado Rodrigo Coelho. V. Ex.ª 

tocou no ponto certo. Aliás, faço um ajuste na minha 

fala, que V. Ex.ª me lembrou. A minha experiência com 

contratação de obras, desde a Escelsa, o Senhor 

Presidente Edson Magalhães foi meu colega lá, é muito 

grande. É uma coisa em que me especializei. E sempre 

considerei as empreiteiras como parceiras. Elas são um 

braço do nosso trabalho, elas têm que ser bem tratadas e 

tem que ser entregue a elas obras e projetos de 

qualidade.  

Então, uma das minhas primeiras reuniões, e eu 

me sinto feliz por vocês estarem pensando assim, foi 

com o sindicato das empresas de projetos, que é um 

sindicato aqui no Estado pouco presente, pouco 

conhecido. Pedi ao Sinduscon que juntasse as pessoas 

da área de projetos - o sindicato chama-se Sinaenco -, e 

já fiz duas reuniões com eles, porque esse é um ponto 

fundamental. Se não melhorarmos a qualidade dos 
nossos projetos, estaremos sempre falando nesses 

problemas que realmente têm acontecido muito e 

atrapalhado muitas obras. As empreiteiras só podem ser 

responsabilizadas por velocidade, por qualidade nas 

obras. 

Não é só qualidade específica do projeto. Numa 

obra urbana, numa obra que tem impacto, como a 

Leitão da Silva, ou num projeto como o aquaviário, 

além de fazer o projeto propriamente dito, o executivo, 

temos uma fase importante de estudos, de planejamento, 

para que a concepção seja correta.  

O projeto do BRT está em andamento, tem um 

contrato bom e esperamos daqui a um tempo anunciar a 

antecipação de algumas obras dele que são importantes. 

O aquaviário é uma demanda que apareceu na fala de 

todos, é uma demanda da população muito clara, mas 

essa história demonstra que ele foi sendo esvaziado em 

função dessa qualidade que eu me referi do transporte 

coletivo. O transporte coletivo por ônibus competiu com 

o aquaviário existente e as pessoas preferiram o ônibus. 

Porque com as pontes e com o modelo com dez 

terminais, ele se tornou, para aquelas pessoas que usam, 

mais interessante. Então, temos uma espécie de 

paradoxo. No imaginário popular, a oferta do aquaviário 

é um acréscimo de solução para o problema no trânsito, 

mas na prática, ele se exauriu naquela forma que 

existiu. Redes de Cariacica para Vitória, de Prainha... 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Posso fazer uma correção em relação a isso?  

Na verdade, além disso, o maior fator que 

acabou com o aquaviário não foi isso não. O sistema 

aquaviário participava diretamente da câmara de 

compensação, ou seja, a câmara de compensação 

subsidiava o aquaviário, que retia a maior parte do 

dinheiro. Aí, as empresas, naturalmente, e eu concordo, 

até o Max Filho, quando foi deputado estadual, fez uma 

emenda à Constituição impedindo que o aquaviário 

pudesse fazer parte da câmara de compensação.  

 

 O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 

Ele foi ficando caro. 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - E aí 

acabou, foi levando à falência, tendo em vista esse 

modelo. 

 

 O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 
Exatamente. As duas coisas se complementam. O 

sistema em si foi perdendo passageiro e 

automaticamente, num coletivo, quando você perde 

passageiro, fica com o mesmo custo e menos resposta. 

Então, essa dificuldade levou a que se proibisse, 

inclusive, de se transferir dinheiro do sistema para lá.  

Temos que bolar um aquaviário novo. Tem 

uma determinação do governador para que isso seja 

feito, mas a experiência dos nossos técnicos, 

principalmente da Luciene e do Uliana, que são 

especialistas, é que façamos uma pesquisa em um plano 

que anteceda isso. Tem duas hipóteses:  darmos uma 

parada para fazer isso, o que acho que é o ideal, ou que 

avancemos com alguma linha, como se fosse um piloto, 

para ser mais rápido. Trabalharemos nas duas coisas. 

Esta semana mesmo receberei pessoas desta área de 
barcas de outros estados, para ver o que está 

acontecendo e visitar outras coisas porque temos uma 

determinação de dar uma resposta legal para esse 

assunto. 

 A resposta que está aqui na Assembleia e que 
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alguns ainda não conheceram trata desse histórico, 

problematiza isso. Para o futuro me comprometo a me 

empenhar em fazer uma boa análise e, se Deus quiser, 

um bom projeto para o aquaviário. Mas realmente a 

licitação que foi tentada estava tão extemporânea que 

ela foi combatida pelo Tribunal de Contas e não restou 

outra opção para nós, senão suspendê-la 

definitivamente. Então, sobre projetos é isso e sobre 

aquaviário, que tem uma correlação com o projeto, 

concordo muito com vocês que temos que melhorar 

muito a capacidade de nosso projeto.  

Sobre abrigo de ônibus, uma pergunta 

específica do Marcelo, tive uma experiência muito 

interessante e um aprendizado. Às vezes, gostamos de 

falar só do que fizemos e que deu certo, mas não me 

incomodo de falar das coisas que fiz e que não deram 

tão certo. Eu era secretário em Vitória  a Luciene 

Becacici era minha sub e nós fizemos uma grande 

experiência em um momento em que o Brasil estava 

indo muito bem nesse assunto, em outras cidades, 

fizemos uma licitação para ter todos os abrigos de 

Vitória. Dirigimos o sistema de Vitória que, naquela 

época, tinha um poder muito grande e era bom. 

 De uma certa forma, tivemos um sucesso 

enorme na licitação. Ela foi disputada por dois grupos 

de fora, um argentino e um americano. Ficamos 

surpresos, nunca me esqueço desse dia, quando 

chegaram os dois times de advogados para participarem 

dessa licitação. Pensei até que estava acontecendo 

algum problema grave na secretaria, de tanto interesse 

que gerou essa disputa. No entanto, essa empresa 

argentina que, se não me engano, estava fazendo Rio de 

Janeiro, ganhou. Depois vimos que o erro que 

cometemos foi de tentar botar aquele modelo de 

propaganda que bancaria o projeto para toda a cidade. 

Se não fizéssemos isso, seríamos criticados porque 

deixamos algumas regiões de fora. Como fizemos, foi o 

que fez dar errado, porque não havia viabilidade 

econômica para todos. Teríamos que ter tido, vamos 

dizer assim, mais coragem, talvez, de fazer uma escolha 

que resolveria parte com o dinheiro da propaganda e 

sobraria menos para o estado resolver. 

 Esse projeto me desafia e é importantíssimo. 

Acho horrível termos os pontos de ônibus que temos na 

região metropolitana. Acho uma coisa factível não no 

todo, mas em parte. E me comprometo, já estive vendo 

com a Luciene sobre o que foi iniciado, em fazer 

alguma coisa nessa área, até porque não é tanto dinheiro 

assim, provavelmente tem alguma parte que consigamos 

fazer nessa modalidade. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - A 

lei do abrigo é a 268/2013 e a lei do mapa esquemático 

é a 10131/2013. 

 

O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 

Onde viajamos pelo mundo, vemos e achamos legal. 

Não é possível que não consigamos fazer aqui. 
Comprometo-me, nesse assunto, me empenhar para 

melhorar o que existe hoje e, obviamente, atendendo a 

legislação. 

Sobre a profissionalização, já falei. Há um 

assunto que tenho que falar, só para completar, que é a 

questão dos orçamentos. Vem aí estes dias, esta semana, 

o anúncio do Governo Federal de um corte forte no 

orçamento, e lá foi um Governo de continuidade. 

 Então, temos duas questões, claro. Estamos 

passando por um problema econômico. Não quero me 

alongar sobre isso porque recebi a notícia de que a Ana 

Paula vem hoje aqui. Isso é tarefa dela. A nós cabe 

complementar com informações concretas. 

Estamos passando por uma crise e todos têm 

que ajustar seus orçamentos. Temos visto, por exemplo, 

as pesquisas mostrando a situação das prefeituras. 

Aqueles prefeitos em cujas cidades não haverá pesquisa 

devem estar comemorando, porque naqueles que estão 

sendo pesquisados está aparecendo o problema, não tem 

jeito. 

Tivemos duas questões: o momento da 

economia...Estive no governo anterior, e não tenho 

nenhuma dificuldade de falar nisso. Não tive problemas 

com ninguém. Saí porque achei que devia sair. Mas 

acho que teve uma condução legal por um tempo, e 

cresceram os orçamentos.  

 Essa questão dos próprios e do empréstimo não 

existe. Os dois são bons dinheiros. Na Cesan eu me 

empenhava muito para ter uma gestão boa para que 

sobrasse dinheiro das tarifas para fazermos 

investimentos. Graças a Deus, se alguém avaliar o 

desempenho dessa empresa nesses dez anos, foi assim. 

Sempre a despesa respeitou a receita, que é o que deve 

acontecer. Isso propiciou uma capacidade de 

financiamento muito grande. Não avançaríamos no que 

precisa se não tivéssemos os financiamentos. Na 

realidade, não tem que ter briga. Esses dois dinheiros 

são complementares.  

 Mas, como o Senhor Presidente falou, tem que 

ter um crescimento. É desejável um crescimento até 

determinado tamanho, da capacidade dos próprios. 

Porque os próprios é que dão flexibilidade para a 

gestão. Às vezes, um pedido de deputado pode ser 

atendido rápido, de dois, três milhões, porque tem os 

próprios.  

 Os financiados normalmente seguem uma linha 

em que tem que ter o projeto primeiro, vem o dinheiro 

depois, e está amarrado. Mas é importantíssimo. Nas 

duas maneiras, um ajuda o outro. O próprio permite 

buscar mais financiamentos, porque são feitos projetos 

bons. E o financiamento te permite alavancar com a 

receita das coisas que você constrói o próprio. As duas 

coisas são complementares, de fato. Não pode ter briga 

sobre isso.  

 Acho que o problema maior, no caso do estado, 

na minha visão foi o crescimento do custeio, de forma 

muito forte, e que levou a um uso, vamos dizer, muito 

forte, do orçamento de próprios, que acabou trazendo 

parte dessa paralisia a que nos referimos. Tanto que no 

Iopes não foi assim, mas no DER, nesses quatro meses, 

ficamos trabalhando para usar mais recursos do Propae, 

umas das soluções que o Estado tem no curto prazo. 

Não negando a importância dos investimentos, é usar o 
Propae para dar continuidade às obras, principalmente 

da rodovia Leste-Oeste, sobre o que o Halpher Luiggi 

falará. Mas não dá para deixar de registrar que o 

controle do custeio, a que o Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho se referiu, e a manutenção de alguma 
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capacidade de liberdade com os próprios, é 

fundamental.  

 Das coisas gerais, era o que eu queria colocar. 

Concordo muito com a citação que o Senhor Deputado 

Doutor Hércules fez do governador. Eu não tenho 

condições, como Secretário de Transportes, de dar conta 

dessa quantidade de atribuições sem ter pessoas boas. 

Quero ter uma organização para que eu tenha tempo de 

visitar obras, de conversar com deputados, de fazer as 

coisas de forma organizada, de pensar novas coisas, de 

conhecer coisas fora. Para isso, tem que ter pessoas 

boas nos órgãos. Acho que o Halpher é uma dessas 

pessoas. 

Na realidade, Senhor Deputado Marcelo 

Santos, a sua agenda é noventa por cento com S. S.ª. 

Passarei a palavra para o Halpher. Não sei se 

tem um tempo para... 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Não, Paulo. Eu queria ouvir 

sobre a obra de Guarapari paralisada, do canal. V. S.ª 

não respondeu. Por gentileza.  

 

 O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 
Não, eu passarei para o Daniel responder sobre a obra 

do canal. 

 Estou seguindo a sequência das perguntas. 

Pode ficar tranquilo que... 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Obrigado.  

  

 O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 

Eu gostaria que o Halpher - eu já fiz a minha filosofia - 

fosse breve nas respostas. Eu não sei se S. S.ª anotou 

todas. Eu vou passando os pontos. Nessa questão 

política, que envolve a estadualização, eu acho que é 

uma discussão muito importante. V. Ex.ª tem toda a 

razão de colocar isso. Tanto em Serra quanto em 

Cariacica, essas vias hoje são praticamente urbanas. Eu, 

por exemplo, como usuário, acho que temos que dar 

outro tratamento a elas. Como Secretário, naquilo que 

puder, vou me empenhar para que tenham um 

tratamento mais próximo da população. Mas o Halpher, 

além de tudo, como veio do DNIT, pode nos ajudar 

mais ainda nessa resposta.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - Paulo, antes do Halpher 

responder, só para enriquecer o discurso do Senhor 

Deputado Marcelo Santos, quando S. Ex.ª alega a 

questão das empresas... Tivemos empresas, por 

exemplo, no governo passado, que não deram conta do 

recado. Mas na gestão passada do Governador Paulo 

Hartung, essas empresas foram muito boas. Quer dizer, 

existe essa dicotomia, essa incompatibilidade. Em razão 

disso, nos preocupamos, porque são empresas geradoras 

de emprego e renda que acabaram por uma falha do 
governo, tendo que entrar no funil, por exemplo, de 

empresas insalubres.  

 

O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 
V. Ex.ª me fez lembrar que na primeira fase da 

preparação que estamos fazendo, reuni-me muito com 

os sindicatos, porque são geradores de emprego, como 

V. Ex.ª disse, e estão com as obras paralisadas. E uma 

das decisões que tomamos foi de retomar a comissão de 

obras públicas, com participação do Estado, sindicatos e 

órgãos de controle e também da Assembleia, que quero 

que esteja presente nesse fórum, porque debateremos 

coisas estruturantes. 

 Não tenho dúvida nenhuma, V. Ex.
as 

têm toda 

razão em lembrar-se da importância das empresas para a 

realização das obras e para geração de empregos, e 

estamos bastante preocupados com isso. 

 Halpher, pode na sequência responder. 

O SR. HALPHER LUIGGI - Bom-dia a 

todos! Agradeço o convite ao Deputado Edson 

Magalhães, presidente; Deputado Marcelo Santos, vice-

presidente; e Deputados Doutor Hércules, Padre 

Honório e Rodrigo Coelho. 

Tentarei ser rápido, porque são muitas coisas. 

Mas não posso deixar de falar da estadualização do 

trecho da BR-262, incluindo a Segunda Ponte. Essa foi 

uma iniciativa de V. Ex.ª, senhor deputado, e na gestão 

passada nas conversas entre o Governo do Estado e o 

Governo Federal, se afiançou que com início da 

operação do BRT - que pega esse segmento quase todo - 

esse trecho passaria a ser administrado pelo Governo do 

Estado do Espírito Santo e nesse interregno 

aconteceram esses percalços com o andamento do BRT. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Mas esses seriam definitivos ou meramente por um 

tempo? 

 

O SR. HALPHER LUIGGI - Não, 

definitivos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Excluído da malha federal e incluído na estadual. 

 

O SR. HALPHER LUIGGI - Exatamente.  

Nesse slide mostra a Rodovia Leste-Oeste e 

Corredor Sudeste incorporando a Alice Coutinho. Isso 

tudo faz parte do complexo Leste-Oeste. Todos os 

contratos estão paralisados, com exceção de um, que é o 

de compensação de passivos ambientais, mas prontos 

para retornarem assim que tivermos recursos para isso.  

Não havia recursos disponíveis para esses 

empreendimentos. Fizemos questão de inclui-los agora 

no financiamento. O Governo do Estado está tratando 

desse assunto com o BNDES, para que possamos 

retomar as obras o mais rapidamente possível. Há uma 

expectativa que no segundo semestre essas obras 

estejam retomadas. É essa a expectativa do DER tanto 

para o Corredor Sudeste - Alice Coutinho, quanto para o 

corredor Leste-Oeste. Reiniciadas as obras, no mais 

tardar em dezoito meses estarão concluídas. 

Conseguimos, inclusive a depender de aproveitarmos a 

janela hídrica de avançarmos até com prazo inferior a 
dezoito meses. Mas, a nossa expectativa é de dezoito 

meses de obra no máximo, a partir do reinício delas. 

Nesse slide mostra o Contorno de Mestre 

Álvaro: o contrato foi assinado; os serviços foram 

iniciados de detalhamento do projeto. Trata-se de uma 
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RDCI, uma nova forma de contratação, e tem muito a 

ver com a questão envolvendo a discussão sobre 

projetos. Porque pelo Regime Diferenciado de 

Contratação de forma Integrada, a empresa contratada 

verifica o anteprojeto objeto da licitação e se 

responsabiliza por elaborar o projeto, executar a obra e 

dar todas as garantias durante o contrato. Inclusive, com 

o seguro risco de engenharia que se a empresa, por um 

problema qualquer não conseguir executar a obra, o 

banco aporta dinheiro e o banco onde a obra foi 

segurada, conclui aquele empreendimento.  

No Governo Federal, isso é considerado um 

avanço e várias obras do Governo Federal... 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Qual a forma de contratação? 

 

O SR. HALPHER LUIGGI - Regime 

Diferenciado de Contratação de forma Integrada, RDCI. 

Consideramos isso um avanço porque se faz projetos 

com mais velocidade e melhor qualidade. E o risco 

deixa de ser do poder público, neste caso, e passa a ser 

do ente contratado. Mas ele é remunerado por isso. É 

remunerado pelo projeto, é remunerado pelo seguro e 

remunerado pelo empreendimento.  

Os acessos à Itapemirim também estão 

contratados, Deputado. Especificamente um dos acessos 

são dois lotes, um lote a empresa S. Franco e o outro era 

a empresa Roma Engenharia, que acabou por deixar a 

obra. Vamos relicitar; estamos buscando novas 

parcerias, inclusive com o município...  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - A 

S. Franco, qual o nome do acesso? 

 

O SR. HALPHER LUIGGI - Rodovia Edison 

Chouest, acesso ao porto Edison Chouest, porque é uma 

via municipal, não é estadual. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - O 

outro seria? 

 
O SR. HALPHER LUIGGI - São dois lotes 

do mesmo... 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Também rodovia Edison Chouest. 

 
O SR. HALPHER LUIGGI - Isso aí. Do 

mesmo empreendimento. Estamos, inclusive, 

conversando com o Município para em uma parceria 

caminharmos juntos no financiamento dessa obra, já 

que Itapemirim tem royalties de petróleo.  

Quanto à rodovia José Sette, é uma questão que 

nos deparamos muito importante. Logo que entramos no 

governo, a obra estava paralisada. Havia diversas 

questões. Quando observamos o projeto não tínhamos 

as respostas para questões que se apresentavam na obra, 
e cito duas bastante evidentes. Uma é quanto ao 

tratamento e esgotamento sanitário que correrá ao longo 

da rodovia. Não havia previsão de fazer essa obra no 

contrato nem previsão por parte da companhia de 

saneamento. Tivemos que incorporar isso ao projeto, 

além de outras adequações, para licitarmos de novo, e aí 

sim a obra caminhar com tranquilidade. A segunda 

questão é a ponte. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Essa que o senhor falou, a anterior, é da José Sette? 

 

O SR. HALPHER LUIGGI - José Sette. A 

segunda questão é uma ponte que temos...  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Será feito em duas etapas?  

 

O SR. HALPHER LUIGGI - Não. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Será uma contratação para executar a obra por inteiro? 

 

O SR HALPHER LUIGGI - Será uma 

contratação com nove etapas. Senhor Deputado, depois 

explico com um pouquinho mais de detalhes. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - Ok. 

Mas marcarei uma agenda com o senhor. Pode saber 

disso. 

 

O SR. HALPHER LUIGGI - Ok. Tem uma 

ponte chegando ao meio do comércio de Itacibá. A 

forma como foi previsto o desmonte da ponte e a 

construção da nova simplesmente não atendia à 

condição de forte comércio e forte tráfego da região. 

Então, isso teve que ser revisto também. Tivemos que 

rever questões de desapropriação, questões de 

geometria também, porque tinha uma geometria muito 

complicada, principalmente no sentido BR-262, quando 

descia a José Sette, antes de chegar ao comércio de 

Itacibá. Todas essas questões estão mapeadas e 

resolvidas sob o ponto de vista de projeto. Agora temos 

um projeto adequado e o governador está solicitando 

também a inclusão dessa rodovia no financiamento do 

BNDES para que possamos relicitar e concluir essa 

obra.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - Há 

uma expectativa dela? 

 

O SR. HALPHER LUIGGI - Doze meses a 

partir do reinício. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - Há 

uma expectativa de reinício? Solicitando esse 

financiamento do Governo, há um prazo de alguma... 

 

O SR. HALPHER LUIGGI - Doze meses. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Para reiniciar? 

 
O SR. HALPHER LUIGGI - Não. Qual a 

ideia? Conseguimos o financiamento; licitamos a obra 

no segundo semestre; até o final do segundo semestre 

ela está contratada; daí são doze meses para a sua 

conclusão. Dividida em nove etapas.  
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O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - Ok. 

 

O SR. HALPHER LUIGGI - Sobre o 

Contorno do Mestre Álvaro, acho que não falei, não é? 

Falei? O Contorno do Mestre Álvaro é uma obra do 

Governo Federal. Temos quarenta milhões de reais 

aportados na conta do Governo do Estado. Há vinte 

milhões de reais previstos no orçamento deste ano e 

mesmo que os cortes aconteçam nessa obra, que é uma 

obra do programa de Aceleração do Crescimento, com 

esses quarenta milhões temos confiança que 

conseguiremos vencer o ano de 2015. Aí é importante 

nos preocuparmos com o Orçamento Federal para 2016. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Para o Contorno do Mestre Álvaro tem quarenta 

milhões? 

 

O SR. HALPHER LUIGGI - Já tem quarenta 

milhões depositados na conta do Governo do Estado. 

Secretário, há demandas dos outros Deputados. Posso? 

 

O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 

Só uma questão específica, que todos praticamente 

levantaram essa questão de Cachoeiro de Itapemirim, da 

importância de anel rodoviário, do entorno, nós 

colocamos essa questão dos anéis rodoviários como 

prioridade, assim, de planejamento, é superimportante 

nas cidades. Têm alguns casos que já tivemos obra, tipo 

Colatina; eu acho que é um ponto como novidade 

importante, como necessidade nova. Não está de 

imediato na nossa agenda, mas com certeza estará, 

porque tem sido uma demanda muito forte. 

Mas foi uma coisa que Rodrigo colocou para 

Cachoeiro. Podemos falar das questões colocadas de 

São José do Calçado e das obras que o Edson colocou 

entre Cachoeiro e Alegre. 

 

 O SR. HALPHER LUIGGI - Sobre essa 

questão do contorno, ainda temos o contorno de 

Cariacica, contorno de Aruaba, obra importante que está 

em andamento. Estamos agora obtendo recurso do 

Tesouro para fazer uma desapropriação no meio do 

trecho, fundamental para conseguirmos transitar de um 

lado para o outro e concluir essa obra com alguma 

tranquilidade. Uma obra importante e que faltou um 

planejamento adequado para ela no ano passado. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - A 

expectativa de reinício seria para quando? 

 

 O SR. HALPHER LUIGGI - A obra está 

andando, ela não foi paralisada. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - E a 

desapropriação? 

 

 O SR. HALPHER LUIGGI - A 
desapropriação deve ocorrer ainda no mês maio, mais 

tardar em junho, mas provavelmente, maio. 

 ES 482, também conhecida com BR 482, no 

trecho Cachoeiro/Coutinho. É uma reclamação muito 

grande que temos. Essa foi uma obra iniciada ainda no 

último Governo Paulo Hartung, agora no penúltimo. O 

quê aconteceu nessa intervenção? Existia um projeto 

com uma série de desapropriações para serem feitas, e 

isso andou até certo ponto. Quando chegou no meio da 

gestão passada, faltaram recursos para fazermos a 

desapropriação, e houve uma dificuldade de mensurar 

também os valores com os desapropriandos, que 

concordavam ou discordavam. Isso gerou uma série de 

paralisações e reinício da empresa contratada. Hoje está 

na esfera da arbitragem, discutindo questões 

envolvendo a contratada e o DER. Estamos refazendo o 

projeto, agora mais adequado. Estamos na expectativa 

de, no segundo semestre recontratarmos esse serviço 

para, assim, caminharmos com ele até sua conclusão. 

O mesmo objeto contratado atualmente não 

atende cem por cento as perspectivas da comunidade 

local, porque o trecho não ia até o trevo de Coutinho. 

 Alto Calçado. Os serviços já foram contratados, 

mas faltam recursos do Tesouro para podermos executar 

essa obra. Infelizmente não temos recursos do Tesouro 

disponível. Foi exatamente o que o secretário falou; o 

DER conta com pouco mais de trinta milhões de reais 

para tocar três bilhões. Trinta milhões em recursos 

próprios, e essa era uma obra tocada por recursos 

próprios, então, tão logo se obtenham recursos próprios, 

a critério do governador e do secretário, temos 

condições de continuar essa obra. 

 Tem também São José do Calçado, o contorno. 

O projeto foi concluído, mas a obra ainda não foi 

contratada. 

Queria dar um dado que foi perguntado sobre 

quanto que inicialmente o DER tinha de orçamento para 

executar seus serviços ano a ano. Nós precisamos de 

quinhentos e sessenta milhões. Tivemos cento e vinte 

milhões em 2014, e naquele orçamento original que 

veio para a Assembleia Legislativa para 2015, eram 

cento e trinta e três milhões. Então, mesmo se o 

orçamento tivesse sido aprovado na plenitude daquilo 

que foi encaminhado, teríamos cerca de um quarto do 

que necessitaríamos para poder tocar aquilo que foi 

contratado pelo DER.  

Sobre a questão de avanços de empresas e do 

gestor... 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Apenas para saber, essa obra 

de Alto Calçado, qual seu valor, essa que foi paralisada? 

 

 O SR. HALPHER LUIGGI - Não tenho, mas 

daqui a pouco consigo e passo ao Senhor Deputado, não 

tenho o valor dela aqui. 

 Tem um ditado que falamos muito no Governo 

Federal, Deputado. O senhor também foi  gestor, 

Senhor Deputado Edson Magalhães. Quando acaba a 

gestão é que a gente começa a se preocupar. Falamos 

que não temos que prever o futuro, temos de prever o 

passado. Quem é gestor público tem que se preocupar 

em prever o passado, porque logo depois que você sai, 

começam os questionamentos. Portanto, temos de 

deixar tudo muito transparente  dentro dos 

procedimentos administrativos para que a sociedade 

possa ter a resposta adequada, pois os questionamentos 

aparecem. 
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A rodovia do Caramba não me parece ser uma 

rodovia estadual. É estadual? Estou sem projeto, para 

ela, Deputado. Teria que entrar no nosso planejamento 

estratégico 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Porque 

a discussão dela era exatamente esta: contratação do 

projeto para essa rodovia, porque é ela que conclui esse 

Anel Rodoviário de Cachoeiro de Itapemirim de São 

Joaquim à Safra até a BR 101, a ligação seria pela 

rodovia do Caramba, passando em Cachoeiro por trás 

do  bairro IBC, da antiga estação, da linha de trem e 

indo por Atílio Vivacqua chegando a BR 101, que 

permitiria que as pessoas entrassem por Cachoeiro pela 

Safra mesmo que chegasse pela região de Castelo. 

 

O SR. HALPHER LUIGGI -  A rodovia do 

Frade, estamos com o projeto de duplicação, e no 

contorno de Cachoeiro a ponte está sendo tocada por 

órgão federal, está em licitação pela terceira vez. As 

duas licitações anteriores foram fracassadas.  

 

O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 

A rodovia de Frade está em fase de projeto, acho que é 

isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) - O  Senhor Deputado Doutor 

 Hércules você respondeu sobre a Leste-Oeste; sobre o 

aquaviário, já respondi; falta falar sobre o canal 

Bigossi e a 388. 

 

O SR. HALPHER LUIGGI -  A 388, os 

serviços já foram contratados, tem financiamento do 

governo,  faltava resolver uma questão envolvendo 

desapropriação, uma adequação de projeto para 

diminuir custo com desapropriação. Isso já foi feito. A 

rodovia está em condição de ser dada a ordem de início 

de serviço das obras, principalmente entre o aeroclube 

até Xuri. 

 

O SR.   PAULO RUY VALIM CARNELLI -
 O Senhor Deputado Edson Magalhães perguntou sobre 

etiba Sesc. 

 

O SR.   HALPHER LUIGGI - Setiba Sesc, 

estivemos lá com o deputado... 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Essa questão de Setiba e o 

Silva Melo, para mim já está sanado. Quero saber com 

relação ao canal. 

 

O SR.    PAULO RUY VALIM CARNELLI 
- Sobre o canal, é uma obra muito legal. Estive na 

origem dela, na Sedurb, fazendo um projeto. Acho que é 

uma obra que vai ser boa. Estive nas obras do outro lado 

da orla Castanheira e Praia do Morro. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) -  Vai impermeabilizar  o 

turismo de Guarapari. 

 

O SR.    PAULO RUY VALIM CARNELLI 

-  Infelizmente, essa obra da orla paralisou e o Daniel 

nos passará alguns dados. 

 

O SR. CLÁUDIO DANIEL -  Bom dia a 

todos! As obras da orla têm quase que integralmente 

recursos do Ministério do Turismo. Já no início do ano, 

ao chegarmos ao governo, os valores tinham sido 

drasticamente reduzidos. Valores previstos empenhados 

no passado, que eram quase quarenta milhões de reais, 

foram reduzidos para cinco milhões. Tem uma parcela  

que é contrapartida. 

Fizemos uma reunião na época e o secretário 

interino Robinho Leite esteve conosco. Fizemos uma 

reunião para ver se conseguíamos, com esses esse cinco 

milhões e a contrapartida que tínhamos, fazer a primeira 

etapa da obra. Fizemos reunião, os técnicos analisaram 

e viram que era possível. Determinamos que a obra 

continuasse para fazer essa primeira etapa. Não 

liberamos a segunda etapa. 

Logo depois, um mês depois, recebemos um 

ofício da Caixa, que faz a coordenação dos recursos, 

suspendendo esses cinco milhões.  Então, inviabilizou. 

O contrato não foi rescindido. Estamos 

ainda trabalhando para ver se conseguimos alguma 

coisa. A obra foi só paralisada, está muito no início, está 

bem no início. Obra organizada, empresa boa que está 

tocando a obra, mas, infelizmente, precisamos esperar 

para ver o que é possível fazer para conseguir novos 

recursos. Já estivemos lá. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Senhor Paulo Ruy, 

lamentamos profundamente essa decisão do Ministério 

do Turismo por conta de que a origem dessa obra, a 

discussão, o debate dela se deu em 2001, há catorze 

anos. Antes de vir esse recurso do Ministério do 

Turismo já aventaram a possibilidade de isso ter vindo 

do Bid, coisas assim, ou seja, vai e volta, vai e volta, e 

Guarapari fica nessa inercia com relação a essa obra tão 

importante para alavancar o turismo. Mas, fazer o quê? 

É aguardar o Estado junto ao Governo federal que, 

traduzindo nos dias de hoje, o Governo quer, 

efetivamente, no seu orçamento, economizar oitenta 

bilhões.  

Estive conversando há pouco com Lelo 

Coimbra, com Sergio Vidigal, e até com o deputado que 

estava fazendo exposição sobre pacto federativo, que de 

tudo que se enxugou até agora só conseguiram vinte 

bilhões. Ou seja, é uma situação difícil. Acho que é uma 

obra que o Governo terá que se posicionar com relação 

até ao próprio curso dela pelo Estado; caso contrário 

não vejo nenhuma expectativa, sabe por quê? Fizemos o 

projeto orla de Santa Mônica, projeto simples e emenda 

de 2005, sabe Cláudio Daniel? Essa emenda no valor de 

dois milhões e novecentos mil e o Ministério do 

Turismo, 2005, só depositou até hoje setecentos e 

poucos mil reais. Ou seja, o Brasil tem que parar com 

essa onda de que querer lançar obras sem ter caixa, 
porque quem acaba levando o prejuízo maior é a 

população, a sociedade, todo mundo.  
 

 O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 

Acrescentarei uma lembrança, de um momento que 

você participou, da orla da Areia Preta e da Castanheira 
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que para lá também tinha recurso federal, não veio, mas 

o Governo do Estado estava num momento bom e 

conseguimos executar a obra.  

Então, espero que estejamos juntos. Acho 

aquela obra superimportante para Guarapari, essa do 

canal. Que não desistamos e continuemos empenhando 

esforços tanto para buscar recurso federal, porque é uma 

obra de valor significativo e importante para o turismo, 

quanto, se Deus quiser, daqui a pouco, com o Estado se 

organizando, para se viabilizar parte em recurso do 

Governo. Coloco-me como uma pessoa que vai 

trabalhar para essa obra acontecer porque, de fato, acho 

muito importante para nós.  

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, aproveitando o secretário Paulo Ruy. 

Gostaria de fazer um pedido ao secretário, uma vez que 

há uma obra que foi executada em Cariacica, o Senhor 

Deputado Doutor Hércules a conhece, chamada Córrego 

Itanguá, o senhor conhece muito. Essa foi uma obra que 

estive com o senhor quando estava à frente da Cesan. 

Essa obra se iniciou na época do meu pai com recurso 

inclusive da Cesan e do Governo Federal, uma história 

inclusive que poucos sabem. Aquela aquela obra se deu 

porque na época do ex-prefeito irresponsável, Cabo 

Camata, ele transferiu para a iniciativa privada o direito 

de concessão da água de Cariacica.  

 

 O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 
Ele tentou.  

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - Ele 

tentou fazer isso. Meu pai, também, revogou o decreto, 

havia um decreto. Uma empresa, se não me falha a 

memória, portuguesa. Meu pai revogou o decreto e a 

Cesan apresentou para Cariacica um projeto que 

pudesse ser feito e a demanda na época, tendo em vista 

inclusive inundações, era o projeto do Córrego Itanguá.  

Iniciou-se a obra, foi até um grande pedaço da 

época que meu pai foi prefeito, depois assumiu o ex-

prefeito Helder dizendo que ia concluir em seu 

Governo, mas se passaram oito anos e não conseguiu 

chegar ao final, depois entrou o atual prefeito, que fez 

uma aparenciazinha lá de alguma coisa e não concluiu. 

Obra importante para Cariacica que corta a Rodovia 

José Sette. Gostaria de saber se há algum planejamento 

do Governo do Estado para que possamos concluir essa 

obra importante, inclusive para a questão de saneamento 

e tratamento de esgoto.  
  

O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 

Para decidir sobre a José Sette, estive pessoalmente lá 

com a equipe do DER e na ponte nova, de cima, 

ficamos em cima dessa obra. Tenho sentimento muito 

grande, foram aproximadamente dez milhões investidos 

ali pela Cesan, por esse acordo com o ex-prefeito 

Aloízio Santos. É uma obra de drenagem, mas a Cesan 

fez sua participação. Está quase pronta, acho que 
merece empenho para ser acabada, até porque sua 

relação com a nova rodovia José Sette é bastante 

concreta. Então, acho que tem que colocá-la como uma 

demanda e também me comprometo a estar lembrando 

ao Governador que foi feita uma intervenção muito 

significativa no local, melhorou o viário no entorno do 

canal, teve travessias no canal. Parece-me que, por 

causa da desapropriação de um imóvel, a obra foi 

paralisada. E levá-la até a maré é fundamental, em um 

conjunto de intervenções grandes de drenagem. 

Provavelmente hoje essa é uma obra de Sedurb, mas 

acho que merece empenho para ser concluída sim. De 

fato, é muito chato a obra ter ficado naquela condição 

de não acabada. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Obrigado pela resposta. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Posso fazer um registro, Senhor Presidente, de uma 

coisa importante? 

 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - O canal Bigossi foi 

respondido ao Senhor Deputado Doutor Hércules? Acho 

que não, senhor Halpher. O senhor falou sobre o canal 

Bigossi? Foi o Senhor Doutor Hércules que fez essa 

pergunta. 

 

O SR. HALPHER LUIGGI - Sobre o canal 

Bigossi, a princípio essa obra não está no nosso plano 

de financiamento.  

 

O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 

A informação mais nova da Luciene Becacici para mim 

é que no conjunto de análises que estamos fazendo do 

BRT e da drenagem em Vila Velha está havendo 

entendimento entre Sedurb e Setop para verificar qual é 

a melhor forma de dar continuidade a esse projeto.  

Hoje, não está com recurso, está paralisado, 

mas não está parado porque estamos discutindo a 

solução para aquela região. Há outras intervenções 

urbanas que serão apoiadas pelo Governo em Vila 

Velha e, nesse conjunto de intervenções, que se 

conectam com a discussão do BRT, o canal Bigossi 

estará sendo discutido por nós. 

Doutor Hércules, posso pegar informações mais 

detalhadas e passar para V. Ex.ª. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Obrigado. Gostaria de insistir no canal Bigossi, porque 

essa via é importante, porque é continuação do 

Terminal de Vila Velha. No Governo anterior de Paulo 

Hartung chegamos a inaugurar parte e, no Governo de 

Renato Casagrande, também mais uma parte e parou. 

Na verdade, vai tirar aquele estrangulamento de 

quem sai do terminal, quem vem da avenida Luciano 

das Neves, para pegar novamente a avenida Carlos 

Lindenberg e sair de Vila Velha ou entrar por Vila 

Velha. Acho que aquela via é de vital importância para 

o trânsito de Vila Velha, daí minha insistência. 

 

O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 

OK.  
 

O SR. HALPHER LUIGGI - Só um adendo, 

deputado. Principalmente entre Soteco e a avenida 

Carlos Lindenberg, temos um problema muito sério 

com desapropriação. Nos meios de financiamento 

disponíveis, isso não está previsto. Terá que ser 
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assumido pelo poder público, pelo orçamento do 

Tesouro, e temos uma dificuldade. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Passo a presidência dos 

trabalhos ao Senhor Deputado Marcelo Santos. (Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento para dar continuidade ao rito 

da sessão. 

Quero fazer o registro de duas figuras que 

atrapalharam muito o desenvolvimento do Espírito 

Santo. Mesmo com ressalvas do Senhor Deputado 

Doutor Hércules, quero dizer a primeira foi do Luiz 

César Maretto, fundamental para que pudesse ter 

projetos de forma negativa como temos hoje. 

Impressionante como os projetos do Governo do Estado 

deram passos menores e alguns para trás com relação a 

isso. A segunda figura que atrapalhou foi a Tereza 

Maria Sepulcri Netto Casotti, que foi diretora do DER, 

com informações equivocadas, que não batiam com 

aquilo que tínhamos de informação. Criaram problemas 

enormes. Isso tudo que está acontecendo hoje, uma 

parcela enorme da culpa é por conta dessa turma. 

Chamei a atenção na época do governador, por 

diversas vezes. Disse ao governador que essas duas 

figuras estavam atrapalhando, criando problemas por 

talvez identificarem que uma empreiteira fosse melhor 

do que a outra e dizendo que a obra já havia começado, 

e sequer a obra havia começado. Inclusive, teve uma 

que o governador me perguntou como estava a obra e eu 

estava na obra, inclusive, sendo cobrado pela 

comunidade, e eu disse que a obra estava aguardando o 

início. S. Ex.ª disse que a Tereza Maria Sepulcri Netto 

Casotti tinha acabado de dizer que tinha iniciado a obra 

e eu falei que só se  fosse  no céu porque na terra não 

tinha até aquele momento começado nada.  

 Quero parabenizar porque o secretário Paulo 

Ruy Valim Carnelli é dessa forma. Sou da mesma linha 

que o secretário e não estou aqui para puxar saco de 

ninguém, não preciso disso. Mas elogio o trabalho de V. 

Ex.ª que não vem de agora. O Halpher Luiggi tem feito 

um trabalho legal e, inclusive, cheguei a elogiá-lo 

quando estava à frente do antigo DNER, atual DNIT. 

Essa turma que acompanha o secretário, o staff, o Valdir 

Uliana, que é figura que ultrapassa os governos e 

sempre vem colaborando; a Luciene Becacici é uma 

figura extraordinária; o Marcelo Oliveira, que também 

ajudou muito o governo no que tange às apropriações, 

ajudou como facilitador e foi muito legal; e o Cláudio 

Daniel que não tenho tanto conhecimento, mas tem 

demonstrado que está colocando o Iopes nos trilhos para 

que não tenhamos esse retrocesso que tivemos. Enfim, 

acho que esse é um momento de todos nós. 

Estou na condição de vice-presidente desta 

comissão; o Senhor Deputado Doutor Hércules como 

membro e o Senhor Deputado Edson Magalhães como 
presidente, no conjunto dos deputados, o nosso objetivo 

nada mais é do que colaborar. O que estamos 

perguntando aqui é o que nós somos perguntados todos 

os dias, sobre o conjunto das obras que cortam 

Cariacica, o sul do Estado, o norte, a estadualização, o 

aquaviário, mobilidade urbana. Esta comissão só existe 

porque propus a criação dela. Não existia uma comissão 

permanente nesta Casa que tratasse desse tema que 

agora estamos debatendo, pois ela era lincada a outra 

comissão.  

Quero parabenizar os senhores, primeiro pelo 

respeito a esta comissão, porque a presença desse staff, 
Senhor Deputado Edson Magalhães, demonstra esse 

respeito, e podem ter certeza de que esta comissão tem 

o maior respeito com toda a estrutura do Governo do 

Estado e com essa secretaria. Se tivermos que cobrar, 

iremos cobrar, é natural; mas quero deixar claro e estou 

falando para os senhores do retrocesso que sofremos 

com a ex-diretora do DER, a Tereza Maria Sepulcri 

Netto Casotti, e do Iopes, que era o Luiz César Maretto, 

que criaram problemas enormes. Inclusive, o que está 

acontecendo hoje, os questionamentos, paralisação e 

projetos equivocados foi culpa do processo e do modelo 

deles à frente dos órgãos e autarquias que ocuparam.  

Devolvo a presidência dos trabalhos ao seu 

Presidente, Senhor Deputado Edson Magalhães. 

(Pausa)  
 

O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Assumo a presidência dos 

trabalhos e concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules para as considerações finais. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Estou rindo quando o Senhor Deputado Marcelo Santos 

falou do Luiz César Maretto porque o Luiz César 

Maretto foi meu candidato a vice-prefeito quando eu 

perdi a eleição em Vila Velha em 2008. Ele foi 

candidato a vice-prefeito e fez uma lambança na minha 

campanha e falei com o Renato Casagrande quando o 

colocou no Iopes, que por onde ele passou, tinha feito o 

que não posso falar o português claro, mas falei com o 

governador da época que era o Renato Casagrande. Mas 

por onde ele passou, fez aquele negócio que não posso 

repetir, mas depois posso falar com o Senhor Paulo Ruy 

Valim Carnelli. 

Só queria dizer da minha satisfação mais uma 

vez. Sou presidente da Comissão de Saúde já há mais de 

oito anos e nunca entrei no gabinete nem do governador 

Paulo Hartung e nem do ex-governador Renato 

Casagrande para indicar um diretor de hospital. Tinha 

todo esse direito como político e, em Vila Velha, por 

exemplo, fui pela terceira vez o deputado mais votado e 

não fui pedir voto a um diretor de hospital porque quero 

que coloque pessoas competentes. Não quero que 

coloque cabos eleitorais igual vimos em alguns locais, 

em alguns municípios e no Estado mesmo, que ao invés 

de colocar um técnico, colocam cabo eleitoral porque 

trabalhou para um deputado, trabalhou para um prefeito 

ou governador. Realmente é lamentável esse 

comportamento de alguns administradores públicos. 

Temos que colocar técnicos, como diz o ditado: cada 

macaco no seu galho. 

 Então, fico muito satisfeito de ver esse time 
aqui hoje e não posso deixar de fazer um registro muito 

especial: Marcelo, leve um recado para o seu pai porque 

ainda hoje cedo falei com ele ao telefone, ele faz muita 

falta na Assembleia Legislativa e na Comissão de 

Saúde. Amanhã é dia da Comissão de Saúde. Quando 

acabou o mandato do Senhor Nilton Baiano, chegava 
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aqui a às vezes faltavam os outros colegas: Oh, Nilton! 

Você não vem? Preciso de quorum. Então, brincava 

com ele. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Tomei até um susto, achei que era comigo. A sessão 

espírita, não é? 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Foi um deputado muito competente, assíduo e muito 

dignificou... 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - E 

amigo nosso. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - ... 

a Assembleia Legislativa e a nossa Comissão de Saúde. 

Então, leve esse registro para o seu pai, que foi um 

orgulho para nós como deputado e como colega médico 

também. 

 Mais uma vez parabenizamos o Senhor Paulo e 

toda a sua equipe e também ao governador Paulo 

Hartung por ter escolhido todos os senhores para 

organizarem essa parte de obras públicas do nosso 

Estado. Muito obrigado, presidente e Deputado Edson 

Magalhães. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Obrigado, Senhor Deputado 

Doutor Hércules e Senhor Deputado Marcelo Santos. 

Faço minhas as palavras de V. Ex.
as

, pois penso da 

mesma forma. Secretário Paulo, eu o conheço e sei o 

quanto foi importante na vida da Escelsa. A Escelsa foi 

a empresa exemplo para o Brasil. Chegamos a estar no 

segundo lugar no ranking, de melhor prestadora de 

serviço. E ter os técnicos da Escelsa à frente do governo 

é, com certeza, um ganho muito grande para o governo 

Paulo Hartung. 

 Agradeço muitíssimo também pela presença de 

toda a equipe. A fundamentação maior disso é de poder 

trocar ideias, colaborar com o governo Paulo Hartung. 

Temos a Comissão de Infraestrutura, como V. Ex.ª 

mesmo no início disse com muita felicidade essa 

questão da importância da infraestrutura nesse contexto 

do governo. Há a questão da mobilidade urbana que 

temos de tratar com o maior carinho. A descontinuação 

de um governo é muito ruim porque fica tudo a desejar, 

fica tudo para trás, quer dizer, o gasto é maior e isso 

compromete totalmente o orçamento, sabemos disso. 

Mas, na verdade,  torcemos, Senhores Deputados 

Marcelo Santos e Doutor Hércules, para que o governo 

Paulo Hartung possa recuperar este momento tão difícil 

na história do Espírito Santo e que possamos ter as 

nossas obras realizadas, acabadas, concluídas e, daí, o 

governo dar o salto tão importante que é a realização de 

novos temas e de novos empreendimentos para que 

possamos acrescer à população do Espírito Santo uma 

qualidade de vida. É isso o que queremos.  
 Estou fazendo um trabalho minucioso agora, ou 

seja, estou estudando sobre a questão do IDH e, outro 

dia, estávamos exatamente com a equipe da Cesan - V. 

S.ª que passou por lá. Fico com uma preocupação muito 

grande de achar que poder dar cobertura cem por cento 

em um programa de saneamento no Brasil, esgotamento 

sanitário especificamente, vai-se chegar a um programa 

para o ano 2030, 2035. Enquanto outros países de forma 

centenária já resolveram isso, estamos muito aquém. É 

lamentável que isso esteja acontecendo principalmente 

em razão, quando o Senhor Deputado Doutor Hércules 

trata de forma muito apropriada, da questão da saúde 

que, de certa forma, tudo isso está interligado. 

Queremos oferecer esse serviço à população e não 

sabemos de fato qual é o cronograma, qual é a viagem 

que vamos fazer.  

Noutro dia até pensei, Secretário Paulo, numa 

ideia muito inovadora que talvez o governo Paulo 

Hartung, que é tão empreendedor, inovador e visionário 

com esse deficit que temos com relação ao esgotamento 

sanitário, estudasse. Falei até com o Senhor Deputado 

Doutor Hércules: não é privatizar Cesan, nem Banestes; 

nada disso, porque sou contra. Nesse debate, sou a favor 

da questão estatutária desde o momento em que você 

tem um bom ambiente de trabalho. Mas quanto ao 

deficit poderia ser  estudada uma forma de dar em 

concessão e talvez você usar desses recursos da 

cobrança para poder exatamente cobrir isso aí. Seria 

uma ideia, não sei, porque para que possamos realmente 

oferecer à população certa dignidade, saúde a contento.  

Fico muito feliz com a explanação de vocês e 

estamos nesta Comissão na iminência de colaborarmos 

com o Governo do Estado. Esteja certo disso. 
 

 O SR. PAULO RUY VALIM CARNELLI - 
Eu acabo mais satisfeito ainda do que quando cheguei. 

Sobre essa questão que V. Ex.ª colocou, quando estive 

na Cesan assinei um contrato de PPP de Serra. Acho 

que devemos continuar esse caminho e já em estradas 

estamos discutindo isso, concessões e PPPs; acho que é 

um caminho importante, uma opção importante. V. Ex.ª 

tem razão. 

 Concluo pegando um gancho no que o Senhor 

Deputado Marcelo Santos falou. Eu já recebi ligações 

sobre obras diretamente do Senhor Deputado Doutor 

Hércules, do Senhor Deputado Marcelo Santos. Nesta 

Comissão, da outra vez estava o José Esmeraldo. Acho 

que o complemento entre o técnico e o político é 

fundamental e recomendo sempre aos nossos técnicos 

que estejam nas obras, que estejam visitando e que 

sejam sensíveis ao ouvido da população, Senhor 

Deputado Marcelo Santos, mas não tem jeito. O técnico 

não tem jeito de se esconder e os deputados estarão lá.  

Essa união de forças é fundamental, até porque 

não damos só boas notícias para a população, tem que 

explicar, também, alguns problemas, e nós, na Setop, 

estaremos sempre abertos às informações adequadas 

para fazerem os trabalhos de V. Ex.
as

 e para ouvir as 

demandas e as sugestões. Agradeço muito a V. Ex.ª
s
, 

junto com minha equipe, a participação nesta Comissão.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) - Senhor Deputado Marcelo 

Santos, quando o ex-secretário de transportes e obras 
públicas esteve nesta Casa, no governo passado, um dia 

estava ouvindo um debate em plenário e, por hora achei 

que não estava no Espírito Santo, porque era muita 

coisa. De onde esse pessoal vai tirar tanto dinheiro? 

Impossível, é impraticável isso.  

Mas gostaria que o secretário levasse minha 
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lembrança de que o aeroporto de Guarapari é a quinta 

prioridade, mas gostaria que passasse para a segunda, 

pois tem um estudo para reverter a questão do turismo 

naquele município.  

 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.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 12h15min. 
 

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS. NONA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 

DE MAIO DE 2015. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Havendo número legal, declaro abertos os 

trabalhos da Comissão. 

 Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura da ata da oitava reunião ordinária, realizada em 

11 de maio de 2015. (Pausa) 

 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Em discussão a ata. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputado? 

 

 O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - 
Pela aprovação. 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Pela 

aprovação. 

 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Pela 

aprovação. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PRP) - Aprovada a ata como lida. 

 Solicita à Senhora Secretária que proceda à 

leitura da ata da quarta reunião extraordinária, realizada 

em 18 de maio de 2015. (Pausa) 
 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PRP) - Em discussão a ata. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputado? 

 

 O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - 

Pela aprovação. 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Pela 

aprovação. 

 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Pela 

aprovação. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Aprovada a ata como lida. 

O Senhor Deputado Almir Vieira está feliz por 

receber a visita das filhas hoje. S. Ex.ª, como pai coruja, 

está de longe olhando as meninas. 

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OFÍCIO N.º 52/2015 - Do gerente-geral da 

Embrapa Café, informando a celebração de 

convênio que especifica: 

Sincov n.º 813.216/2014 - Incaper - objeto: 

execução, em regime de colaboração de 

trabalhos de pesquisa agropecuária em prol do 

Programa Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Café. Valor total 

R$166.666,67. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PRP) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFÍCIO N.º 200071/2015 - Do BNDES, 

comunicando a liberação de recursos 

financeiros para o Estado do Espirito Santo - 

Valor total R$15.682.984,53. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PRP) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFÍCIO N.º 048/2015 - Do Senhor Deputado 

Freitas, justificando a ausência na reunião 

ordinária da Comissão de Finanças realizada 

no dia 11/05/2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

OFÍCIO N.º 169/2015 - Do Senhor Deputado 

Edson Magalhães, justificando a ausência na 
reunião ordinária da Comissão de Finanças 

realizada no dia 11/05/2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente.  
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A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFÍCIO N.º 032/2015 - Do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, justificando a ausência na reunião 

extraordinária/audiência pública da Comissão de 

Finanças realizada no dia 18/05/2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFÍCIO N.º 169/2015 - Da Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, agradecendo o convite para 

participar da reunião da Procuradoria Geral do 

Estado e informando a impossibilidade de 

comparecer ao evento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

COMUNICADO N.º 0/2015 - (Protocolo 

06/05/2015) do Ministério da Educação, 

informando a liberação de recursos financeiros 

que especifica: 

Comunicado n.º AL084912/2015 - Entidade: 

Secretaria de Estado de Educação do Estado do 

Espírito Santo - R$ 5.383.080,11. 

Comunicado n.º AL084913/2015 - Entidade: 

Conselho da Escola Municipal de Educação 

Básica Alto Niterói - R$ 2.960,00. 

Comunicado n.º AL084994/2015 - Entidade: 

Secretaria de Estado de Educação do Estado do 

Espírito Santo - R$ 5.184.235,81. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PRP) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
OFÍCIO N.º 79/2015 - Da Secretaria de 

Estado da Fazenda, encaminhando cópias dos 

extratos dos Termos de Acordo Invest-ES que 

relaciona: 

Cancelamento do Termo de Acordo Invest-ES 

n.º188/2010 - Beneficiária: Pepsico do Brasil 

Ltda. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
OFÍCIO N.º 80/2015 - Da Secretaria de Estado 

da Fazenda, encaminhando cópias dos extratos 

dos Termos de Acordo Invest-ES que relaciona: 

Cancelamento do Termo de Acordo Invest-ES 

n.º 250/2011 - Beneficiária: Vitality Comércio 

Exterior Ltda. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente.  

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFÍCIO N.º 81/2015 - Da Secretaria de Estado 

da Fazenda, encaminhando cópias dos Regimes 

Especiais - REOA que relaciona: 

REOA n.º 001/2015 - Beneficiária: Canexus 

Química Brasil Ltda. 

REOA n.º 003/2015 - Beneficiária: Geraldo 

Rodrigues Da Fonseca - ME. 

REOA n.º 005/2015 - Beneficiária: Nov 

Downhole Comercialização de Equipamentos 

para Petróleo Ltda. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFÍCIO N.º 82/2015 - Da Secretaria de Estado 

da Fazenda, encaminhando cópias dos extratos dos 

Termos de Acordo que relaciona: 

Termos de Acordo Sefaz n.º 05/2015 - 

Beneficiária: Fibria Celulosa S/A 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFÍCIO N.º 84/2015 - Da Secretaria de Estado 

da Fazenda, encaminhando cópias dos Termos de 

Acordo Invest-ES que relaciona: 

REOA n.º 095/2015 - Beneficiária: Leão 

Alimentos e Bebidas Ltda. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PRP) - Ciente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  

 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 

005/2015. 
Autor: Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Dá nova redação ao caput do art. 63 

da Constituição Estadual, que dispõe sobre a 

iniciativa das leis. 

 
Projeto de Lei n.º 411/2015. 
Autora: Senhora Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Estabelece no âmbito do Estado, 

penalidades para a comercialização de produtos 

como componente para a comercialização de 
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produtos com o componente cádmio e dá outras 

providências. 

 

Projeto de Lei n.º 039/2015. 

Autor: Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Modifica a Lei n.º 9.652/2011, para 

tratar das isenções nas inscrições em concursos 

públicos estaduais. 

 

Projeto de Resolução n.º 018/2015. 

Autor: Senhor Deputado Da Vitória. 

Ementa: Altera a alínea d do art. 3.º da 

Resolução n.º 2.543 de 09/04/2008, que cria a 

Medalha Alferes Tiradentes na Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo e dá 

outras providências. 

 

PROPOSTAS DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS  
 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 

005/2015. 
Autor: Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Dá nova redação ao caput do art. 63 

da Constituição Estadual, que dispõe sobre a 

iniciativa das leis. 

Relator: Senhor Deputado Almir Vieira 

Entrada na Comissão: 19/05/2015 

Prazo do relator: 09/06/2015 

Prazo da Comissão:16/06/2015 

 

Projeto de Lei n.º 411/2015. 
Autora: Senhora Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Estabelece no âmbito do Estado, 

penalidades para a comercialização de produtos 

como componente para a comercialização de 

produtos com o componente cádmio e dá outras 

providências. 

Relator: Senhor Deputado Freitas 

Entrada na Comissão: 13/05/2015 

Prazo do relator: 09/06/2015 

Prazo da Comissão:16/06/2015  

 

Projeto de Lei n.º 039/2015. 

Autor: Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Modifica a Lei n.º 9.652/2011, para 

tratar das isenções nas inscrições em concursos 

públicos estaduais. 

Relator: Senhor Deputado Euclério Sampaio 

Entrada na Comissão: 13/05/2015 

Prazo do relator: 09/06/2015 

Prazo da Comissão: 16/06/2015 
 

Projeto de Resolução n.º 018/2015. 

Autor: Senhor Deputado Da Vitória. 

Ementa: Altera a alínea d do art. 3.º da 

Resolução n.º 2.543 de 09/04/2008, que cria a 

Medalha Alferes Tiradentes na Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e dá 

outras providências. 

Relator: Senhor Deputado Edson Magalhães 

Entrada na Comissão: 19/05/2015 

Prazo do relator: 09/06/2015 

Prazo da Comissão:16/06/2015 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS 

SOBRESTADAS: 

Não houve no período 

 

ORDEM DO DIA: 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Havia um projeto de lei na pauta, de autoria da 

Senhora Deputada Luzia, com o Senhor Deputado 

Hudson Leal, mas a Comissão ainda tem prazo até dia 

01 de junho.  

O prazo do relator seria hoje, mas o prazo da 

comissão é de 01 de junho. Redistribuirei o Projeto de 

Lei n.º 339/2015, de autoria da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, para o Senhor Deputado Almir Vieira relatar. Já 

conta o relatório da Comissão. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Almir 

Vieira para relatar o Projeto de Lei n.º 339/2015. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Boa-tarde a 

todos. Quero cumprimentar o Senhor Deputado Dary 

Pagung, Presidente desta Comissão, e os Senhores 

Deputados Freitas, Luzia Toledo e Edson Magalhães.  

 É sempre um prazer para mim, Senhora 

Deputada, fazer um relato de seus projetos de lei, que 

geralmente são de suma importância para a população 

capixaba.  

 Quero cumprimentar minha assessoria presente: 

Darla Cristina Rocha, doutor Alexandre Batista, Daniel 

Miranda da Paixão e nosso chefe de gabinete Gilvan 

Douglas Correia.  

 Quero cumprimentar minha filha, que está 

vindo do sul do Estado, exatamente do município de 

Anchieta, onde tem seu domicílio. Obrigada, minha 

filha, por estar presente à reunião, tendo oportunidade 

de ouvir o papai falando algumas palavras nesta 

Comissão.  

 Trata-se do Projeto de Lei n.º 339/2013, de 

autoria da Senhora Deputada Luzia Toledo, que dispõe 

sobre a permissão para embarque e desembarque dos 

usuários do sistema Transcol fora do ponto de ônibus 

nos horários em que especifica.  

 Senhor Presidente, o parecer é o seguinte: a 

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela 

aprovação do Projeto de Lei n.º 339/2013, de autoria da 

Senhora Deputada Luzia Toledo, com a Emenda 

Modificativa n.º 01/2014, de autoria da Comissão de 

Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Este é o 

parecer. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PRP) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Senhora Deputada Luzia Toledo, V. Ex.ª 

gostaria de discutir o parecer, na condição de autora do 
projeto? 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Senhor 

Presidente, não quero discutir. Queria só ver a emenda 

que a Comissão de Defesa do Consumidor e do 

Contribuinte apresentou. Vou deixar para discutir no 
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plenário. De qualquer forma, quero agradecer ao Senhor 

Deputado Almir Vieira, que acabou de relatar o projeto. 

É um projeto importante e com certeza a Comissão de 

Defesa do Consumidor e do Contribuinte deve ter 

melhorado. Portanto, estou satisfeita. Vou discuti-lo em 

Plenário. E, vou votar, por antecipação, com o relator. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PRP) - Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor Presidente, 

pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PRP) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado Freitas. 

 

O SR. FREITAS - Se fosse permitido, gostaria 

de usar o tempo regimental para conhecer melhor o 

projeto, uma vez que é a primeira tramitação dele em 

nossa Comissão.  

O relator está apresentando seu parecer e é um 

projeto que tenho certeza que teve todo o cuidado na 

sua elaboração pela Senhora Deputada Luzia Toledo, 

que cuidadosa que é, ouviu a sociedade para apresentá-

lo.  

Mas também preciso ter zelo, uma vez que se 

observa a necessidade ou não de os ônibus pararem das 

onze horas da noite às cinco da manhã, em qualquer 

local. Gostaria de compreender melhor o projeto para 

poder votar. 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Pois é. 

Não consegui encontrar, no parecer, a emenda feita pela 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. 

De qualquer forma, gostaria de esclarecer ao Senhor 

Deputado Freitas que a intenção desse projeto é 

exatamente devido à violência que estamos vivenciando 

todos os dias em nosso Estado, na nossa capital, na 

Grande Vitória. Por isso, gostaria que o ônibus pudesse 

parar para recepcionar as pessoas nesse horário. Acho 

que essa é uma medida de menor atitude que podemos 

tomar nesta Casa em socorro das pessoas, ou seja, o 

ônibus parar fora do ponto nesse horário que 

estabelecemos.  

É só conversar com a periferia, com as pessoas 

que usam ônibus. Não usamos ônibus e não sabemos da 

necessidade que a sociedade tem de usá-los. Conversei 

muito com várias associações de moradores. Esse 

projeto não foi tirado da nossa cabeça. Acho que a única 

coisa que gostaria de ter visto é a emenda feita, não 

estava no parecer. Prometi discuti-lo em Plenário 

também.  

De qualquer forma, Senhor Deputado Freitas, 

pode ter certeza de que esse projeto vem ao socorro dos 

menos favorecidos, aqueles que pegam ônibus, que 

infelizmente não têm carro como temos.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PRP) -  Termina hoje o prazo do relator do Projeto de 

Lei n.º 339/2013, de autoria da Senhora Deputada Luzia 

Toledo. Mas temos o prazo da Comissão até o dia 01 de 

junho. Por esse motivo, concedo a vista que o Senhor 

Deputado Freitas solicitou para analisar o projeto.  

 O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor Presidente, 

pela ordem! Senhor Presidente e minha querida Senhora 

Deputada Luzia Toledo, autora do projeto, pedi vista 

somente para ter a mesma compreensão, o mesmo 

conhecimento que a senhora tem do projeto. Saber 

realmente os prós e os contras, Senhor Deputado Edson 

Magalhães.  

E vigilante, preocupado, principalmente com a 

segurança hoje, ter o sentimento do que é que dá mais 

segurança: parar em qualquer lugar ou somente nos 

pontos? Uma vez estabelecido que é preciso parar, o 

motorista, principalmente com as emendas que estão 

sendo apresentadas na Comissão de Defesa do 

Consumidor, terá a obrigatoriedade de parar em 

qualquer lugar. E tenho uma dúvida muito grande se 

isso é seguro ou se deixa de ser seguro, uma vez que me 

vem imediatamente à cabeça que uma vez nos pontos de 

ônibus talvez seja mais fácil de fazer a segurança pela 

polícia e pelos guardas municipais. Agora, em qualquer 

lugar alguém dá um sinal e o motorista tem a 

obrigatoriedade de parar das 23h às 5h da manhã, é 

preciso estudar o projeto para saber o que é mais 

seguro: parar somente no ponto do ônibus ou em 

qualquer lugar que foi sugerido parar?  E com a 

obrigatoriedade de parar, sob fiscalização. É justamente 

isso que quero discutir e entender melhor para votar. 

 
 O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Tenho uma admiração 

muito grande pela Senhora Deputada Luzia Toledo. 

Sei o quanto S. Ex.ª é importante nesta Casa de Leis 

para debatermos os projetos, não somente os de sua 

autoria, mas de qualquer outro deputado. Mas a mesma 

preocupação do Senhor Deputado Freitas, Senhora 

Deputada Luzia Toledo, tivemos na Comissão de 

Infraestrutura. A princípio um deputado quis fazer 

emenda ao projeto de sua autoria. Contudo, depois de 

um longo debate questionando essa questão, vimos que 

hoje tratamos de uma cidade, de Vitória, assim como as 

cidades de Serra, Cariacica e de Vila Velha. Estamos 

tratando da região metropolitana, uma cidade que não 

dorme tão cedo, que tem vida até zero hora ou mais.  

Senhor Deputado Freitas, se V. Ex.ª levar em 

consideração que o comércio dos shoppings centers, por 

exemplo, funciona até as 10, 11h da noite e que os seus 

empregados saem de lá estressados pelo dia de trabalho, 

compreendo o projeto da Senhora Deputada Luzia 

Toledo. Contudo, na Comissão de infraestrutura 

debatemos, com outro olhar, parar em locais fora do 

ponto do ônibus. Isso não acrescenta nada. Como 

diminui violência? Muito pelo contrário, você pode 

pegar um bandido num ponto de ônibus, totalmente 

isolado, e ele praticar assalto e uma série de coisas. 

 Então, só queria que meu voto, que foi 

contrário na comissão, unânime de todos, não pelo 

projeto, mas porque não agregou nenhuma segurança, 

muito pelo contrário, cria até dificuldade para as 
empresas... Imagine um ônibus cheio de funcionários de 

um shopping center e de outras lojas, que querem 

chegar em casa cedo, ter que parar paulatinamente em 

tudo quanto é ponto de ônibus, o que não é uma coisa 

regularizada pelo sistema de transporte coletivo urbano. 

São essas minhas considerações. 
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 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PRP) -  Passamos à fase das Comunicações. 

 Gostaria de comunicar aos membros da 

Comissão que nossa audiência pública, marcada para o 

dia 11 de junho, foi suspensa em virtude do encontro da 

Unale; todos os Deputados estaduais da federação 

estarão em Vitória. Por uma solicitação no Colégio de 

Líderes, suspendemos e marcaremos uma data posterior, 

talvez dia 18. 

 Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 

Toledo. 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Cumprimento o Presidente, Senhor Deputado Dary 

Pagung, e os Senhores Deputados Freitas, Hudson Leal 

e Euclério Sampaio, nosso amigo, que está chegando 

depois de ter passado um pouquinho de perrengue.  

Hoje descobri uma coisa ótima nesta comissão. 

O Senhor Deputado Edson Magalhães dá uma risada 

igual a do rei Roberto Carlos. É brincadeira, é 

igualzinha. Não sei se treinou ou se já nasceu sorrindo 

desse jeito, o certo é que é igualzinha a do nosso rei 

Roberto Carlos. Parabéns por sua risada gostosa! 

 

O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - Um 

pouco daquele dinheiro dele está me fazendo falta. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Aí fica 

melhor. 

Cumprimento os técnicos da comissão, nossos 

companheiros que estão no auditório acompanhando 

essa reunião ordinária da Comissão de Finanças. 

Agradeço ao Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, por isso saí da Mesa. Peço desculpa ao Senhor 

Deputado Freitas, que estava com a palavra, mas 

precisava falar com S. Ex.ª antes. Como sempre gentil, 

colega e parceiro, o Senhor Deputado Euclério Sampaio 

antes de eu terminar já disse que estava cedido o 

horário. Precisávamos do horário da comissão presidida 

por S. Ex.ª para que pudéssemos fazer, dia 08, segunda-

feira, uma audiência pública desta comissão com a 

Senadora Rose de Freitas, que hoje preside a Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 

Congresso Nacional. 

A Senadora Rose de Freitas está fazendo 

história neste país. É muito importante ressaltarmos isso 

sempre. Primeiro estive, na quarta-feira, para consolidar 

sua vinda a esta Casa de Leis, onde foi Deputada 

Estadual, e hoje, num grau alto no Congresso Nacional, 

já foi vice-presidente da Câmara, também a primeira 

mulher a presidir o Congresso Nacional, agora é 

Presidente da Comissão Mista do Orçamento do 

Congresso Nacional. Para nós, S. Ex.ª é uma referência 

de competência, de respeito no Congresso Nacional. 

Não é qualquer pessoa, nem homem e nem mulher, que 

chega à presidência da Comissão Mista do Orçamento 

do Congresso Nacional, quer dizer, é o orçamento do 

País inteiro. 
S. Ex.ª atendeu ao convite da comissão. Fui eu 

quem propôs, mas foi a comissão toda que aprovou, 

então é da comissão. S. Ex.ª virá participar de uma 

audiência pública e responder a todas as perguntas que 

os capixabas quiserem fazer. Será a partir das 9hs, 

conforme combinado com o Senhor Deputado Dary 

Pagung. Liguei para S. Ex.ª; a nossa companheira 

Sandra fez a interlocução e o Senhor Deputado Dary 

Pagung concordou. Então, a nossa audiência pública 

será dia 8, às 9h da manhã.  

E peço aos nossos colegas deputados, que 

tragam as bases eleitorais, por exemplo, as equipes, 

principalmente a equipe que trabalha conosco, trabalha 

com o orçamento, que faz as nossas emendas, os nossos 

funcionários. E tragam também os prefeitos, os 

vereadores, quem tiver dúvidas sobre um assunto tão 

importante, que seja trazido à baila nessa audiência 

pública que faremos no Plenário Dirceu Cardoso, dia 8, 

a partir das 9h. 

Aproveitando meu tempo, é claro que tenho de 

fazer um convite. Amanhã, às 19h, o Serginho Aboudib, 

nosso conselheiro e amigo, estará nesta Casa de Leis, 

lançando um livro que escreveu junto com o senhor 

Orlando Eller. A renda será revertida para o Asilo dos 

Velhos de Vitória. 

Quero desde já agradecer ao Serginho Aboudib, 

conselheiro do Tribunal de Contas e ex-secretário da 

Casa Civil, que nos recebeu tão bem durante todo o 

período. É um grande amigo. Além de escrever um livro 

muito gostoso, ainda vai reverter toda a renda para o 

Asilo dos Velhos de Vitória. Portanto, todos estão 

convidados para amanhã, às 19h, nesta Casa 

Legislativa, o lançamento do livro de Serginho Aboudib 

juntamente com Orlando Eller. 

Muito obrigada, Senhor Presidente, aproveitei e 

fiz o convite para as duas coisas, porque não é toda hora 

que tenho uma chance de falar na nossa TV Ales, pois 

tenho muito respeito por essa comunicação de 

qualidade. 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Só acrescento, Senhora Deputada Luzia Toledo, 

que quando V. Ex.ª falou de uma comissão importante 

que a Senadora Rose de Freitas preside no Senado, o 

mais importante é que é seu primeiro mandato de 

senadora. Há vários figurões no senado, mas a Rose, 

pela sua experiência na Câmara Federal, chegou ao 

Senado trabalhando muito e ainda pegando uma 

comissão muito importante, se não a mais importante do 

Senado Federal. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Acho 

que é a mais importante. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Não temos dúvida nenhuma de que a Senadora 

Rose de Freitas já ajudou, continua ajudando e vai 

ajudar ainda mais no desenvolvimento do Estado do 

Espírito Santo. 

Acredito que esse não é o primeiro livro, 

também, do Conselheiro Sérgio Aboudib. Acho que S. 

Ex.ª virou um escritor famoso no Estado do Espírito 

Santo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Virou 
escritor, poeta, contista. É um faz tudo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Senhores Deputados Hudson Leal, Edson 

Magalhães e Euclério Sampaio, V. Ex.
as

 têm alguma 

coisa para acrescentar na fase das comunicações? 
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O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - 
Senhor Presidente, dia 8 é o dia da reunião da nossa 

comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Segunda-feira. 

 

O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - 
Então, com certeza, faremos esse encontro no Dirceu 

Cardoso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Isso, no plenário Dirceu Cardoso.  

 

O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - 
Então, para que não haja incompatibilidade de local, por 

conta de que naquele plenário funciona hoje também a 

CPI dos Guinchos, que começa às 11h. Só para poder 

ajudar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Hoje tivemos também naquele plenário, Senhor 

Deputado Edson Magalhães, pela manhã, a CPI do Pó 

Preto. 

 

O SR. EDSON MAGALHÃES - (DEM) - 
Parabenizo o Conselheiro Sérgio Aboudib, por mais um 

livro lançado. S. Ex.ª é um guardião do saber, não é, 

Senhora Deputada Luzia Toledo? Então, parabéns ao 

Conselheiro Sérgio Aboudib. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Só porque na hora em que falei 

do convite aos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, 

vereadores, enfim, parece-me que ficou claro, mas, de 

qualquer forma, vou reforçar. Houve agora um corte 

muito grande por parte da presidenta da República. 

Aliás, a Senadora Rose de Freitas não estava mais em 

Brasília na hora que saiu aquele corte. O Estado do 

Espírito Santo atravessa um momento dificílimo 

também. Hoje estive com a secretária da Seger e vi a 

dificuldade que estamos tendo para tudo. Estamos 

vendo o dever de casa que o Governador Paulo Hartung 

está fazendo, tanto assim que estamos fazendo as nossas 

reuniões junto com o Governo. Esta Comissão tem 

estado presente, em Guaçuí, depois em Cachoeiro de 

Itapemirim, discutindo a LDO. A vinda da Senadora 

Rose de Freitas será importante para conversarmos com 

S. Ex.ª sobre tudo que lemos e vemos na mídia; dialogar 

sobre a questão orçamentária do País.  

Entregamos, por exemplo, três projetos ao 

Ministério do Turismo, onde o ministro me tratou 

superbem, S. Ex.ª mesmo me recebeu. Sai do local 

satisfeitíssima, mas não sei se com o corte no Ministério 

do Turismo conseguiremos alcançar os nossos três 

projetos entregues àquele órgão. 

A vinda da Senadora Rose de Freitas será útil 

para fazermos o mesmo que estamos fazendo, o 
acompanhamento desta Comissão de Finanças às 

reuniões que o Governo está fazendo sobre a LDO. Da 

mesma forma poderemos discutir sobre os problemas 

maiores, sobre os hospitais que queremos para o 

Espírito Santo e como a senadora está colocando a 

situação da saúde no orçamento. S. Ex.ª está cuidando 

do orçamento no Brasil inteiro. Vi como S. Ex.ª está 

fazendo para colocar os deputados federais na Comissão 

tal, porque é tudo dividido, não é como a nossa, no 

Congresso a Comissão é imensa.  

Falo isso porque cada um já pode se preparar 

para o que é mais importante dentro de sua região, 

porque a senadora, além de tudo, é municipalista, é uma 

das nossas. É muito importante para o Estado do 

Espírito Santo a vinda de S. Ex.ª ao Estado, não como a 

nossa senadora, não como a senadora do Espírito Santo, 

mas como a presidenta da Comissão Mista do 

Orçamento do Congresso Nacional.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PRP) - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 14h09min. 

 

 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. SÉTIMA 

REUNIÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 

DE MAIO DE 2015.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Havendo número legal, invocando a proteção 

de Deus declaro abertos os trabalhos desta Comissão.  

Boa-tarde a todas e todos. Cumprimento o vice-

presidente da comissão, Senhor Deputado Bruno 

Lamas, os técnicos da comissão, o diretor-geral das 

comissões, os telespectadores da TV Ales, nossos 

companheiras e companheiros que estão no auditório.  

Agradecemos a presença. Mesmo que sejam 

nossos colegas da Casa, são muito bem-vindos. Os que 

não são da Casa, são bem-vindos também. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Está conosco, acompanhando a 

reunião, o vereador pelo Município de Serra, José 

Marcos Tongo, morador de Nova Almeida, 

acompanhado do Saulo Alves Nascimento Coutinho, do 

Roberson Rodrigues de Lírio e do Adriano, que nos 

visitam nesta manhã. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMBD) - Ratificamos os cumprimentos do Senhor 

Deputado Bruno Lamas. É uma alegria a presença de 

um representante do Poder Legislativo da Serra, 

acompanhado dos assessores. 

É meu parente? Então maravilha. Seja bem-

vindo. É um prazer encontrar meus parentes pelo estado 
do Espírito Santo afora, vereador. A TV já registrou a 

presença? Já. Mas repetirei. Está presente o Vereador da 

Serra José Marcos Tongo. Sim. A Ana Paula Tongo é o 

que sua? Prima. Então somos parentes mesmo porque 

realmente é minha amiga querida. Está presente também 

o Saulo Alves Nascimento Coutinho, do Conselho 
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Escolar de Nova Almeida. Quem é Saulo? Que ótimo. 

Está presente o Rodrigo Sant’Ana, o Leandro Moreira e 

o Edmilson Furtado, todos representando o Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho. E o Roberson Rodrigues de 

Lírio. Você ficou de fora Roberson? É porque somos 

pequenininhos e às vezes ficamos de fora, mas 

aparecemos na hora certa. 

Convido o Senhor Secretário a proceder à 

leitura da ata da sexta reunião ordinária, realizada em 07 

de abril de 2015. (Pausa)  

 

(O Senhor Secretário 

procede à leitura da ata) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Em discussão a ata. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação.  

Como vota o Senhor Deputado?  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Pela 

aprovação. 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Também acompanho.  

Vamos aguardar a chegada da Senhora 

Deputada Raquel Lessa e do Senhor Deputado Marcos 

Bruno, considerando que não temos quorum legal para 

aprovação. 

Convido o Senhor Deputado Sergio Majeski 

para tomar assento à Mesa. V. Ex.ª é suplente de muita 

categoria. 

Acabamos de ler ata. Consulto a V. Ex.ª se 

deseja discutir, propor alguma correção ou se aprova 

como lida.  

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Pela 

aprovação, Senhora Presidente. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Ata aprovada como lida. 

Registramos e agradecemos a presença do 

Senhor Deputado Sergio Majeski, presidente da 

Comissão de Ciência e Tecnologia e professor, que é 

suplente desta comissão. 

Antes entrar no nosso roteiro, registro com 

grande prazer a II Feira Literária Capixaba, que está 

sendo apresentada em Vitória, mas é do Estado do 

Espírito Santo. Abrimos essa feira no ano passado. Foi a 

primeira Feira Literária do Estado do Espírito Santo.  

Parabenizo a Academia Feminina de Letras, a 

Academia Espírito-santense de Letras, o  Colégio 

Estadual Gomes Cardim, que apresentou muitas 

atividades culturais na abertura feita na Casa Porto, 

Centro de Vitória. 

A Escola Estadual Gomes Cardim hoje é um 

exemplo de escola estadual em um lugar difícil. Visitei 

a escola. Estamos junto à secretaria no sentido de 

restaurar aquela escola. Assim mesmo, os alunos são 

altamente educados, altamente comprometidos. Fiquei 
impressionada como as apresentações que fizeram na 

abertura da segunda-feira literária. Quero dar os 

parabéns à professora Ester, que, na verdade, 

juntamente a outras companheiras e companheiros estão 

fazendo. Quero deixar aqui as datas. 

 Então a Pré-Flicas - ES foi no dia 15 de maio, 

às 9h, na Casa Porto, onde abrimos a feira. No dia 19 de 

maio, às 18h, foi na Universidade Federal do Estado do 

Espírito Santo e do dia 20 ao dia 24 de maio, às 9h, é na 

Fábrica de Ideias, em Jucutuquara, um espação 

maravilhoso onde estão acontecendo muitas 

apresentações culturais. 

 A entrada é franca e convidamos todos e todas 

que puderem e quiserem participar desse momento 

cultural do Espírito Santo.  

Dolicito ao Senhor Secretário que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 

Ofício DETRAN/ES N.º 159/2015- O 

Departamento Estadual de Transito do Estado 

do Espírito Santo, baseado no Art.76 do Código 

de Trânsito Brasileiro - “A educação para o 

trânsito será promovida na pré-escola e nas 

escolas de 1.º, 2.º e 3.º graus, por meio de 

planejamento e ações coordenadas entre os 

órgãos e entidades do Sistema Nacional de 

Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, nas 

respectivas áreas de atuação”. Nesta toada, este 

Diretor, ora subscritor, sugere que esta honrosa 

Comissão adote providências objetivando que a 

Secretaria de Estado da Educação do Espírito 

Santo, bem como todas as Secretarias 

Municipais de Educação, efetivamente 

cumpram o que está disposto no artigo 76 da 

Lei 9.503/1997 (CTB)  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Solicito que a correspondência seja 

encaminhada ao secretário estadual de educação, 

professor Haroldo Rocha. Já tive uma reunião com S. 

Ex.ª com esse documento em mãos para pedir a 

participação da Secretaria nesta campanha. Falei sobre 

esse assunto no momento da fala dos oradores inscritos. 

Podemos fazer uma audiência pública; mas, colocar nas 

escolas tem que ser como matéria transversal em que 

todos os professores usem a campanha do Detran com 

esse objetivo. 

 Então, nós da comissão estamos com a agenda 

completamente lotada. Não temos mais como marcar 

uma audiência para este primeiro semestre, mas de 

qualquer forma já falamos da tribuna e já conversamos 

com o professor Haroldo e toda sua equipe para colocar 

o assunto como matéria transversal. Não dá agora, no 

meio do ano, para colocar como matéria. Quero que seja 

comunicado ao secretário. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  
 

Comunicado - Ministério da Educação 

S/N/2015 - Comunicados informando a 

liberação de recursos financeiros que 

especifica. 
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A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Ofício 146/2015 - Gabinete Deputado Bruno 

Lamas - Propondo convite à Senhora Vera 

Lúcia Baptista Castiglione, Secretária de 

Educação do município de Serra, para 

apresentação do Plano Municipal de Educação. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Podemos deliberar agora. A Senhora 

Deputada Raquel Lessa acaba de chegar e 

deliberaremos. Seja bem-vinda! 

Senhora Deputada Raquel Lessa, o Senhor 

Deputado Bruno Lamas propôs fazermos um convite à 

professora Vera Lúcia Baptista Castiglione, secretária 

de Educação do Município de Serra, para a 

apresentação do Plano Municipal de Educação. 

Pedimos, em uma das nossas reuniões, a 

apresentação desse mesmo plano à secretária municipal 

de Conceição do Castelo. 

Acho que as duas podem fazer a apresentação 

num mesmo momento até para vermos a diferença entre 

um plano feito no interior e outro, na Grande Vitória. 

Poderíamos agendar para a próxima reunião, 

considerando que não temos nada marcado. Assim, 

marcaremos as duas para a próxima reunião. 

A Senhora Deputada Raquel Lessa concordou. 
 

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

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Também concordo e o Senhor Deputado 

Bruno Lamas é o autor.   

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Voto pela 

aprovação. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Aprovado pelos quatro Senhores Deputados, 

portanto é só convocá-las para comparecerem nesta 

comissão. 

Solicito ao Senhor Secretário que continue a 

leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

 Ofício 145/2015 - Do gabinete do 

Senhor Deputado Bruno Lamas - Propondo 

convite ao Senhor Christovam de Mendonça 

Filho, diretor do Sindiupes, e à Senhora Maria 

Aparecida Gomes de Araújo, representante da 

Associação de Pais e Alunos do Estado do 

Espírito Santo - Assopaes, para discorrerem 

sobre assuntos que visam a contribuir para 
melhorias da Educação em nosso estado. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Colocarei em deliberação, mas estou com 

uma agenda. Tão logo seja possível, atenderemos ao 

requerimento do Senhor Deputado Bruno Lamas, vice-

presidente desta Comissão. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

  A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 

  O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Pela 

aprovação. 

  O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Pela 

aprovação. 

 

  A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - A Presidência acompanha também. 

Aprovado à unanimidade. 

Há uma reunião agora, neste instante, na 

presidência, e prometemos ao Senhor Presidente que 

faríamos rapidamente esta reunião para comparecermos, 

pois é um assunto do nosso interesse, do interesse desta 

Casa. Portanto, já são 13h, horário de início da reunião. 

Os nossos companheiros presentes nesta 

reunião, pedem audiência pública para a discussão do 

Plano Estadual de Educação. Tenham a certeza de que 

marcaremos dentro da possibilidade da agenda desta 

Comissão. Primeiro, receberemos o resultado do fórum 

no dia vinte e oito, mandado pelo Estado, 

posteriormente marcaremos essa audiência pública. 

Fiquem tranquilos porque a audiência pública do Plano 

Estadual de Educação não está fora da organização 

desta comissão. 
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Gostaria de me dirigir à Mesa, 

aos capixabas e, de forma especial, aos nossos 

militantes da educação, aos segmentos organizados, aos 

professores e aos pais. Tenham a minha concordância 

para tranquilizá-los quanto a essa proposta da 

presidenta. 

 Estive, hoje, na Secretaria de Estado da 

Educação conversando com o secretário Haroldo 

Rocha, e S. Ex.ª garantiu que o Estado cumprirá o prazo 

e o plano chegará a esta Assembleia Legislativa no dia 

vinte e oito. 

Senhora Presidenta e Senhores Deputados 

Sergio Majeski e Raquel Lessa, temos uma proposta 

aprovada nesta Comissão, que a data de nossa audiência 

seria dia 21 de maio. E hoje tenho um convencimento 

de que se não for realizada - não temos tempo para 

realizar até dia 21 -, é interessante esperar o plano 

chegar, para que a Assembleia possa se debruçar 

realmente. Teremos um prazo pequeno de vinte dias 

apenas, se a Assembleia quiser realmente cumprir o 

prazo determinado e até equivocadamente pelo 

Congresso Nacional, mas que precisa ser cumprido. Se 

a Assembleia vai conseguir ou não, são cenas dos 

próximos capítulos, mas a Assembleia poderá, então, se 

debruçar.  

Queria pedir esse voto de confiança de vocês, 

em respeito à categoria. Até aprovamos requerimento, 
hoje, nesta reunião, de que vocês estão pleiteando falar 

na Comissão. Mas dia 28 chega o plano.  

Senhora Presidenta, queria pedir a sensibilidade 

da comissão, no sentido de imediatamente marcamos a 

primeira audiência pública para, já com o plano em 

mãos, conhecermos sua realidade.  
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Muito obrigado. 

  

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Exatamente. Vem ao encontro da fala do 

Senhor Deputado Bruno Lamas, quero ler a 

cronologia: encontros sobre a reunião do Fórum 

Estadual de Educação. O Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho esteve representando a Comissão na primeira 

reunião. O Fórum Estadual de Educação estabeleceu 

o diagnóstico da educação no nosso Estado. O 

Instituto Jones Santos Neves fez um compêndio sobre 

a situação de cada município, que está disponível no 

site www.ijsn.es.gov.br. A Comissão dará forma ao 

projeto de lei do Plano Estadual de Educação, já está 

estabelecido e possui o cronograma de trabalho. Até 

dia 22/5 fará a sistematização do que foi recebido via 

consulta pública pelo site da Sedu, que ocorreu até a 

data de ontem. Dia 23/5, haverá reunião interna da 

comissão para finalizar o PL que dará origem ao 

Plano Estadual de Educação. Dia 28/5, o Fórum 

Estadual de Educação receberá o projeto de lei já 

finalizado. Dia 29/5, o PL seguirá ao governador e, 

posteriormente, à Assembleia Legislativa, para que 

seja analisado. Enquanto isso, estaremos analisando 

nesta Casa, na nossa comissão, em reunião 

extraordinária. E, depois, faremos reunião com os 

senhores que estão presentes, com certeza. Vamos 

tomar conhecimento, primeiro, do conteúdo que vem 

do Fórum de Educação e, depois, vamos trazer para a 

discussão. Os senhores, com certeza, serão 

convidados e são pessoas extremamente importantes 

para essa discussão. 

 
 SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Para reforçar o cronograma 

apresentado, também ouvi hoje do secretário essa 

questão. Questionei o porquê de não ter começado com 

antecedência, no mês de fevereiro. S. Ex.ª me explicou 

que o Governo anterior montou o grupo de trabalho, 

contrato o instituto para elaborar o plano, o instituto fez 

a entrega do plano há uma ou duas semanas atrás. O 

Governo reativou o Fórum, se é essa a forma correta de 

colocar, abriu link no site alguns canais de comunicação 

para suas contribuições, para colher informações, e 

agora o projeto segue à Assembleia Legislativa. E 

também tivemos a oportunidade de conversar sobre 

algumas outras reivindicações. Estava acompanhado da 

secretária de Educação da cidade de Serra. E o 

secretário disse que comunicará esta Casa nos próximos 

dias sobre a realização de um concurso de remoção para 

nosso Estado e também de um concurso público a partir 

do mês de junho, com aproximadamente mil vagas. O 

Governador estará publicando o edital para todo o 

Estado. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Inclusive saiu na mídia tanto escrita como 

televisionada essas datas para o concurso e para o 

concurso de remoção.  

 Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

 Está encerrada a reunião.  

 

 Encerra-se a reunião às 13h10 min. 
 

 

 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 04 DE MAIO DE 2015. 

  

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus declaro abertos os 

trabalhos desta Comissão. 

Convido para compor a Mesa o Ex.
mo

 Senhor 

César Colnago, Vice-Governador do Estado, e o Senhor 

Evaldo França Martinelli, Secretário de Estado 

Extraordinária de Ações Estratégicas. (Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa as referidas 

autoridades) 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 
DADALTO - PTC) - A Presidenta informa que 

dispensará a leitura da ata. (Pausa) 

Dessa forma, ganharemos mais tempo para a 

apresentação, hoje, do Programa de Ocupação Social.  

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à 

leitura do Expediente. (Pausa)  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Passamos para a fase das 

comunicações. 

Cumprimento o Senhor Deputado Padre 

Honório e informo que a palavra está franqueada aos 

Senhores Deputados que dela desejarem fazer uso. 

 
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) -  Senhora 

Presidenta, pela ordem! Peço a palavra. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório. 

http://www.ijsn.es.gov.br/
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O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhora 

Presidenta e senhores membros da Comissão de 

Assistência Social, cumprimento o Senhor Evaldo 

França Martinelli, Secretário de Estado Extraordinária 

de Ações Estratégicas, e o Senhor César Colnago, Vice-

Governador do Estado. 

Esse assunto que trataremos nesta reunião é de 

suma importância, principalmente naquilo que estamos 

sempre trabalhando, dentro desses espaços com mais 

vulnerabilidade. 

A presença do secretário Evaldo Martinelli e do 

Vice-Governador César Colnago vem enriquecer este 

momento de debate pela importância do tema, da ação, 

da participação do Governo junto a esses espaços.  

Desde já agradeço e aguardo, com muita alegria 

as colocações, tanta as feitas pelo secretário como pelo 

nosso vice-governador. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 
DADALTO - PTC) - É de suma importância, como o 

Senhor Deputado Padre Honório falou, estarmos neste 

momento de discussão. Precisamos conhecer bem esse 

programa. Vejo e percebo que há uma preocupação 

muito grande do Governo em minimizar a violência que 

vivemos no Estado do Espírito Santo. 

Pela conversa que já tive com o secretário 

Evaldo Martinelli, vi a seriedade deste programa. Por 

isso, neste momento, concedo a palavra ao Ex.
mo

 Senhor 

Secretário Evaldo Martinelli, que fará uma explanação 

deste programa, um grande programa que será 

implantado no Estado do Espírito Santo. 

 

O SR. EVALDO FRANÇA MARTINELLI - 

Boa-tarde. Senhora Presidenta da Comissão, Deputada 

Eliana Dadalto; Senhor Deputado Padre Honório, que 

também faz parte da Comissão de Assistência Social da 

Assembleia Legislativa; Senhor César Colnago, Vice-

Governador do Estado e coordenador-geral de toda área 

social do Estado do Espírito Santo, isso é extremante 

importante, principalmente neste momento que 

vivenciamos. 

 Farei uma explanação sem transparência e 

desenvolverei um raciocínio parecido com o que 

fizemos na reunião que tivemos com a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, e isso é extremamente 

importante porque traz uma linha de ação do Estado 

para o enfrentamento de problemas que há décadas 

afligem a sociedade.  

 Temos um índice de violência no Espírito 

Santo e falaremos do índice que é aferido pela ONU, 

que é o índice de homicídios. A ONU trata o índice de 

homicídios como um indicativo de violência em função 

da maior facilidade de aferir o quantitativo. Lógico que 

existem diversos outros índices extremamente 

relevantes, entretanto os demais são em quantitativos 

maior ou menor, mas muito subnotificados, ou seja, em 

todas as sociedades os demais fatores de violência 

acabam por ser extremamente subnotificados e não se 
consegue ter uma aferição concreta do seu real alcance 

na sociedade. 

 Com relação a esse índice especificamente, que 

é o de homicídio, o Brasil está em uma situação, 

digamos, desconfortável, em torno de vinte e nove 

homicídios para cem mil pessoas, e o Espírito Santo em 

uma situação muito mais desconfortável, pois está em 

torno de trinta e nove, já tendo estado em cinquenta e 

nove. Então, a situação do Espírito Santo é ruim, mas 

vem melhorando. Entretanto essa melhora ainda não nos 

coloca em uma situação... Ainda coloca o Espírito Santo 

acima da média nacional. Esse é um ponto. 

 Quando passamos a analisar os índices de 

violência no Espírito Santo, vemos - passarei alguns 

dados concretos que são chocantes pela crueza e por 

quem são as nossas maiores vítimas - que em torno de 

quarenta por cento das vítimas de homicídio são jovens 

entre quinze e vinte e quatro anos. É um número 

dramático, que vem mais ou menos equilibrado, mesmo 

com a queda de homicídios no Espírito Santo o 

percentual permanece o mesmo.  

Então, em uma conversa com o vice-

governador e o governador, mostrando esses dados, 

conversamos que temos que focar na diminuição dos 

homicídios dos jovens se quisermos oferecer um futuro 

melhor para essas pessoas e reduzir significativamente o 

índice da sociedade capixaba. 

 Indo mais além no aprofundamento do trabalho 

de investigação desses dados da violência, também 

verificamos que a maior parte desses jovens vítimas de 

homicídios e, diga-se de passagem, dos que cometem 

também os homicídios, são jovens que estão fora da 

escola. Esse dado chama muito a atenção e nesse 

aspecto, Senhores Deputados, temos uma situação no 

Espírito Santo extremamente dramática com relação à 

questão dos jovens fora da escola, situação essa que faz 

com que a camada mais pobre da sociedade... A chance 

de uma pessoa que nasce na camada mais pobre da 

sociedade concluir o ensino médio na idade certa é de 

vinte e cinco por cento. Este índice é o da Nigéria.  

Se pegarmos o segmento mais abastado da 

sociedade, o índice é de noventa por cento pra terminar 

o ensino médio na idade correta. Este é o índice da 

Coréia. Ou seja, dependendo de onde a pessoa nasça, a 

chance de vulnerabilidade social e vulnerabilidade à 

violência é muito grande. É este o foco do trabalho que 

estamos desenvolvendo: Mudar este quadro.  

Quando fomos olhar as regiões, esse quadro 

dessas vítimas da violência, verificamos que também o 

local aonde morrem mais pessoas, e a maioria jovens, 

são os bairros também com maior vulnerabilidade 

social.  

Vejam que a perspectiva de vida em função da 

educação está comprometida nesses mesmos locais e a 

vulnerabilidade à violência é absurdamente alta também 

nesses locais, daí a urgência de um trabalho consistente 

e principalmente articulado, daí a importância de 

estarmos aqui nesta Assembleia, irmos aos municípios e 

conversarmos com as organizações sociais e com as 

lideranças, porque tem quer ser um trabalho que tenha 

consistência e perenidade, um trabalho articulado com 

os diversos atores da sociedade.   

Quero registrar a presença do Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. É um prazer tê-lo nesta reunião, 

Excelência. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Gostaria de contar com a 
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presença do Senhor Deputado Gilsinho Lopes aqui na 

Mesa, por favor. (Pausa) 

 

 O SR. EVALDO MARTINELLI - Então, 

senhores, temos os bairros mais vulneráveis. Os jovens 

têm chance muito grande de não concluir o ensino 

médio na época certa, de evadir-se das escolas, de 

aumentar sua vulnerabilidade e de comprometer todo o 

seu futuro. 

Lembro aos Senhores que cada ano de estudo 

agrega ao resto da vida em torno de duzentos dólares a 

mais na remuneração. Então, os mesmos bairros são os 

mesmos há mais de uma década, onde mais existem 

vítimas de homicídios. São os mesmos bairros com 

vulnerabilidade social alta. Os mesmos bairros. 

 O projeto Política de Ocupação Social visa 

chegar nesses locais e particularmente com muita 

efetividade nesta população mais vulnerável, nesses 

jovens, em geral, negro e pardo, que estão fora da 

escola. O motivo é um drama existencial deles nessas 

localidades.  

No mesmo bairro com alto índice de 

homicídios, é muito importante esse dado, a chance 

desse jovem de quinze a vinte e quatro anos, que esteja 

fora da escola, ser vítima de homicídio é superior dez 

vezes à outra pessoa da mesma comunidade. Se 

tivermos um projeto consistente que chegue nessa 

comunidade, pode acontecer de ela não mudar a 

realidade desse jovem porque ele não foi incluído no 

projeto.  

Vimos isso; fizemos uma análise um a um; o 

vice-governador César Colnago participou disso e viu 

mais de trinta projetos desenvolvidos no Estado, alguns 

muito bem concebidos, que às vezes chegavam ao 

bairro, mas nunca à população mais vulnerável. Então, 

essa lógica estamos objetivando alterar para 

conseguirmos chegar nesses lugares efetivamente e 

chegar também efetivamente nessa população mais 

vulnerável. Não se esquecendo de que às vezes 

chegamos ao bairro e não chegamos à população. E a 

realidade dele não muda e o índice de vulnerabilidade e 

violência permanece o mesmo.  

Nosso trabalho é conseguir mudar essa 

realidade educacional e de renda desses jovens, 

lembrando que renda, emprego para essa população 

nessa faixa etária hoje é um desafio mundial. Na 

Europa, países como Grécia, Espanha, Itália, Portugal, 

dentre outros, o índice de desemprego nessa faixa etária 

é superior a quarenta por cento. Então, nosso desafio, 

que hoje o índice de desemprego começa aumentar, será 

muito grande, por isso a ênfase do nosso trabalho nessa 

parte de renda ao empreendedorismo.  

Mostramos uma visão panorâmica do foco de 

atuação e a importância de cada um dos atores para 

conseguirmos mudar essa realidade do Espírito Santo.  

Encerro minha fala dizendo que o vice-

governador também têm considerações extremamente 

importantes e relevantes e que estou à disposição. Muito 
obrigado! 

  

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 
DADALTO - PTC) - É muito difícil reunirmos o 

secretário e o vice-governador. Nós, da Comissão de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional, 

agradecemos imensamente a V. Ex.
as

 por estarem 

presentes conosco nesta reunião, colaborando para 

divulgarmos melhor esse programa, que creio que é um 

programa que estará também interagindo com as 

políticas sociais da educação, da assistência social. É 

por isso que convidamos V. Ex.
as

 para participar 

conosco desta reunião.  

Agradecemos também a presença ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, que também é delegado, e ao 

Senhor Deputado Padre Honório, sempre conosco nesta 

comissão nos abençoando; nesta comissão é deputado.  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Em todo 

lugar sou deputado.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Todo lugar? Que bom! Que 

maravilha!  

 Agradecemos também a presença de todos, dos 

nossos colaboradores e de todos que vieram prestigiar 

este momento. 

 Concedo a palavra ao Vice-Governador César 

Colnago, que também tem muitas informações para nos 

passar.  

 

 O SR. CÉSAR COLNAGO - Inicio minha 

fala sentado, mas peço permissão à presidência para 

ficar de pé depois para apresentar a transparência.  

 Primeiro, falo do prazer de estar de volta à Casa 

do Povo. Esta Casa representa os mais diversos 

pensamentos e matizes de uma sociedade democrática. 

É um prazer muito grande. Fiz nesta sala muitas 

audiências como membro deste Poder. Parabenizo a 

iniciativa desta Comissão, Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, Senhores Deputados Padre Honório, Doutor 

Hércules e Gilsinho Lopes, nosso delegado e também a 

Senhora Deputada Janete de Sá, suplente desta 

Comissão.  

 Mostrarei um pouco da política que estamos 

desenvolvendo de Ocupação Social. Entendemos que é 

um nome que sofrerá modificação. Acima de tudo, 

mostramos a posição clara do Governo em relação a 

essa política. Por que não o programa? Porque dentro 

dela serão desenvolvidos vários programas e projetos, 

muitos deles existentes. Discutiremos exatamente a 

situação-problema e a fragmentação da área pública.  

 Passarei essas informações à Assembleia 

Legislativa. Como o tempo da Comissão é muito 

pequeno, combinei com a Senhora Presidenta Eliana 

Dadalto de voltarmos daqui a quinze dias, depois de já 

apresentadas as nossas falas, para discutir. O debate 

com a Casa Legislativa, a contribuição... fizemos um 

com o Conselho de Mulheres e foi extremamente 

valoroso, pois contribuíram para o debate. O debate 

sempre contribui. Ele no mínimo ajuda na legitimação 

do processo. 

 É evidente que a legitimidade do Senhor 
Governador Paulo Hartung também foi consolidada nas 

eleições e eu como vice-governador, mas estar nesta 

Casa do Povo conversando ajuda muito. Estamos 

fazendo isso de uma forma geral com os poderes. O 

Legislativo foi o primeiro, mas estamos marcando com 
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o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com a 

sociedade de modo geral e principalmente, com a 

sociedade local, nos próximos dias.  

 Coloco-me à disposição de todos. Combinei 

com S. Ex.ª de voltarmos daqui a quinze dias porque o 

tempo da sessão não permitirá um debate. Assim fica 

ruim. É importante estarmos completamente abertos ao 

debate para nos posicionarmos.  

 Ficarei de pé, porque acho que fica melhor para 

apresentação.  

 Estou com a Deise Muzzi, a Vera Nacif, a Ana 

Amélia Moraes, o Marcelo Martins e a Alessandra 

Tonini, que são da equipe, para falarmos um pouco da 

nossa política.  

 Senhor Deputado Padre Honório, começo 

pontuando exatamente aquilo que vem do programa de 

Governo. O que é a eleição do que não a discussão do 

futuro, dos nossos sonhos, daquilo que temos de projeto 

e de vontade de fazer pela sociedade? Vimos do pré-

programa de Governo, quando buscamos exatamente 

essa afirmação do programa de Governo do nosso 

Governador Paulo Hartung: 

 

A vida do cidadão não é dividida em 
partes. Somos seres complexos, com 

necessidades diversas que se 

entrelaçam. Um conjunto de políticas 
públicas também devem funcionar 

assim, de forma integrada, criando 
conexões que permitam aos indivíduos 

desfrutarem de uma existência plena 

na sociedade. Tomamos, portanto, a 
decisão de pensar a gestão de forma 

única. 

 
 Esse já é um desafio. Brasileiro, como 

articulamos a escola, que está tendo evasão, que 

conversa com o Cras, que é do município; com o 

Programa de Saúde da Família, porque, às vezes tem 

problemas ligados ao campo da saúde e ao psiquismo; 

às vezes, com o destacamento da Polícia Militar mais 

próximo na relação do seu dia a dia ou com a 

Assistência Social? 

 Ver o cidadão de forma una é um desafio 

porque sem tratar as políticas públicas de maneira 

isolada, tratando-as de forma integrada e conectada, 

têm-se muito mais respostas e, com certeza, a sociedade 

será atendida muito melhor.  

 Trata-se, portanto, de propor uma rede de 

conexões que visa ao desenvolvimento e busca 

propiciar qualidade de vida melhor para cada cidadão. 

Aí já vem outro conceito importante que na verdade, 

dentro da política de ocupação social já um ideia força 

que é qualidade de vida.  

 Senhor Deputado Gilsinho Lopes, se fôssemos 

discutir somente o problema do homicídio ou do 

feminicídio, ele não está isolado dos problemas sociais, 

ele não está isolado do jovem, que muitas vezes não 
teve o acesso que nós tivemos à escola, ao emprego, à 

qualificação dele para ele vivenciar melhor a vida. 

Acontece o isolamento, a segregação, a exclusão desse 

cidadão, e isso se reflete na sua região, no seu bairro, na 

grande maioria das vezes. Seja aqui, ou seja em 

Linhares, que também tem situações muito parecidas no 

processo de metropolização ocorrido neste País nos 

últimos quarenta, cinquenta anos.  

 Buscaremos exatamente a qualidade de vida e 

evidentemente com foco também centrado para as áreas 

com maior vulnerabilidade que voltaremos a falar. 

 Passarei rapidamente pelo slide da estrutura da 

vice-governadoria, pois estamos discutindo a ilha dos 

direitos humanos. As ações integradas sobre drogas, 

conversamos hoje longamente pela manhã. Já estamos 

corrigindo rumos em relação a essa questão. A 

coordenadoria de relações institucionais trabalhará 

principalmente com os conselhos de um modo geral 

dentro da política social; a coordenadoria de 

comunicação social, que criamos para também fazer a 

comunicação e a relação com a sociedade; e a 

coordenadoria de articulação de políticas intersetoriais, 

em que entra a política de ocupação social, em uma 

visão que os setores precisam se coordenar, se 

ajustarem. 

 Usarei uma frase de Ghandi que gosto muito: 

Se queremos progredir, não devemos repetir a história, 
mas fazer uma história nova. A história continua, passa, 

os tempos são outros, as condições são outras, portanto, 

temos que construir as condições para que possamos 

avançar o processo político social capixaba. 

  A política de ocupação social é uma nova 

política que consiste em um conjunto de ações que 

contribuam para geração de condições favoráveis à 

ampliação do acesso aos direitos humanos 

fundamentais. Isso é essencial. Os direitos que estão na 

Constituição Federal, individuais e coletivos, são 

fundamentais para a pessoa humana, e que resulte na 

crescente dinâmica integração cidadã das áreas de maior 

vulnerabilidade com o protagonismo da instância local.  

 Novamente falando da vulnerabilidade, 

detectada exatamente em cima desses jovens, 

geralmente de quinze anos, da mesma forma que a 

situação nacional que mostraremos, de quinze a vinte e 

quatro, negro ou pardo, geralmente moradores de 

regiões de metropolização nas áreas periféricas ou de 

cidades maiores com o protagonismo da instância local. 

E já vem outro conceito importante: se não aturamos 

junto com aquela comunidade; que no dia a dia sofre 

essa agressão, sofre com a violência, e muitas vezes ali 

tem boa parte dos homicídios capixabas; estaremos 

repetindo situações que não nos interessam. Por isso 

que essa dinâmica de ouvi-los de forma participativa no 

processo diagnóstico, na elaboração e na execução da 

política. É fundamental um processo de participação das 

pessoas nessas comunidades.  

 Esse movimento deverá resultar em novas 

comunidades fundamentadas em um desenvolvimento 

humano, social, cultural, econômico e na maioria da 

qualidade de vida, do bem estar e da felicidade das 

pessoas e daquela comunidade. E com isso saindo da 

violência, reduzindo a violência e a criminalidade, que é 

outro foco, que não foi colocado.  
O Senhor Evaldo Martinelli colocou bem a 

questão dos jovens. Focaremos para que chegue a eles. 

Cheguem a essas comunidades as condições para que a 

sua família, para que as políticas públicas aconteçam. 

As políticas públicas existem, não vamos dizer que não 
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existe. A maioria está lá, mas estão desagregadas, 

multifacetadas, fragmentadas e não conversam entre si. 

Essa é a grande verdade. Não conversam. 

Geraremos uma cultura da paz. Como se 

inverte essa relação? O acesso à escola, o acesso à 

qualificação, uma família minimamente atendida nas 

condições básicas de infraestrutura é fundamental. 

Temos em vários bairros e não temos em outros.  

 Esta é a estrutura da política operacional, o 

governador e o vice e as prefeituras como parceiras 

importantes. Não tem como fazer política social sem a 

parceria e a adesão delas. As instituições parceiras são o 

Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, a 

Defensoria Pública e as empresas privadas; os mais 

variados parceiros que possamos ter, e evidentemente as 

comunidades locais.  

 Um conselho das áreas da política e os grupos 

técnicos com que estamos conversando com prefeituras 

e secretarias para que tenhamos um grupo técnico de 

referência setorial no estado, nas prefeituras e nas 

comunidades, aquelas em que iniciarmos o processo de 

ajudar na coordenação e organização dessa política e 

das políticas sociais implementadas. Isso é fundamental.  

 A Coordenadoria de Gestão e Articulação das 

Ações Programáticas, que está em azul, é exatamente a 

que tem a responsabilidade, para que possamos articular 

isso.  

 Em situação problema, qual é o problema? O 

problema principal, para estarmos discutindo nesta 

Assembleia Legislativa e com a sociedade capixaba, é a 

violência. Estamos focando para levar à solução dos 

problemas do ponto de vista metodológico. E como isso 

é medido? Temos situações mais críticas do Estado, e 

estamos pegando.  

 O perfil das vítimas de homicídio do Estado é o 

mesmo do perfil nacional: são homens, geralmente de 

idade entre quinze e vinte e cinco anos, 

afrodescendentes, moradores de periferia, com índice de 

escolaridade de nível fundamental com mão de obra 

desqualificada. A referência da professora Márcia 

Barros Ferreira Rodrigues, socióloga da Ufes, que na 

verdade é do Mapa da Violência 2014.  

 Estamos em segundo lugar com maior número 

de homicídios do Brasil. De acordo com a Sesp, 

estamos com 39,4 de homicídios para um grupo de cem 

mil. Em 2010, chegamos ao ápice, de cinquenta e oito 

homicídios para um grupo de cem mil. E hoje com 39,4 

de homicídios, com uma tendência, nos últimos cinco 

anos, de queda desse índice. Mas ainda bem acima da 

média nacional.  

 O Mapa da Violência do ano passado, 2014, 

das quinhentas cidades mais violentas do País, estão 

Serra, Cariacica, Vitória, Linhares e Vila Velha, com 

números ainda muito elevados. Serra está em primeiro 

lugar, com 89,5 por cem mil habitantes.  

 De acordo com o Ipea, este Estado ocupa o 

segundo lugar do País em taxa de homicídio de negros. 

É líder também nos assassinatos das mulheres, o 
feminicídio, a agressão contra as mulheres. Isso ocorre 

há alguns anos e é lamentável. É difícil encararmos uma 

situação como essa. Mas temos, com certeza, que 

reverter essa situação. Por isso, a prioridade absoluta de 

políticas voltadas especificamente para a mulher. 

 Quando o assunto é a violência no trânsito, 

somos o sexto do País. Sessenta mil pessoas morreram 

no ano passado, devido à violência no trânsito.  

 O slide nos dá uma visão dos bairros e o 

levantamento 2010-2014, em que se mediram os 

homicídios nos bairros mais violentos na Grande 

Vitória, mostra os quinze primeiros. Também 

colocamos um pouco os bairros do interior, mas com 

índice muito alto, principalmente o município de Serra, 

pois esse município aparece com sete bairros dos quinze 

da Grande Vitória. Sete bairros serranos! Precisamos 

pesquisar direito o que está acontecendo em Serra e em 

Viana.  

 Viana está fora desses índices muito altos. 

Mesmo com alguma tendência, que possa estar sendo 

observada este ano, com alguns homicídios, mas Viana 

está fora da média da Grande Vitória de um modo geral. 

Nos quinze bairros, não aparece nenhum de Viana, 

porque aparecem mais embaixo.  

Isso é um foco. O foco que o senhor Evaldo 

levantava. Esse é o foco para enfrentarmos exatamente, 

a partir de políticas sociais e da articulação com setores 

de segurança e da defesa social. Articulação com 

desenvolvimento social dessas regiões.  

 No planejamento estratégico, discutido alguns 

dias atrás, os desafios foram três: reduzir a extrema 

pobreza, quer dizer, as desigualdades sociais e a 

pobreza; aperfeiçoar a rede de atendimento 

socioeducativo; e ampliar a proteção social e a garantia 

dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis. 

Como articulamos, em termos de política 

pública, destinando às comunidades uma atenção 

diferenciada, seja de políticas do Estado, da prefeitura, 

dos Poderes de um modo geral. 

 Senhor Deputado Rodrigo Coelho, não tinha 

visto V. Ex.ª, como articulamos para que chegue à 

população com esse foco? É um desafio brasileiro, na 

verdade não é só estadual.  

Dentro das diretrizes do planejamento, a 

política pública com ações operacionalizadas por uma 

rede de conexões entre instituições governamentais e 

não governamentais com protagonismo da comunidade 

para a redução dos índices de violência e fortalecimento 

da cultura da paz. Ou seja, criar condições entre o 

governo e a sociedade para que o debate sobre a 

qualidade de vida, aquilo que afeta diretamente a 

família e o cidadão, reverta o índice de violência por 

meio da ação articulada do Estado com políticas sociais 

articulando as demais políticas, inclusive, de 

infraestrutura urbana, que é fundamental. 

Conversávamos na equipe como pensar política 

urbana sem ter, por exemplo, o título de propriedade da 

sua casa, do seu terreno. A regularização fundiária 

como política estratégica e fundamental. É ter um 

endereço, uma casa, ter algo que é dos direitos 

fundamentais da pessoa. Como articular? Porque não é 

feito sem um grande arranjo entre União, Estado 

principalmente, municípios, sociedade e aquela que está 
vivendo na pele a situação, muitas vezes, da violência. 

Acometida e, às vezes, cometendo violência. Como 

quebramos esse ciclo para o ciclo da construção da paz? 

Dentro dessas prioridades, evidentemente, com 

o aumento da rede de liberdade assistida, que tem uma 



130 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 16 de junho de 2015 

importância grande na população jovem; o 

aperfeiçoamento do sistema socioeducativo; a 

qualificação das políticas públicas de prevenção, de 

recuperação e de ressocialização do dependente 

químico, que é outra questão importante que e diz 

respeito também, diretamente, à vice-governadoria na 

articulação com as políticas sociais. Ou seja, temos 

vários desafios colocados nas diretrizes do 

planejamento estratégico. 

O desafio da gestão multissetorial integrada e 

articulada. Como fazemos isso? Porque nesse caso 

consegue-se fazer muito mais com menos. Temos 

limitações de tempo e de recursos, mas precisamos ser 

criativos. Um dos maiores desafios dos governo tem 

sido a extrema setorização das políticas públicas, muitas 

vezes fazendo uma percepção, a visão nociva da 

fragmentação, da dispersão ou da superposição de ações 

que já vi na minha vida pública. Às vezes, duas 

instituições diferentes fazendo a mesma coisa e, às 

vezes, outra não tendo nada. Ausência ou dispersão 

dessa ação. Isso é fruto da nossa formação cartesiana, 

universitária, lá das reformas da década de sessenta na 

universidade, a superespecialização fazendo com que os 

profissionais reproduzam isso na forma de organizar as 

suas estruturas. 

Naturalmente, isso não acontecerá de forma 

pacífica, passiva, mas natural. É preciso uma ação de 

Governo. É aquilo que o governador colocou naquele 

documento, quero fazer uma ação articulada de 

Governo para tentar juntar as peças a fim de dar uma 

sequência lógica e coordenada. 

Entretanto, a realidade é uma totalidade. 

Diferentemente da fragmentação, o cidadão... Tanto 

que, quando se faz a pesquisa na área da saúde, para o 

cidadão não importa se a competência é municipal, 

estadual ou federal, ele tem o direito de ter a discussão 

da saúde para ele. Assim, não se fragmenta nem nos 

níveis da mesma política. A atuação sobre ela requer um 

esforço de percepção acurado e um trabalho de equipe 

multidisciplinar. Quanto mais experiência de trabalhos 

concretos nas comunidades e de contato com as 

demandas da realidade, mais fácil será o profissional, a 

compreensão da necessidade de integração entre as 

ações dos diversos setores.  

O foco é estar próximo de quem é usuário, de 

quem precisa da ação, de quem tem o direito a essa ação 

é fundamental para que essa fragmentação comece a 

colocar numa realidade de que o ser é um só. A gestão 

tem que ser buscar essa integração. 

A política considera estratégias favorecedoras 

da articulação institucional para a convergência e a 

garantia da integração de projetos e atividades de 

diversos setores dos Governos federal, estadual e 

municipais, principalmente, e instituições da sociedade 

civil organizada e do setor privado. 

Como criamos essa ambiência? Como 

apostamos que essa integração é possível? Quer dizer, 

pretende-se trabalhar com ações multissetoriais 
integradas para a desconstrução e a superação dos 

fatores de risco que favorecem a situação de conflito, de 

violência e de criminalidade. Porque tudo que está no 

cenário favorece muito isso. Quando na escola acontece 

a evasão, a repetição aumentada, ou quando se tem o 

não acesso dos jovens a determinadas políticas de 

prevenção, como da droga e da gravidez precoce, como 

é que você muda essa realidade para que os fatores que 

favorecem o conflito sejam retirados daquela 

comunidade? Precisamos ter uma política em que a 

articulação e, principalmente, o diálogo e o debate 

desde a concepção, o passo seguinte que vamos dar, 

dessa política lá na comunidade que está sendo vítima 

da violência e, portanto, de crimes, ela se dê nesse 

debate com ela. Aí é uma política de ganha-ganha, onde 

o trabalho coletivo e articulado é sentido como uma 

necessidade e contribui para maior eficiência e eficácia 

de todos. Em última instância, quem ganha é o cidadão. 

E vemos isso com muita clareza. No debate que fizemos 

na prefeitura tanto da Serra quanto de Vila Velha, mais 

da Serra, onde estava só a equipe, vimos a importância 

de articularmos internamente no Governo, mas também 

na gestão das prefeituras, que também são 

desarticuladas, multifacetadas, segmentas e 

fragmentadas. 

Estratégia integradora e propulsora da política. 

O que vai levar as pessoas a terem motivação e a 

confiarem que isso pode acontecer? Temos duas ideias-

forças para dar sentido ao que queremos fazer e para 

atrair o interesse das pessoas daquela comunidade, para 

elas sentirem que são parte desse processo. Sentimento 

que chamamos de pertencimento para a convergência de 

todas as ações. Quer dizer que prefeitos, secretários 

técnicos e demais agentes públicos e comunidades todos 

integrados ao esforço de construção e desenvolvimento 

da cultura da paz. Para isso, a presença, o protagonismo 

e o diálogo permanente com essas comunidades para 

que as políticas que estão lá sejam avaliadas por eles e 

sejam vistas por eles, o que está certo, o que precisa ser 

alterado, melhorado, aperfeiçoado, é fundamental.  

Uma ação integrada e coesa deverá surgir 

naturalmente pela necessidade de complementariedade 

para a concretização do alcance de ideias e fins 

propostos. Se você se aproximar com esse espírito, tira 

dali muita energia para aquilo que você precisa fazer. 

Acredita-se que as politicas setoriais básicas vão se ver 

de maneira igual como um dos sujeitos do processo da 

política, e os gestores irão selecionar a área de 

competência. Para mostrar também ao secretário, sejam 

municipais, de entidades que têm atuação ou do Estado 

que aquilo que estão fazendo é importante. Precisamos 

talvez articular melhor e coordenar melhor essas ações 

para que ele torne aquilo do seu projeto, da sua 

secretaria, algo que possa ser estabelecido de forma a 

contribuir para esse processo.  

E a ideia-força deverá permanecer no plano de 

fundo a ser utilizada e referenciada pelos participantes. 

A primeira é a qualidade de vida. Ao discutir qualidade 

de vida para as pessoas e para as comunidades, temos 

que discutir todas as políticas necessárias para que 

possam ter uma vida digna, ele e sua família. E a 

redução da violência e da criminalidade como foco 

central de nos levar a essas comunidades, onde você 
tem o registro desses homicídios, do feminicídio e de 

todas as agressões contra jovens e mulheres que temos 

nessas comunidades, e que na verdade é fruto muito do 

processo social, da desorganização e de fatores que 

levam a essa violência. Revertendo esses fatores, 
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conseguimos, com certeza, melhorar a condição de vida, 

diminuindo a criminalidade e a violência.  

A ideia-força um é a melhoria da qualidade de 

vida. Quando penso em qualidade de vida no conceito 

central, quer dizer ela se interliga com muitas ações 

importantes como da igualdade de oportunidade, da 

distribuição de renda justa, do acesso e do direito ao 

acesso a cidades regularizadas do ponto de vista 

mobiliário, fundiário e urbano, acesso ao conhecimento, 

à educação, à tecnologia e ao trabalho. Essas políticas 

todas é que podem gerar a oportunidade de criar essas 

condições de qualidade de vida diferenciada e com isso 

diminuir o tencionamento nessas comunidades e, com 

certeza, gerar um novo caminho, que queremos 

construir. 

 Objetivo geral da política de ocupação social, 

que ordena as áreas sociais é exatamente a construção 

de um desenvolvimento humano, social, cultural, 

econômico e a melhoria da qualidade de vida, do bem-

estar e da felicidade dessas comunidades. Esse é o foco, 

o objetivo geral. 

No específico, listamos vários. Citaria alguns: 

implantar programas, projetos e atividades intersetoriais 

que ampliam o acesso aos direitos fundamentais. Quer 

dizer, é discutir exatamente a questão do acesso à 

educação, o acesso à saúde, ao saneamento básico, às 

áreas de esporte, ao uso do lazer, da cultura, das artes 

como instrumento de valorização do eu, a questão do 

emprego, da qualificação para o trabalho, o emprego e a 

renda. São questões do dia a dia que temos de ter na 

nossa sociedade.  

Promover ações que construam a identidade das 

pessoas e elevação da autoestima, o comunitário e o 

sentimento de pertencimento à comunidade. Resgatar 

valores que muitas vezes estão dispersos e perdidos na 

comunidade. Até porque, muitas vezes, a droga e o 

tráfico ocuparam, de certa forma, esse cenário e ele 

também tem certo envolvimento de dar lugar a essas 

pessoas. Mas elas podem ter esse lugar com outros 

valores e é fundamental revertermos. Quer dizer, 

identificando pessoas que tiveram ou têm importância 

reconhecida na prestação de serviço à comunidade e 

quantas têm.  

Esse slide mostra uma questão dos constructos 

teóricos que estarão no programa que 

disponibilizaremos daqui a alguns dias, na rede social. 

Ou seja, para falarmos a mesma língua, no conceito que 

vamos ter de usar, é fundamental que tenhamos uma 

proximidade dessas instituições públicas e privadas para 

entendermos aonde queremos chegar. 

O sucesso de uma política pública exige ação 

de diversos sujeitos institucionais, a interação, a 

complementaridade e a interconectividade entre eles. 

Como é que falamos a mesma língua, como é que 

discutimos os problemas, seja em Vitória, seja em Nova 

Venécia? Mas, quanto aos conceitos fundamentais, é 

importante o conhecimento e a compreensão do 

problema e também dos resultados a serem alcançados. 
Mas para isso existir, é preciso conceituar. O que parece 

óbvio, às vezes não é óbvio. 

Esse slide mostra os conceitos que trabalhamos 

em função das experiências ou mesmo em função de 

autores e contatos que fizemos aqui ou fora em relação 

à segurança pública, em relação à família, à inteligência 

social e ao desenvolvimento social. Isso tudo está 

delimitado, muito claro dentro da política que 

escrevemos. 

O foco em aspectos ligados ao meio social, ao 

meio urbano e rural, na ocorrência de criminalidade e 

aspectos relacionados à comunicação porque, às vezes, 

você tem uma proposta boa, mas como é que se leva, 

como é que se comunica, como é que você coloca isso 

de forma que a sociedade reverta aquela coisa, às vezes, 

muito para baixo, negativa do bairro para você 

encontrar os valores, as potencialidades e aquilo que ela 

tem de muito importante para reverter essa situação? 

A área de abrangência, ou seja, serão aquelas 

em que se têm indicadores de vulnerabilidade, um 

maior índice de homicídio como um elemento que nos 

leva a essas áreas e considerar, fundamentalmente, as 

demandas desta comunidade. Às vezes, o que a 

comunidade quer, nem é - cito, às vezes, exemplos - 

aquilo que seja o mais... ou tem um peso maior no 

orçamento. Às vezes são coisas que são muito básicas e 

se você tiver capacidade de ouvi-los, dialogar e 

conversar com eles e a partir deles propor o seu 

planejamento nessas ações. Mas gradualmente ir 

articulando, a partir aí, do término desse debate que 

estamos fazendo, mas tem uma coisa clara, os planos 

operativos e o plano daquilo que será colocado nos 

bairros dos municípios serão, a partir nos próximos dias, 

debatidos com eles porque é fundamental ter a 

participação dessa comunidade. 

Quais são os resultados esperados, se fizermos 

essa capacidade de integração, de conectar essas 

políticas? Evidentemente, redução do uso das drogas, 

melhoria da qualidade de renda. Isso tudo passa 

evidentemente, não está desconectado de todas as 

políticas, mas uma política social que consiga dar conta 

disso, de forma articulada com todos os setores da 

sociedade. Mas queremos reduzir, principalmente, o 

índice de violência e da criminalidade, fortalecer os 

vínculos sociais, comunitários e culturais dessas 

comunidades, que são elementos-chave de agregação 

para novos valores, melhoria na relação de respeito com 

o ambiente deles, a redução da violência contra as 

crianças, os adolescentes e os jovens. Quer dizer, esse 

debate, descer e conversarmos permanentemente com 

essas instituições naquele local onde se tem esse tipo de 

situação de violência.  

Outros como, por exemplo, ofertas de escolas 

de ensino médio em tempo integral. É fundamental as 

pessoas terem acesso ao ensino médio. Falo de algo que 

é básico, é fundamental para a juventude e temos de ter 

uma cobertura assim como alcançamos no ensino 

fundamental. Isso é muito importante. Cito o tempo 

integral, a Escola Viva, que está em debate; a ampliação 

do apoio à população carcerária adulta e de adolescentes 

privados de liberdade em cumprimento às medidas 

socioeducativas; a ampliação ao acesso à Justiça; o 

crescimento, a humanização do espaço urbano, quer 
dizer, como mudarmos essa relação para que aqueles 

bairros não sejam tão segregados, sendo que até seus 

aspectos físicos dizem respeito a isso, desde a questão 

da regularização fundiária, mas mesmo a urbanização e 

o espaço urbano organizado para receber as pessoas em 
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condição diferenciada. Isso foi muito fruto, tenho falado 

nas nossas apresentações, de muitas políticas do 

passado, nacionais, estaduais e municipais, que muitas 

vezes não fizeram o processo de planejamento de ação e 

colhemos os frutos, muitas vezes, dessa desorganização 

com um índice de violência não só no nosso Estado, 

mas também no Brasil, de um modo geral. No Estado, 

em especial, como o segundo mais violento do País. É 

isso. 

E qual é a ideia? Partiremos para os planos 

operativos e estamos no debate junto com as prefeituras, 

que é um ente do nosso pacto federativo, a prefeitura, o 

município, tem um papel fundamental; as comunidades 

locais também têm um papel importante. Quer dizer, 

estaremos amanhã em Cariacica, estivemos 

recentemente em Vila Velha e na Serra. Conversaremos 

com outros poderes para que possamos exatamente 

apresentar, debater e construir uma condição de 

fundamentalmente ver os aspectos da violência ligados 

às questões sociais, familiares, educacionais; tantas 

políticas sociais importantes, no campo da saúde, da 

assistência social e do combate à pobreza porque isso 

também depende muito das condições objetivas dessas 

famílias. Mas fazer com que essas políticas cheguem de 

forma articulada a essa população, que hoje está muito 

exposta à violência e com uma taxa muito grande de 

homicídios nesses bairros apresentados. São quinze na 

Grande Vitória, mais os bairros que apresentamos no 

interior.  

A ideia... Estamos caminhando e, nos processos 

dos planos municipais, o envolvimento das prefeituras e 

das comunidades porque não adianta levar um plano 

pronto, distante e, chegado o momento, colocá-lo à 

prova para ver se dará certo. Se fizermos com eles um 

planejamento melhor, um debate melhor com aquilo que 

é fundamental, evidentemente isso dependerá de ações 

de prefeituras, de ações da sociedade de um modo geral 

e do Estado. 

 Muito obrigado a todos e é um prazer estar 

nesta Casa. Eu disse que talvez o tempo do debate não 

fosse suficiente em função do horário de V. Ex.
as

, mas 

estou à disposição, nós e o Senhor Evaldo França 

Martinelli, para conversar. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 
DADALTO - PTC) - Nós é que agradecemos pela rica 

explanação ao nosso vice-governador César Colnago.  

Agradecemos também a presença do Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, que também faz parte desta 

Comissão, é o nosso suplente. Seja bem-vindo. Também 

agradeço e registro a presença da Senhora Rosangela 

Candido Nascimento, coordenadora do Movimento de 

População de Rua do Espírito Santo. Seja bem-vinda. 

Enfim, agradecemos a todos que participaram.  Como o 

nosso vice-governador já comunicou, teremos outra 

oportunidade. 
 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Senhora 
Presidenta, pela ordem! Queria só solicitar, consultei e 

não temos nenhuma outra Comissão posterior a esta, se 

os Senhores Deputados não se opuserem, poderíamos 

estender o tempo da nossa Comissão para conversarmos 

um pouco sobre o programa porque acho um 

desperdício trazer o vice-governador a nossa Comissão 

e não conversarmos um pouco com S. Ex.ª. Assim, 

como não tem outra reunião posteriormente, vice-

governador,  cumprimento V. Ex.ª, desejando as boas-

vindas - estendemos um pouco o horário da nossa 

reunião, que poderia ir ao limite das 15h. Acho que não 

precisa de tanto, mas se a Senhora Presidenta concordar, 

gostaria muito de poder conversar sobre a ocupação 

social com o nosso vice-governador, com o secretário 

Evaldo França Martinelli a quem também desejamos 

boas-vindas a esta Casa.  
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Aproveito a oportunidade, Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, para dizer que ter os dois 

aqui conosco é de grande honra para nós da Comissão. 

Agradecemos imensamente a V. Ex.ª.  

 Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho. 

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Quero 

dizer da alegria de a Comissão de Assistência Social 

estar protagonizando um debate como este. É uma 

Comissão nova. O Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

estava aqui na Assembleia quando propusemos e S. Ex.ª 

ajudou a criá-la com seu voto. Fico muito feliz e 

honrado. 

 Vice-Governador, V. Ex.ª sabe que tenho uma 

passagem pela Assistência Social. O Secretário Evaldo 

Martinelli, com quem tenho conversado muito, também 

sabe dessa passagem que tenho na Assistência Social. 

Se possível, com a permissão de V. Ex.ª, quero fazer 

algumas colaborações ao programa, pois acho 

importante condicioná-las nesta reunião.  

O senhor coloca a necessidade de eliminar a 

extrema pobreza. O senhor está falando dos conceitos e 

acho que promover a emancipação das pessoas em 

extrema pobreza seria um conceito mais amplo, porque 

podemos eliminar a extrema pobreza pela transferência 

de renda. Conseguimos fazer isso no Estado do Espírito 

Santo com certo sucesso. Mas precisamos ir além. 

Então, como a palavra tem força e o senhor colocou isso 

claramente na sua apresentação, acredito que esse termo 

da emancipação é adequado para o que estamos nos 

propondo com este programa de ocupação social.  

Melhorar o sistema socioeducativo. Eu já 

conversei muito com o Governo do Estado. O primeiro 

passo para melhorar o sistema socioeducativo é 

dissociá-lo da Secretaria de Estado da Justiça. Não 

quero aqui entrar nos conceitos, não quero fazer uma 

polemização, mas numa secretaria do tamanho que é a 

Secretaria de Estado da Justiça é humanamente 

impossível, pelas suas responsabilidades. É a secretaria 

que mais se aproxima de um Governo do Estado. 

Compra de tudo, tem responsabilidade com todas as 

políticas, tem uma população que cresce a cada dia e 

um grupo de servidores muito grande. O secretário não 

consegue criar características próprias para os agentes 

prisionais e socioeducativos de maneira diferente, para 
um tratamento de populações diferentes. O que acaba 

fazendo com que o tratamento da população seja o 

mesmo, tanto da população prisional, quanto da 

população socieducanda. Então não conseguimos, 

efetivamente, recuperar as pessoas. Não por falta de boa 

vontade, nem por falta de desejo ou conhecimento de 
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quem está à frente, mas por conta da impossibilidade 

pelas próprias estruturas. Esse é um terreno muito 

delicado. 

 Estamos numa discussão em que a população 

brasileira tem uma sensação, a meu ver equivocada, do 

desejo da redução da maioridade penal, mas muito 

porque o sistema não funciona. Estamos falando a partir 

de uma realidade que não opera resultados, porque o 

sistema proposto não é devidamente implementado e 

não funciona. Isso não é uma questão do Espírito Santo. 

Então, não estou aqui fazendo uma relação entre 

governos. Nada disso. Mas é uma necessidade que 

temos enquanto sociedade, e entendo assim.  

Falando disso, apresentei uma indicação ao 

Governo para que o programa Jovens Valores, do 

Goveno do Estado, selecionasse um percentual de vagas 

para socieducandos, para egressos do sistema 

socieducativo. Como estamos falando de dar atenção, 

garantir atenção aos socieducandos, essa talvez, seja 

uma iniciativa extremamente importante, prática, de 

implementação imediata, que pode ser tomada pelo 

Governo do Estado. 

 O senhor fala também da gestão integrada e 

articulada. Passando pelo Estado, vivenciamos uma 

questão extremamente problemática, que é o fato de o 

Estado e o Governo Federal estarem distantes da 

população no sentido geográfico; os municípios estão 

pertos. E, acabamos concebendo programas em que 

dependem em larga medida da implementação dos 

municípios, que são entes federados autônomos. 

Portanto, a integração das políticas públicas dependem 

essencialmente da visão do agente municipal, e 

acabamos nas políticas estaduais e federais. E muitas 

vezes ficando refém dessa não integração que acontece 

no território dos municípios.  

Tenho tentado contribuir com os debates das 

políticas sociais e farei uma reunião no nosso gabinete 

com os presidentes do Cogemases, que é o Colegiado de 

Gestores Municipais da Assistência Social do Espirito 

Santo; do Cosemes, que é o Colegiado de Secretários 

municipais da Saúde e da Undime, que é a União dos 

Dirigentes Municipais da Educação, para propormos um 

debate dos três colegiados em conjunto para que 

primeiro conheçam as políticas coirmãs, para que a 

educação conheça a assistência social e saúde; para que 

a assistência social conheça a educação e saúde; para 

que a saúde conheça a assistência social e educação 

porque pressupõe a integração, o conhecimento. Se não 

conheço com quem vou me integrar eu não me integro.  

Então, é possível que essas políticas se 

conheçam, e que façamos isso a partir da base tendo 

esses colegiados como protagonistas para que não seja 

uma imposição de cima para baixo. Nessa hora 

podemos precisar muito do Governo do Estado para 

realizar um encontro desses colegiados que carecem de 

estrutura materiais para conseguir se encontrar e fazer 

um encontro com fôlego porque conhecimento eles 

detém. Porque posso ter um gestor da educação para 
falar da educação para outros gestores; posso ter um da 

assistência social que fale de assistência social para os 

outros gestores e um da saúde que faça a mesma coisa, 

mas faltará a estrutura para o encontro desses atores. 

Então, é importante.  

O senhor disse das políticas in loco. Têm dois 

objetivos quando fazemos uma política. Uma são as 

territoriais, é o território, o foco, a outra é o indivíduo, a 

família, o indivíduo na família. Então, as que são no 

território atingimos todo mundo. Se for fazer uma obra 

de saneamento básico num território, atingiremos todo 

mundo. Mas quando o objetivo for familiar, quando o 

objetivo for o indivíduo - já lhe disse isso uma vez, mas 

quero deixar registrado -, chegar aos elegíveis, isso é 

extremamente importante, porque muitas vezes vamos 

ao território, lançamos uma política pública, mas quem 

queremos atingir com aquela politica pública, não 

conseguimos encontrar, porque não criou ou não se 

utilizou dos mecanismos adequados para chegar a essas 

pessoas. Então, ter a capacidade de visualizar os 

melhores instrumentos para se chegar aos elegíveis é 

extremamente importante.  

O senhor falou de valores. A primeira 

comunidade que precisamos atingir é a da família. E a 

política de assistência social é a única que tem como 

público-alvo a família, mas tem uma característica 

extremamente empobrecida, financiamento baixo, um 

cofinanciamento ainda precário; o Orçamento do Estado 

ainda é muito pequeno para a assistência social, não tem 

uma relação de mínimos exigidos para a assistência 

social como temos para a saúde e a educação. E isso 

enfraquece muito essa política que a meu ver deveria 

ser a coordenadora da integração das políticas, porque o 

profissional da política de saúde tem na saúde sua 

prerrogativa; o da educação tem na educação sua 

prerrogativa, e o da assistência social tem a garantia de 

direitos e direito à segurança, direito à renda, direito ao 

trabalho, direito à saúde, direito à educação das famílias 

como sua prerrogativa. Então, como tem um leque 

amplo, deveria ser a coordenadora das políticas, mas 

não faz isso porque a autoestima é baixa. Então, 

acabamos não tendo essa integração de fato.  

Para finalizar, um último elemento. Vocês 

falam sempre do foco nas áreas de vulnerabilidade e 

sempre dando conotação da vulnerabilidade e violência. 

A vulnerabilidade tem várias dimensões. Quando 

falamos de uma família em vulnerabilidade ou risco 

social, as dimensões são inúmeras. Na assistência social 

temos um preconceito, porque quando se fala em 

vulnerabilidade as pessoas leem pobre; colocam uma 

tradução imediata para a palavra, que é pobre. No 

sistema de segurança lemos vulnerabilidade violência, 

criminalidade.  

É importante elencar as dimensões da 

vulnerabilidade porque temos muitos territórios em que 

as vulnerabilidades não são nem o número de 

homicídios nem a situação de pobreza, mas ainda temos 

um nível de vulnerabilidade grande porque, vamos 

imaginar quando um cidadão quer ter um serviço de 

saúde e não consegue em um serviço público, paga na 

iniciativa privada; quando quer na Educação e não 

consegue no setor público, paga na privada; quando 

precisa de um serviço de assistência social e não tem no 
público, fica sem, porque não há na iniciativa privada.  

Precisamos imaginar: quando há um indivíduo 

que é dependente químico, o que levou esse jovem à 

dependência química? O dependente químico não tem 

característica de renda, uma classe populacional 
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econômica que está afetada e a outra não. Todos estão 

afetados do mesmo jeito e têm uma instabilidade 

familiar. A política de saúde não dá conta da família, 

quem dá conta da família é a Assistência Social e esta, 

muitas vezes, não consegue acompanhar.  

Vemos um número grande de indivíduos sendo 

acompanhado pelas políticas de saúde, tendo 

desintoxicação, voltando para a família, mas reincidindo 

porque ele volta para o lugar da causa de sua inserção 

na dependência. Como ela não foi observada e tratada, a 

reincidência é muito grande. Portanto, precisamos ter 

essa dimensão para fortalecer as políticas.  

Como estamos na Comissão de Assistência 

Social, estou falando com esse olhar, a partir da 

Assistência Social. Não falarei das outras políticas, 

senão não saio daqui hoje. Não tenho a pretensão de 

fazer uma apresentação como V. Ex.ª fez, mas gostaria 

muito de contribuir e deixar registradas essas 

intervenções.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - O Senhor Deputado Padre 

Honório também quer fazer uma colocação.  
 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - O Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho acabou de participar de um 

seminário nacional de Assistência Social. Não falarei 

com tanta profundidade, até porque sou mais prático no 

sentido de estar mais no dia a dia, assim como S. Ex.ª, 

em Cachoeiro. Tenho trabalhado muito próximo essas 

questões ao local em que esse programa de Governo 

está proposto. 

Ouvi, no início da apresentação, o secretário 

dizer que os crimes acontecem mais nessas 

comunidades de maior risco social e, muitas vezes, a 

maioria são negros ou pardos, vítimas ou autores.  

César Colnago, um dia eu estava celebrando em 

uma comunidade e o pessoal queria fazer um muro em 

volta da igreja. Perguntei por que o muro? E 

responderam que era porque os jovens estavam indo 

usar drogas na porta da igreja. Respondi que os usuários 

estavam indo ali porque eles não estavam indo lá. Falei 

então que por que no lugar do muro eles não faziam 

uma ação um pouco mais educativa, se sentando e 

conversando com aquele pessoal? 

Quando vejo a preocupação para diminuir a 

idade e para que haja o castigo, pergunto: o que é 

punição? Puniremos as crianças e adolescentes por que 

tem muita violência. A punição já é ausência da 

oportunidade. Muitas vezes, o Estado - município, 

estado e União - leva mais o muro e a cadeia do que as 

oportunidades. Precisamos aprofundar isso.  

Não estou querendo direcionar minha fala a 

nenhum Governo, mas falarei algo que é o que 

percebemos. Inventarei uma colocação lá da roça: - 
muitas vezes você leva a panela, mas não leva o arroz. 

A panela sem arroz não valerá de muita coisa. Vejo que 

o Estado leva a quadra e a praça saudável, mas não tem 
absolutamente mais nada. Não há apoio à cultura e ao 

esporte, as escolinhas estão todas morrendo, alguns 

voluntários e os movimentos culturais estão todos 

fragmentados.  

Quando vejo o projeto, percebo essa 

preocupação de aproveitar os espaços para construir 

junto com a comunidade e não para a comunidade.  

Senhor Evaldo Martinelli, é muito importante 

escutarmos a associação, escutar o movimento, escutar 

o segmento, porque não posso dar um presente. Outro 

dia estava em um lugar e as pessoas disseram que 

nessas campanhas de solidariedade se sentiam bem 

quando ajudavam alguém. Mas digo que elas não têm 

que se sentir bem, é a pessoa que está recebendo é quem 

tem que se sentir bem. Na realidade, essa reflexão na 

base é importante. O que queremos?  O que realmente 

estamos precisando na nossa comunidade? 

 Outra colocação que o Senhor Cesar Colnago 

fez é pensar no urbano e também no rural, porque 

estamos pensando, pensando coisas para a periferia, 

para a área urbana. Mas e a zona rural, onde já não há 

mais incentivo a absolutamente nada? Até as escolinhas 

pequenininhas estão sendo fechadas. Por quê? Porque 

quando não damos atenção àquele povo que ainda não 

veio para a cidade, que ainda está na roça - e o Cesar 

Colnago foi secretário de Agricultura e pode caminhar 

nas associações -, quando não dou o mínimo de 

condição para aquelas pessoas terem qualidade de vida, 

automaticamente vou incentivando os jovens, 

adolescentes etc. a saírem de lá para ser mais um ponto 

vulnerável dentro do meio urbano. 

 O Estado, nesse projeto, dentro da reflexão em 

que ainda nos aprofundaremos, que é um projeto que 

traz a todos pelo menos uma luz, dizendo vamos fazer 

alguma coisa juntos?, que não seja um projeto de levar 

apenas um presente para a comunidade, mas que possa 

ser feito e executado a partir daquela comunidade. E 

assim possamos ter um projeto mais justo, mais 

discutido e que realmente possa promover a igualdade 

social.  
  

 A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhora 

Presidenta Eliana Dadalto, Senhores Deputados Padre 

Honório, Rodrigo Coelho, meu querido amigo Evaldo 

Martinelli, secretário de Ação Estratégica, César 

Colnago, vice-governador, quando da fala do Senhor 

Evaldo Martinelli, já conheço o trabalho desde que ele 

esteve à frente da secretaria de Estado da Segurança 

Pública. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no 

que concerne à repressão e sei que ele conhece todos os 

meandres e toda a situação. Hoje, ele tem uma nova e 

difícil missão, ocupação social.  

Ouvi o vice-governador fazer os 

esclarecimentos. Estamos vivenciando um momento de 

muita dificuldade no País e no Estado. A redução da 

extrema pobreza, que o Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho bem colocou...  

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, eu falava 

com o vice-governador que V. Ex.ª eminentemente 

deveria ser assistente social, mas é contador. Fico 
pensando quando o Senhor Deputado Padre Honório fez 

as colocações de não levar o presente. Mas nós, 

políticos, temos responsabilidade com isso. 

Às vezes vem um vereador, um líder 

comunitário, um prefeito e pede a indicação de uma 

quadra, uma praça saudável e atendemos ao pedido, 
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fazemos, mas não fomos conversar com a comunidade. 

Então, essa colocação serve de reflexão daqui para 

frente. Achei importante essa colocação. Por quê? 

Porque, às vezes, estamos atendendo ao pedido de um 

líder que nos ajudou, de um vereador que nos ajuda e é 

da nossa base, mas não observamos se o local onde vai 

ser instalado só tem interesse para ele ganhar votos em 

seu reduto eleitoral. Então, achei muito correto.  

 O Senhor Deputado Rodrigo Coelho é um 

especialista no assunto, é um estudioso no assunto. 

Sempre falamos que se esta Comissão está funcionando 

hoje e a Senhora Deputada é a Presidenta é graças ao 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho pela instalação na 

legislatura passada.  

 Fico assim, Senhor Vice-Governador, 

preocupado porque o Estado, segundo informações, não 

está dispondo de recursos necessários. Como vamos 

alavancar esses projetos? Esses projetos mesmo com a 

integração e a interação dos municípios... Mas os 

municípios também estão com o pires na mão. E 

sabemos que para fazer uma ocupação social, se nós - o 

estado - não estivermos permanentemente presentes 

seus em locais, a bandidagem vai tomar conta. Haja 

vista que foi publicado, semana passada, referindo-se ao 

programa Minha Casa, Minha Vida, o caso de pessoas 

sendo despejadas por traficantes. Houve ocorrências na 

polícia, mas a polícia não foi ao local fazer o seu 

trabalho. E essas pessoas ganharam a reintegração de 

posse e hoje estão amedrontadas porque levaram para si 

a ira dos traficantes e, se forem ao local, vão ser novas 

vítimas de homicídio ou feminicídio, como V. Ex.ª bem 

colocou.  

 Vi os slides. É triste sermos vice nas duas 

estatísticas. Vice na estatística de homicídio e de morte 

de mulheres em nosso Estado. Mas vamos chegar lá, 

porque o Vasco conseguiu chegar a ser o titular, não é 

vice, então também vamos chegar lá, com certeza.  

 Há o empenho dos órgãos que fazem o trabalho 

de prevenção, que é o caso da Polícia Militar e da 

Polícia Civil na repressão; têm realizado um trabalho 

intenso. Mas estamos enxugando gelo, porque quando 

se fala na questão da ressocialização, o Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho frisou muito bem que não 

temos treinamentos para as pessoas que lidam no dia a 

dia com esses jovens, que estão dentro do nosso sistema 

falido. 

 Hoje, na Comissão de Segurança, Senhora 

Presidenta Eliana Dadalto, conversávamos sobre fazer 

visitas a Unes, Unip, Unai, que estão superlotadas, com 

deficiência no quadro efetivo, pois são vários os 

profissionais com designação temporária. Uma missão 

árdua, importantíssima, que é o tratamento de jovens 

adolescentes que não têm nem conhecimento. Eles 

acham que estão ali, como o Senhor Deputado Padre 

Honório disse, para serem punidos. Não. Estão ali para 

serem ressocializados. Esse é o objetivo e também a 

nossa preocupação. 

Sou vice-presidente da Comissão de Políticas 
sobre Drogas, com o Senhor Deputado Marcelo Santos, 

estivemos com o vice-governador, conversamos, pois 

queremos dar nossa contribuição e ser parceiros do 

governo nesse projeto.  

 Conversava outro dia com o doutor Evaldo 

Martinelli e me coloquei à disposição dentro daquilo 

que for possível. Com V. Ex.ª, na reunião, colocamo-

nos à disposição para qualquer tipo de trabalho, até o 

trabalho de ir às comunidades para discutir e ver quais 

as necessidades prementes, eminentes e emergenciais 

para que possamos ter os resultados esperados, porque o 

povo está sofrendo, principalmente nesses bairros que 

V. Ex.ª elencou, bairros com alto índice de 

criminalidade, pois é muito difícil trafegar, passar, 

andar. 

 O Senhor Deputado Padre Honório falou nas 

quadras de esportes. Há quadras no Município de Vila 

Velha que os traficantes estão tomando conta; somente 

eles podem utilizá-las, caso contrário as pessoas vão 

para o ralo, vão para a vala. É um termo comum, chulo, 

mas é o termo usado.  

 As unidades da Polícia Civil são muito 

precárias nos municípios. Uma delegacia que deveria ter 

um efetivo de vinte policiais tem efetivo de um 

delegado, dois policiais, um escrivão, às vezes escrivão 

ad hoc. Assim, não tem como alcançar esses elementos 

para que sejam responsabilizados pelos atos deles. Não 

sairemos caçando, mas tiraremos de circulação os 

delinquentes que atropelam o dia a dia, atropelam a 

normalidade de uma comunidade.  

 Senhora Presidenta, fico satisfeito porque sei 

que o vice-governador estudou exaustivamente e, no 

Congresso Nacional, trabalhou dentro dessas políticas, 

sempre tendo um trabalho social muito intenso. É 

preciso força de vontade e sei que V. Ex.ª tem, mas 

precisa da união de todos nós para que desenvolvamos 

esse trabalho e, ao final, alcançaremos os resultados 

esperados.  

 Acredito que podemos ter uma sociedade mais 

justa, melhor e com redução da extrema pobreza, porém 

é preciso investimentos tanto na esfera federal quanto 

na estadual. Agradeço a V. Ex.ª. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Agradecemos ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, pois também tem 

conhecimento na área como delegado e sabe da situação 

do nosso Estado.  

 Agradecemos a presença de todos nesta reunião 

hoje, que foi tão importante.  

Agora, faremos as considerações finais. 

 

 O SR. CÉSAR COLNAGO - Senhora 

Presidenta, prometo não tomar muito tempo. 

 Senhor Deputado Rodrigo Coelho, antes de V. 

Ex.ª chegar tinha proposto voltar em quinze dias para 

conversarmos um pouquinho porque o debate... É 

importante a colaboração da sociedade e nesta Casa tem 

uma parte importante da sociedade, que é a 

representação popular dos deputados estaduais nesta 

Assembleia Legislativa.  

 Agradeço a manifestação de todos os Senhores 

Deputados, mas também gostaria, evidentemente, de 
entrar um pouco no debate.  

 Nossa preocupação, e o Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes me conhece, é que precisamos ter algo 

diferente para apresentarmos em termos de políticas 

públicas. Por isso não chamei de projeto e nem de 
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programa, mas de política porque, na verdade, articula 

vários programas e projetos das políticas sociais: do 

campo, da educação, da saúde, da segurança e de 

outros.  

 Entrando nas falas, acho que V. Ex.ª falou algo 

que é essencial quanto à erradicação da pobreza. Não 

podemos acreditar que apenas o consumo, seja do que 

for, dará conta do ser humano. Até porque muito dos 

valores que lhes afeta é exatamente a discussão do 

existir, do ser, de como ele se realiza e se compõe na 

arte de estar vivendo, criando e se reinventando 

permanentemente na forma de viver.  

 O próprio Luiz Eduardo Soares fala das 

condições que você tem de agressão, de violência, nessa 

região em que está inserido enquanto ser social 

indivíduo ou família. Como se inverte essa questão dos 

fatores de risco para os fatores de prevenção a fim de 

prevenir, proteger para que ele iniba esses fatores de 

violência? Como buscamos uma mudança dessa 

relação?  

 Nossos estudos, conversas e diálogos indicam 

que a possibilidade de dar certo e de ser implementado 

vem a partir dos conceitos da visão de um governo, mas 

também com o diálogo permanente com quem está 

sofrendo.  

 Senhores Deputados Gilsinho Lopes e Padre 

Honório, muitas vezes, o que temos são políticas que 

segregam. Não há ausência da política, há uma escolha 

nessa política; não há tanto ausência. Estou falando do 

caso capixaba. Muitas vezes você tem a escola, o 

aparelho de defesa, que é a Polícia Militar ou mesmo a 

estrutura da Polícia Civil, o Ministério Público, a 

unidade de saúde ou a referência do PA, mas de que 

forma e em que circunstâncias eles estão se 

posicionados para atender a todos para que essa política 

não seja de alguns?  

Vamos pensar na cidade como espaço urbano, 

você geralmente tem a cidade dividida. Há os que têm 

acesso à cultura, a um endereço postal, a uma casa 

descente com sanidade, do ponto de vista das condições 

de vida sanitariamente bem compostas. Lembro-me de 

estar subindo - e não foi em Vitória - regiões de cidade 

do interior onde o cidadão não queria que eu entrasse na 

casa dele. Depois que entrei vi a senhora de forma 

muito simples e não queria que eu visse o banheiro dela, 

as condições sanitárias de um banheiro. Estou falando 

da cidade do interior, morros e favelas de cidades até 

menores do que as que tocamos aqui.  

Acho isso é fundamental. Sair da pobreza no 

sentido de que não é apenas ter uma remuneração de 

uma bolsa, mas sim de ter acesso àquilo que é essencial 

para a realização do meu ser. Isso é fundamental!  

Acho que a colocação de V. Ex.ª é uma questão 

interessante. Não vamos tratar de uma violência, vamos 

tratar de várias formas de violência, como a 

institucional, a simbólica e a violência de que eu não 

enxergo aquele sujeito. Cito o mesmo em uma das 

leituras que fiz na vida, falaram em um livro, se eu não 
me engano do Caco, acho que foi o dele, falando que a 

um quilômetro da prefeitura do Rio de Janeiro se 

instalou uma favela em 1922, que recebeu água por 

ação de um líder da comunidade em 1958, a um 

quilômetro da prefeitura. Isso é ausência de politica? 

Não. A política estava ali perto fazendo coisas para 

outros. É como você tira a política do privilégio e 

coloca para todos. Isso é um desafio! Como é que o 

recurso chega àqueles jovens que estão expostos, e as 

suas famílias, ao seu bairro, ao seu território e a sua 

região? Isso é fundamental.  

Acho interessante a questão que o senhor 

colocou do conhecimento. Realmente, estava lendo 

sobre algumas poucas experiências brasileiras, se os 

gestores - e aí não falo o gestor da secretaria municipal, 

estadual - da unidade de saúde, com o gestor da escola, 

com o Cras, que é municipal e cuida da família, com a 

representação da Polícia Militar, que geralmente está 

um pouco mais próximo, se eles não se entendem entre 

si e não conversam, como é que vamos articular que a 

política da educação esteja atendendo na dimensão que 

a família precisa, e vice-versa? Como é que a unidade 

de saúde faz um levantamento no centro de zoonoses 

das doenças que estão sendo acometidas e a partir dali 

elabora o seu pensamento de ação preventiva 

estratégica, e mesmo de recuperação? Não se faz isso 

conversando.  

As melhores experiências mostram que quando 

conhecem o que o outro faz, quando temos o mínimo de 

interação entre nós na ponta, as coisas podem melhorar 

a partir de um elemento básico. Falamos muito isso na 

educação. Já tive uma passagem pela educação lá atrás, 

no Município de Vitória. À medida que a sociedade 

começa a controlar mais aquilo que ela paga e precisa, a 

participação dos pais, a interação da comunidade, a 

escola, o diretor, o projeto político pedagógico, o corpo 

técnico da escola conversa com quem? Essencialmente 

com aquela comunidade que recebe aquela ação da 

politica organizada do Estado na área educacional. Isso 

tudo é fundamental.  

E, evidentemente, pegamos a questão do 

homicídio porque ela dá de certa forma uma referência 

de como é que está o grau de violência. É uma das 

formas, talvez a mais difícil porque ceifa vidas 

humanas, mas, com certeza, se aquele bairro tem uma 

taxa altíssima, e temos situações de bairros com taxas 

muito acima da referência estadual de trinta e nove, 

temos que ver o que acontece lá do ponto de vista das 

relações sociais, das relações entre as instituições, sejam 

as instituições da sociedade ou Estado que estão ali para 

cuidar da sociedade.  

O Senhor Deputado Gilsinho Lopes tocou 

muito rapidamente, realmente o Estado sempre tem 

limitações de recursos, mas podemos fazer melhor e 

mais com os mesmo recursos. E podemos sonhar que é 

possível construir uma nova estrada, uma nova história, 

diferente da que ficamos, muitas vezes, repetindo as 

mesmas ações, para ter os mesmos resultados. 

É preciso investir, cada vez mais, na qualidade 

das nossas ações e para isso se faz de forma conectiva, 

transversal, multidisciplinar, de forma que possamos ter 

uma capacidade de gerar resultados muito melhores do 

que, normalmente, na administração pública brasileira 
se gera. Isso não se faz sem, evidentemente, ter primeiro 

um norte político. 

Abro o trabalho e ele está aqui, ainda não foi 

para a internet, pois estamos colhendo contribuições. 

Estaremos com o conselho de direitos humanos nos 
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próximos dias, com o Tribunal de Justiça, o Ministério 

Público, a Defensoria, as prefeituras e as comunidades 

para, a partir daí, com as contribuições, propormos no 

plano operativo e termos o detalhamento dessas ações. 

Não é fácil, não é simples, mas é desafiador. 

Novamente, Senhor Deputado Padre Honório, 

precisamos muito da ajuda de todos. Os Senhores 

Deputados Gilsinho Lopes e Rodrigo Coelho falaram. 

Precisamos de um esforço conjunto da sociedade, suas 

instituições republicanas, suas instituições públicas e 

privadas, para que tenhamos chances de reverter a 

situação.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, o Estado do 

Espírito Santo não pode ficar dez anos campeão na 

violência contra mulher - e não é vice, não. Isso é 

inadmissível, é uma fotografia muito ruim. Como 

mudamos essa realidade? Não se faz isso sem política 

para as mulheres, as famílias, os jovens, sem ter as 

nossas instituições, a população de rua, as nossas 

instituições não tratando daquilo que é essencial. E você 

vai ver o corte quando faz, são jovens, negros, pessoas 

que não tiveram, muitas vezes, acesso ao mínimo de 

uma condição de cidadania, para que pudesse se 

emancipar da sua relação de pobreza. Não é só daquilo 

que se consegue consumir, não. Mas, daqueles direitos 

fundamentais da pessoa humana para se desenvolver. 

Muitas vezes o Estado não propicia. 

Isso é fácil? Não, mas é desafiador. As políticas 

públicas, o recurso tem que chegar a todos, 

principalmente àqueles que mais precisam do cuidado 

do Estado. Isso como políticas não paternalistas, mas 

como políticas públicas de direitos, estabelecidas na 

Constituição, quer dizer, aquilo que o governador, ainda 

candidato, colocava.  

Precisamos ir para uma forma de governo que 

veja o cidadão numa totalidade, como uno, e não 

fragmentado, muitas vezes, gastando recursos e não 

resolvendo, porque não vê naquilo que essencialmente é 

preciso. É preciso ter muita capacidade de conversar, 

dialogar e organizar a máquina do Estado para que 

possamos ir em cima desses desafios. Mas é o desafio 

colocado e, com certeza, com a ajuda de todos, daremos 

passos importantes. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 
DADALTO - PTC) - Agradecemos também ao 

vereador Sebastião Sabino de Souza, do Município de 

Serra. Obrigada pela presença. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Peço a palavra. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 
DADALTO - PTC) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 
 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhora 

Presidenta, o Vice-Governador foi bastante enfático, 
explicou bastante a situação. O que ocorre é o seguinte: 

o nosso Governador Paulo Hartung é um craque na arte 

de escolher sua equipe. Mas os municípios não têm a 

mesma estrutura e não têm esses profissionais. É essa a 

minha preocupação.  

O Senhor Deputado Rodrigo Coelho falou com 

muita propriedade, o Estado está longe, muito longe, e 

quem está lá, às vezes, o secretário de segurança no 

município não conhece o comandante da Polícia Militar, 

não conhece o delegado da área. Então, essa falta de 

diálogo, de interação permanente mata todo um projeto 

macro, e complica. 

O Doutor Evaldo França Martinelli, quando foi 

secretário de Estado, reuniu todos os delegados e todos 

os oficiais e falou: Olhem, o meu objetivo é esse. Temos 
que reduzir. Mas S. Ex.ª conhecia todos e dava 

oportunidade a todos para chegarem a sua sala. 

 Hoje, temos um secretário que dificilmente 

conseguimos conversar. Isso tudo dificulta as ações que 

temos que fazer e quem têm ter resultados. A minha 

preocupação é nesse sentido, mas continuo acreditando 

no projeto e continuo me colocando à disposição para 

contribuir. 
 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Posso 

dar um exemplo para o Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes? Só corroborar: estamos com a Rosangela 

Candido Nascimento, que é do movimento nacional de 

pessoas em situação de rua, e fez um registro importante 

de lembramos dessa população. Os municípios têm a 

responsabilidade de fazer a abordagem social, de 

conversar com essa população, porque o restante da 

população os vê como se tivessem praticado um crime, 

o que não aconteceu. 

 Muitos municípios tratam de fazer uma 

higienização social, tiram essas pessoas das ruas de 

qualquer jeito. Por muitas vezes, pegam-nas e as põem 

dentro de um carro em uma cidade para virar problema 

de outra. Precisamos qualificar essa abordagem, 

qualificar esse serviço, porque se tirou de Guarapari e 

trouxe para Vitória, continuou no Espírito Santo, e 

vemos isso. 

 Tiveram casos em que ficavam nas Cinco 

Pontes e a equipe da Prefeitura de Vila Velha expulsava 

para Vitória e a equipe da Prefeitura de Vitória 

expulsava para Vila Velha. Não dá para tratar com 

pessoas humanas dessa maneira, como se fossem coisa 

que pudéssemos levar daqui para ali ou de lá para cá. 

Também somos responsáveis pela situação em que 

todos vivem, porque somos causadores da organização 

social que temos hoje. 

 Assim, também é nossa responsabilidade a 

garantia de direitos, que é dever do Estado, não o é de 

uma secretaria, não o é de uma política pública, não o é 

de um ente federado só, é de todos os entes federados e 

é de todos nós. 

 Quero cumprimentar V. Ex.ª e cumprimentar o 

secretário Evaldo França Martinelli pela iniciativa e 

pela coragem de vir a esta Comissão, porque tem muita 

gente, vice-governador, que escuta, mas não ouve. E 

ouvir é fundamental. Na Assembleia Legislativa 

falamos, porque esse é o nosso ofício, somos 

parlamentares, o nosso desejo é que sejamos ouvidos e 

não escutados. 
Saibam que nesta Casa têm muitos parceiros. 

Todos nesta Assembleia Legislativa têm um desejo 

enorme de ajudar. Como disse o Senhor Deputado 

Padre Honório: Vivemos juntos das pessoas porque é o 

nosso ofício. O Senhor foi deputado estadual e deputado 

federal e sabe que se houver a disposição de nos ouvir, 
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acontecerá um ganho muito grande a partir da nossa 

voz. Tenha a nossa contribuição sempre, Senhor Evaldo 

França Martinelli! Muito obrigado! 

 
 A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 
DADALTO - PTC) -  Assim como na fala do Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, conte conosco. Estamos 

nesta Casa lutando para esse povo sofrido, que pede. 

Nós também pedimos muito, não é, Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho? E precisamos ser ouvidos. 

 Agradecemos a fala de V. Ex.ª. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 14h 42min. 

 

 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 

SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, 

DE ABASTECIMENTO E REFORMA AGRÁRIA. 

NONA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 19 DE MAIO DE 2015. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Havendo número legal, invocando a proteção 

de Deus declaro abertos os trabalhos desta Comissão.  

Bom-dia todos e todas. Peço desculpas porque 

estou muito gripada e pedirei a ajuda dos colegas para 

conduzir a reunião.  

Convido a Senhora Secretária a proceder à 

leitura das atas da sétima reunião ordinária, realizada 

em 14 de abril de 2015, e da oitava reunião ordinária, 

realizada em 28 de abril de 2015. (Pausa)  

 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura das atas) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Em discussão as atas. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Pela aprovação.   

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - A Presidência acompanha. 

 Atas aprovadas como lidas. 

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

OF 52/2015 - Do Senhor Gabriel Ferreira 

Bartholo, Gerente-Geral da Embrapa Café, 

informando a celebração de convênio entre a 

Embrapa e o Incaper, com o objetivo de 

integrar esforços entre as partes, para a 

execução em regime de colaboração, de 

trabalhos de pesquisa agropecuária em prol do 

Programa Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento do café, em beneficio do 

Estado do Espírito Santo.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

OF/GDF/ALES/N° 037/15 - Do 

Excelentíssimo Senhor Freitas, Deputado 

Estadual e Membro Efetivo desta Comissão, 

justificando sua ausência na reunião realizada 

no dia 14/04/2015, devido a compromissos de 

agenda parlamentar.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Ciente. Favor constar em ata. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

OFICIO/PRES/FAES/N° 055/2015 - Do 

Senhor Júlio da Silva Rocha Júnior, Presidente 

da Federação de Agricultura e Pecuária do 

Espírito Santo - FAES, em resposta ao 

OF/CA/N.º 429/2015, indicando como 

representante daquela entidade para 

acompanhar os trabalhos desta comissão, os 

senhores Abdo Gomes (Titular) e Nilton Falcão 

(Suplente). 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Nilton Falcão. Ciente. Favor constar em ata. 

Agradeço, desde já, ao representante da Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo, 

Faes, a contribuição e a participação nas nossas 

reuniões. Obrigada Abdo Gomes. Estamos juntos! 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
OF.GDJS n.º 92/2015 - Da Excelentíssima 

Senhora Deputada Janete de Sá, Deputada 

Estadual e Presidenta desta Comissão, 

solicitando que seja deliberada a realização de 

uma audiência pública, para debater a 

agroindústria familiar e o agroturismo no 

Estado do Espírito Santo.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Ciente. Deliberaremos a matéria na Ordem do 

Dia. 

Continua a leitura do Expediente. 
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A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

OFÍCIO - 2015/773 - 031 - Do Senhor Marcus 

Louriçal Neves, gerente executivo de 

Desenvolvimento Territorial da 

Superintendência Estadual ES/MG, do Banco 

do Nordeste, em resposta ao oficio OF.CA/N.º 

438/2015, indicando como representante 

daquela entidade, para acompanhar os trabalhos 

desta comissão, os senhores Marcus Louriçal 

Neves (Titular) e Kléber de Oliveira (Suplente). 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Ciente. Favor constar em ata. Agradeço 

também aos representantes do Banco do Nordeste a 

participação. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ORDEM DO DIA:  

 

Deliberar ofício n.º 92/2015 - Da 

Excelentíssima Senhora Deputada Janete de Sá, 

Deputada Estadual e Presidenta desta 

Comissão, solicitando que seja deliberada a 

realização de uma audiência pública, para 

debater a agroindústria familiar e o agroturismo 

no Estado do Espírito Santo. 

 

  A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Trata-se de matéria que nos foi enviada por e-

mail. Também fomos procurados, quando estivemos em 

Santa Maria de Jetibá, pelo senhor Lúcio Busato, para 

discutirmos sobre a agroindústria. 

 Gostaria de fazer uma audiência pública, 

Senhores Deputados. Há possibilidade de fazermos essa 

audiência pública, que seria marcada para o dia 2 de 

junho, no horário normal da sessão? 

 

 O SR. FREITAS - Aqui no plenarinho ou na 

base? 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Nesta Casa de Leis. Poderíamos ver um 

auditório que estivesse disponível. Neste plenarinho ou 

no auditório. Será no horário da reunião da comissão, 

estendido por mais meia ou uma hora, para 

conseguirmos.  

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. FREITAS - (PSB) - Pela aprovação. É 

de grande importância, Senhora Presidente. O ofício diz 

que é para debater sobre a agroindústria familiar e o 

agroturismo no Estado do Espírito Santo. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Aprovado.  

À Secretaria para fazer os comunicados, os 

convites. Está marcada para o dia 2 de junho, às 10h até 

no máximo 12h. Ela acontecerá neste plenarinho ou no 

auditório. 

Passaremos agora ao debate que será feito hoje 

com a presença da diretoria da Cooperativa dos 

Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré, que 

apresentará os resultados do 1.º Workshop Capixaba de 

Pimenta-do-Reino - Produção & Mercado, promovido 

em parceria com o Sistema OCB.  

Essa iniciativa foi sugerida nesta comissão pelo 

Senhor Deputado Freitas, representante da comissão no 

segmento da pimenta-do-reino. Parabenizamos o Senhor 

Deputado por ter trazido este debate para esta Casa. 

Agradecemos a todos a presença, inclusive o 

nosso prefeito. Agradecemos a presença do Márcio 

Gama dos Santos da Costa, agente de Desenvolvimento 

Agropecuário do Idaf; dos vereadores Valtemar Gomes 

da Silva, Leomar de Fraga Arantes, Waldemir Pereira 

Gama, Vagner Santos Negrini, Fábio dos Santos 

Pereira, Regina Viana de Souza, Erasto da Costa Rocha, 

todos de Itapemirim. Itapemirim está em peso nesta 

reunião, dá até quorum. Agradecemos a presença do 

Romualdo Antonio Gaigher Minalese, que é o nosso 

prefeito de Boa Esperança, obrigada; Abdo Gomes, 

vice-presidente da Faes; Leonardo Vidal Monteiro da 

Silva, gerente de Relacionamento do Bandes; Aureliano 

Nogueira da Costa, representando o secretário da 

Agricultura, obrigada. É porque o nosso secretário está 

no Seminário do Café e, inclusive, falaremos sobre isso, 

sobre a questão do café que muito está nos 

incomodando por conta dessa possibilidade de entrada 

do café peruano em nosso país. 

 Remilson Bonomo, do Conselho de 

Administração da Cooperativa dos Produtores 

Agropecuários da Bacia do Cricaré, Coopbac; Paulo 

Sérgio Dias Federici, gerente do Bandes; Alexandre 

Ferreira, representando o presidente da OCB/Espírito 

Santo; Doriedson Magiero, gerente da Coopbac; Thays 

Martins Rodrigues, da secretaria de Relações 

Institucionais da Ufes, do campus São Mateus. 

Obrigada, pessoal da Ufes de São Mateus, muito 

obrigada. A presença de vocês é importante nessa 

discussão da pimenta-do-reino, vocês que estão no polo 

da pimenta. 

 Marcelo Barreto, professor da Ufes, campus de 

São Mateus. Obrigada. Roney Pignaton da Silva, diretor 

do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, 

Ceunes; Eliseu Bonomo, diretor administrativo da 

Coopbac, obrigada; Fênix de Araújo, analista do Sebrae 

e gestora do Projeto Pimenta-do-Reino. V. S.ª é uma 

fênix, que maravilha, que nome grandioso. Nunca 

acaba, quando pensa que não, igual ao Flamengo, pois 

nosso urubu é uma fênix. Todo mundo pensa que o 

urubu está abatido e caindo, ele dá uma de fênix e vai e 

dá um rasante, sobe e não vai para a segunda divisão de 

jeito nenhum. 

 Erasmo Carlos Negris, presidente da Coopbac, 

que falará hoje; e Leandro de Souza Lino, consultor do 

Sebrae. Muito obrigada a todos pela presença e 
desculpe aqueles que, por ventura tenha deixado de 

citar. Marcus Louriçal Neves, gerente executivo de 

Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste, 

obrigada. O Marcus está sempre conosco, o Banco do 

Nordeste está sempre presente em nossas reuniões. 
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Muito obrigada, Marcus, tenha nosso carinho, nossa 

consideração e nossa acolhida sempre.  

 É um prazer tê-los nesta reunião. Será um 

debate importante, que traz tantas pessoas importantes 

do nosso estado, de vários segmentos, para discutir a 

pimenta-do-reino. Abriremos essa discussão, a menos 

que os deputados queiram falar antes, mas passaremos a 

palavra para o Erasmo Carlos Negris para apresentar 

seu trabalho. 

 

 O SR. ERASMO CARLOS NEGRIS - Bom-

dia a todos. Um bom-dia especial e nossas saudações 

cooperativistas a esta extraordinária Comissão de 

Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, principalmente personificada em nossa 

Deputada Janete de Sá. Gostaria de saber, deputada, se 

V. Ex.ª cultiva pimenta-do-reino? 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Se eu continuou pimentinha? 

 

 O SR. ERASMO CARLOS NEGRIS - Se V. 

Ex.ª cultiva? 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Não, não cultivo. Sou uma pimenta-do-reino. 

Uma verdadeira pimenta-do-reino. Aliás, meu apelido já 

foi pimentinha, mas agora pararam, já fiquei mais light. 

 

 O SR. ERASMO CARLOS NEGRIS - Que 

bom. Isso é um bom sinal, não é, Deputada? Realmente, 

precisamos de pessoas assim nesta Assembleia, pessoas 

que chacoalhem e que deem um novo rumo e 

direcionamento ao Estado. 

 Exatamente isso que tentamos em nossa 

cooperativa, chacoalhar esse movimento da pimenta-do-

reino, e realizamos alguns eventos durante o ano e 

faremos um breve histórico. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Erasmo, não cultivo porque não sou da 

agricultura, mas é difícil uma mesa capixaba não ter 

uma pimentinha-do-reino, não é? Dá um sabor 

diferenciado, principalmente na carne. 

 

 O SR. ERASMO CARLOS NEGRIS - Com 

certeza. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Eu coloco em tudo. Até no feijão.  

 

 O SR. ERASMO CARLOS NEGRIS - 

Tivemos o prazer de conhecer a deputada e conversar 

um pouco na posse do Conselho da Organização das 

Cooperativas Brasileiras, OCB, do qual fazemos parte 

hoje, e foi uma conversa rápida, mas muito proveitosa. 

 Saúdo também os senhores deputados membros 

desta Comissão de Agricultura da Ales. A Deputada 
Raquel Lessa, com quem conversamos um pouquinho 

em São Domingos. Há o Funrural, que abordaremos 

daqui a pouco. Também o Senhor Deputado Honório, 

pároco da nossa região, moro no quilômetro quarenta e 

um, próximo de Nova Venécia, onde o deputado 

militava como nosso caminho para o céu. Hoje, está 

militando na política, mas, certamente, não se esquece 

do caminho divino. 

 Senhora Deputada Eliana Dadalto, não tive o 

prazer de conhecer pessoalmente ainda, mas, 

certamente, esse time formado pelo Senhor Deputado 

Freitas, que, ao longo dos anos, vem estufando as urnas 

na nossa região e, principalmente, em toda a região 

Norte do Estado. Esse deputado, que chamamos de 

camisa dez, que, por três mandatos, a cada eleição, 

dobrando a sua votação, só vem refletir o excelente 

político, o excelentíssimo profissional, ser humano que 

é, refletido na urna. Então, só temos a agradecer a essas 

pessoas nobres que nos representam.  

E temos uma oportunidade ímpar no Norte do 

estado: temos hoje quatro representantes na Comissão 

de Agricultura. A Janete já falou que é de Cariacica, não 

é isso? Temos a Raquel, de São Gabriel da Palha; 

Freitas, de São Mateus; Eliana Dadalto, de Linhares; e o 

Padre Honório, sua base praticamente em Nova Venécia 

e região. É uma oportunidade ímpar. Penso que a 

Comissão de Agricultura no Norte do estado nunca 

esteve tão bem representada. Acredito que nós, 

residentes e instituições da região, temos que sugar ao 

máximo e aproveitar essa grande oportunidade que 

estamos tendo de ter esses quatro camisas dez na 

seleção da Comissão de Agricultura. Poderia dizer até 

que temos um timaço, temos quase um Barcelona, não é 

isso? Esses quatro mais a Senhora Deputada Janete 

formam um Barcelona na Comissão de Agricultura, o 

que é muito saudável para nós. 

 Saúdo as entidades parceiras presentes hoje 

nesta reunião ordinária da Comissão de Agricultura. 

Obrigado pelo apoio e pela participação. O prefeito 

Romualdo Milanese já entrou no nosso grupo do comitê 

gestor no whatsapp. Obrigado pelo apoio e pela 

participação. 

 A nossa Coopbac, Cooperativa dos Produtores 

Agropecuários da Bacia do Cricaré, constituída em 

fevereiro de 2005, já temos uns dez anos de caminhada, 

estamos saindo daquela fase da adolescência e partindo 

para a puberdade, não é isso? Começa agora na 

adolescência, começam aquelas acnes, não é isso? 

Quem tem criança, quem já passou por essa fase, é uma 

fase de transformação. É exatamente isso que a 

Coopbac está buscando hoje: sair de uma estagnação de 

mercado e, realmente, nessa fase de puberdade, se 

transformar, se reciclar e se preparar para o futuro. 

 Buscávamos, no início, a segurança para 

armazenarmos o nosso café, união para aquisição de 

insumos e a busca por venda conjunta dos nossos 

produtos, que, em volume e escala, nos dariam maior 

rentabilidade. Na nossa humildade, enquanto 

cooperativa pequena, preocupamo-nos com os rumos a 

que a atividade agrícola vem sendo submetida, 

preocupamo-nos com os rumos deste estado, 

preocupamo-nos com os rumos deste país. Vemos 

alguns descasos na política, que, infelizmente, não é 
algo que almejávamos. Mas temos que nos preocupar e 

direcionar as nossas atividades de forma que 

consigamos ultrapassar essa crise que está instalada.  

Queremos neste momento alertar essa Casa de 

Leis, Senhora Deputada Janete, para uma questão que 
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vem atrapalhando muito a atividade do cooperativismo, 

que é a questão do Funrural. E como consta das 

atribuições desta comissão zelar pela política de 

assistência à produção, à defesa agropecuária e ao 

cooperativismo, queremos alertar que inúmeras 

pequenas cooperativas estão prestes a morrer. É uma 

realidade. Temos hoje mesmo a reunião 

importantíssima na OCB com o segmento de transporte. 

As cooperativas de transporte estão passando por um 

momento dificílimo. E as cooperativas agropecuárias 

com o instituto do Funrural vêm passando pela mesma 

situação. 

E esta concorrência de mercado, cumpre-nos 

ressaltar que da forma como ela se apresenta, com a 

utilização indiscriminada de liminares para não retenção 

do Funrural, sem observar critérios de empregador 

rural, segurado especial, pode estar causando uma bolha 

no segmento rural e abrir um precedente de grande 

repercussão. Sabemos que a maioria da nossa 

agricultura do Estado é feita em pequenas propriedades 

e a  maioria são segurados especiais, são pequenos 

proprietários, e a questão Funrural é alarmante.  

No mais, as cooperativas, em sua maioria ou na 

totalidade delas, atende à legislação efetuando a 

retenção e respectivo recolhimento do Funrural, o que 

não é feito com essas liminares em outras empresas. 

Isso vem causando, realmente, uma concorrência 

desleal que queremos chamar a atenção dos Senhores.  

Buscamos sempre, norteados pelos princípios 

universais do cooperativismo, a inclusão social dos 

nossos cooperados, a intercooperação e a convergência 

para os objetivos comuns.  

 Apresentaremos alguns slides para retratar um 

pouquinho a nossa atividade. Esse slide mostra uma 

assembleia geral. Logo depois da assembleia tem aquele 

frango caipira e já convido os deputados para, na 

próxima assembleia, participarem, é um momento de 

descontração dos nossos cooperados. Esse slide mostra 

uma participação na festa da cidade de São Mateus, 

onde fizemos uma intercooperação com a Cooperativa 

Sicoob e a Coopemac, nossa cooperativa de macadâmia 

do município, e montamos esse stand, que foi muito 

visitado. Tivemos degustação da cachacinha de café, 

Senhor Deputado Freitas, da cerveja de café, da 

macadâmia e outros produtos da região. Esse é mais um 

momento da assembleia geral dentro do nosso galpão.  

 Agradeço publicamente ao nobre Deputado 

Freitas o empenho, o esforço. Recebemos em concessão 

de uso, no ano passado, ainda na gestão do governador 

Casagrande e do secretário Enio Bergoli, uma emenda 

parlamentar do Deputado Freitas, este caminhão Munck 

que está dimensionando a nossa atividade e estamos 

usando com afinco. Certamente, Senhor Deputado 

Freitas, investir no cooperativismo não é furar buraco 

n’água. Obrigado pelo apoio. 

 Com foco no segmento, que embora represente 

grande aporte econômico - segmento da pimenta-do-

reino para o nosso estado, e de enorme relevância para a 
nossa região, principalmente na região de São Mateus, 

que é o maior produtor da especiaria no estado do 

Espírito Santo -, observava-se que não tinham políticas 

institucionais que focassem a atividade. Buscamos, 

então, parcerias e o apoio para realização do primeiro 

workshop capixaba de pimenta-do-reino, ocorrido em 

São Mateus, no Centro Universitário, o Campus Ufes - 

São Mateus, no dia 06 de março de 2015. Foi um evento 

de enorme magnitude. Esse evento, fruto de parcerias 

sólidas, apoio incondicional do sistema OCB-Sescoop; 

do Mapa; do Sebrae; do secretário de Agricultura, 

Octaciano Neto; da Ufes, Campus São Mateus, que 

chamamos carinhosamente de Ceunes; da Prefeitura 

Municipal de São Mateus; da Cooperativa Mista de 

Tomé-Açu; do Governo do Estado; do governador 

Paulo Hartung, que nos prestigiou com a abertura do 

evento importantíssimo politicamente; da Faes; do 

Senai; do Incaper; da Embrapa Amazônia Oriental; da 

Cooptec; das parcerias privadas e instituições 

financeiras, proporcionou três momentos 

importantíssimos.  

 Tratamos nesse dia desde desafios para a 

produção da pimenta-do-reino, colheita e pós-colheita 

da pimenta-do-reino. Abordamos uma parte de 

secagem, de mercado e concluímos com as expectativas 

para o mercado futuro, o mercado nacional e o mercado 

internacional.  

 Como fruto desse workshop, tivemos a 

assinatura do protocolo de intenções que foi firmado na 

dia 05 de março, e esse protocolo de intenções teve a 

convergência das entidades parceiras no intuito de 

junção de esforços para solidificar as ações focadas na 

cadeia produtiva da pimenta-do-reino, exemplo esse de 

estarmos aqui hoje, fruto do workshop. O segundo foi a 

participação política que, com a presença do 

governador, trouxe grande destaque ao evento, tendo 

sido visitado por inúmeros deputados, prefeitos e 

vereadores da região. O terceiro foi o início da 

formação dos agricultores que mesclados com as 

instituições de crédito, empresas do segmento 

comercial, de insumos, agrônomos, pesquisadores, 

estudantes e uma gama de profissionais da área 

debateram temas centrais focando atividades e os seus 

desafios. 

 Apresento os sites onde foi divulgado o evento. 

Também no Brasil cooperativo. Essa foi uma matéria no 

jornal da divulgação do evento. Esta foi uma 

confraternização no dia anterior com a equipe do Pará 

que veio da cooperativa de Tomé Açu, os professores-

pesquisadores da Embrapa. Esta é a reunião de 

preparação, no dia anterior, 05 de março, junto às 

instituições que assinaram o protocolo de intenções de 

convergência, de objetivos. Esse é o auditório do 

Ceunes. Vejam que o local ficou repleto, lotado. 

Tivemos mais de seiscentos participantes no evento que 

não era totalmente gratuito. Havia inscrição na 

contrapartida. Então, é algo realmente de uma 

conotação, de uma magnitude imensa. Esta foto estava 

no site do governo do Estado. As entidades estão aí 

representadas - o Deputado Freitas tem um bigode que 

destaca. Aí a fala de abertura do nosso governador 

Paulo Hartung.  

 Dentre essas atividades, destacamos alguns 
avanços alcançados. A formatação do Comitê Gestor da 

Cadeia Produtiva da pimenta-do-reino, com convite e 

participação de quatorze instituições visando à 

discussão dos gargalos do setor de forma regionalizada. 

Nesta formatação sentimos a importância, deputada, e a 
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necessidade de termos esta Casa representada no comitê 

gestor, tanto que oficiamos e, com muita alegria, 

tivemos uma resposta positiva. Temos hoje como 

representante efetivo, Deputado Freitas, e a Deputada 

Eliana Dadalto como suplente.  

É de suma importância que o Legislativo 

caminhe junto com esses segmentos porque aqui, 

naturalmente, é até redundante, mas se fazem as leis, 

não é isso? Toda essa mistura de bolo, se não tivermos a 

participação do Legislativo, o fato do Funrural, que é 

algo de Legislativo que vimos cobrando, realmente não 

conseguimos ter uma massa homogênea.  

A nossa expectativa, inclusive, o Aureliano 

acabou de nos dar a notícia, a Portaria já está firmada, 

só faltando a publicação em diário para 

institucionalização oficial do Comitê Gestor da Cadeia 

Produtiva da Pimenta-do-Reino, em que temos a 

participação de quatorze instituições. Também a 

inclusão da pimenta-do-reino nas câmaras setoriais 

sendo dada ao setor sua importância devida. 

Observamos que outros segmentos, com muita 

propriedade, conseguiram grandes avanços. Temos 

várias cadeias produtivas do cacau, da fruticultura e 

outros produtos cujos bons exemplos temos que seguir. 

Nós até então não tínhamos nos atentado para essa 

importância e com o evento do workshop foi dado esse 

plin. A ficha caiu e realmente estamos nos direcionando 

e absorvendo os bons exemplos.  

A inclusão da pimenta-do-reino na câmara 

setorial vem trazer à tona a sua importância para o 

Estado do Espírito Santo. A pimenta hoje representa, 

salvo engano, Aureliano, a terceira commodities na 

pauta de exportação do estado, perdendo somente para a 

celulose e o café. Até então o setor não tinha cobrado a 

sua real importância. É o que estamos buscando 

externar, deputado. 

Quanto à formatação de um programa de 

gestão, mercado e assistência aos produtores, sendo um 

projeto piloto a ser implantado na Coopbac, pelo 

Sebrae, queremos agradecer à Fênix de Araújo e à 

Carla, que estiveram conosco lá. Estamos formatando 

um projeto piloto junto ao Sebrae, que certamente 

beneficiará todo o estado do Espírito Santo. Nesse 

projeto, com a parceria da consultoria do Leandro de 

Souza Lino, estamos buscando essa formatação, e 

certamente dinamizará muito, visando à inserção da 

cooperativa no mercado desta commodity. A formatação 

de um programa e as ações vindouras nortearão esse 

segmento.  

 É bonito, não é? A imagem mostra um cacho de 

pimenta. Essa é uma lavoura, e acho que é de alguém 

que está presente. Foi tirada em 2005 a foto. Essa 

lavoura ainda existe.  

 Quanto ao escopo da formatação do comitê 

gestor, temos a participação da Seag, da Coopbac, da 

Ufes campus São Mateus/Ceunes, do Sistema OCB 

Sescoop, da secretaria municipal de Agricultura de São 

Mateus, do Senar, da Faes, da Comissão de Agricultura 
da Assembleia Legislativa, do Sebrae, do Incaper, do 

Mapa e do Prodnorte.  

 Fizemos questão que o Prodnorte também 

estivesse representado, porque hoje, quando se fala em 

pimenta-do-reino, não se fala mais somente em São 

Mateus. Toda a região do Prodnorte hoje tem uma 

pujança muito interessante no quesito pimenta-do-reino.  

 Participam ainda a Fetaes e o Idaf. Esses entes 

estão convergindo para trabalharem o comitê gestor.  

 A partir de uma solicitação do Aureliano 

Nogueira da Costa, em conjunto com o secretário, em 

uma conversação nossa, gostaríamos até de sugerir, 

deputado, que o mesmo representante no comitê gestor 

seja, se possível, o mesmo da câmara setorial. O comitê 

gestor é mais regionalizado. A câmara setorial é em 

âmbito estadual. Para que não haja divergência de 

objetivos, seria interessante, ao ser convidado pela 

secretaria, que atendesse à nossa solicitação, que o 

mesmo representante do comitê venha a ser o da câmara 

setorial, até para dinamizar os trabalhos.  

 Esta imagem mostra reunião de preparação do 

programa. É o Sebrae, com a Fênix. A próxima imagem 

também mostra uma reunião. A OCB está sempre nos 

dando apoio com a sua estrutura.  

 Temos ainda outra solicitação, deputado. 

Enviamos um e-mail e protocolamos um ofício na 

secretaria de estado de Agricultura. Existe uma 

Comunidade Internacional da Pimenta. Talvez seja 

estranho para alguns, mas a ICP é formada por seis 

países. Entre os países do eixo asiático temos Índia, 

Indonésia, Malásia, Sri Lanka e Vietnã. São os maiores 

produtores mundiais. Nesse contexto, o Brasil 

conseguiu se infiltrar e é um país membro dessa 

Comunidade Internacional da Pimenta.   

 No ano passado houve uma consulta pública do 

Ministério da Agricultura a várias entidades, inclusive 

chegou ao Incaper de São Mateus, perguntando se era 

interessante e importante o Brasil continuar nessa 

Comunidade Internacional da Pimenta. Por quê? Parece 

que o ministério paga quarenta mil dólares anuais como 

taxa, e achou que quarenta mil dólares - não falaremos 

de petrolões - era muito dinheiro para o Brasil participar 

de tão importante comunidade internacional. Mas, 

graças a Deus, os nossos técnicos visualizaram que é 

importante. O Brasil deve permanecer. Depois vocês 

podem acessar o site da Comunidade Internacional da 

Pimenta. O que se decide, a nata da pimenta-do-reino 

do mundo, está nessa comunidade. A imagem mostra o 

site oficial ipcnet.org.  

 A nossa reivindicação ao governo do Estado é 

que o Espírito Santo se manifeste. Este ano seria no 

Brasil, mas em consequência da execução daqueles 

brasileiros na Indonésia, houve uma questão de relações 

internacionais. O Brasil se posicionou. Ou melhor, não 

foram os brasileiros. A representação do Ministério das 

Relações Exteriores via presidente da República, teve 

uma forma de se manifestar com relação àquela 

execução. Há quem defenda, há quem seja contra, mas 

infelizmente arranhou um pouquinho as relações 

internacionais do Brasil com a Indonésia. A reunião que 

seria este ano será realizada na Índia.  

 Mas fizemos um requerimento formal à 

secretaria de Estado da Agricultura para que em 2016 
esta reunião da Comunidade Internacional da Pimenta 

venha a ser realizada em solo espírito-santense.  

 Vocês não têm a magnitude do que é isso. São 

cerca de trezentos exportadores de todos esses países 

envolvidos, de outras partes do mundo também, e deve 
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totalizar em torno de quinhentas pessoas. Estará 

também a classe de produtores rurais, e lá será tratado o 

que há de mais novo no mercado da pimenta-do-reino 

mundial. Tudo que se normatiza em nível mundial em 

pimenta-do-reino se trata na IPC. É uma oportunidade 

de trazermos para o estado; mostrarmos a pujança da 

pimenta-do-reino do Espírito Santo, que é considerada 

uma das melhores do Brasil, e não podemos perder essa 

qualidade. Penso que a visibilidade do estado em nível 

internacional, da sua potencialidade, é algo ímpar. Essa 

oportunidade não pode ser perdida.  

 Para que isso ocorra, na reunião de outubro ou 

novembro da comunidade internacional, que ocorrerá na 

Índia, o Brasil formalmente tem que manifestar o 

interesse de realizar essa reunião.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Essa reunião será em 2016 ou 2018? 

 

 O SR. ERASMO CARLOS NEGRIS - 2016.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Em 2016 será essa primeira, que acontecerá na 

Índia... 

 

 O SR. ERASMO CARLOS NEGRIS - Não, 

em 2015... 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - A de 2015 será agora, no final do ano. V. S.

as
 

estão pedindo a de 2016. 

 

 O SR. ERASMO CARLOS NEGRIS - 

Exatamente. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Podemos deliberar sobre essa questão, mas é 

preciso que V. S.
as

 provoquem a comissão. Façam o 

mesmo requerimento que fizeram á secretaria de 

Agricultura à Comissão de Agricultura, para que 

possamos deliberar e manifestar esse interesse junto ao 

governo do Estado, diretamente pela Assembleia 

Legislativa.  

 

 O SR. ERASMO CARLOS NEGRIS - O 

representante do Mapa está presente? O senhor José 

Arnaldo parece que viria.  

 Mas me parece, Senhora Deputada, que o passo 

é realmente político. Temos que instigar o Mapa, a 

partir do ofício que faremos também à Comissão de 

Agricultura, para o Mapa manter uma relação muito 

íntima com o Ministério das Relações Exteriores. O 

Estado entraria com a logística. Honestamente, gostaria 

de deixar um pedido: que fosse realizada em São 

Mateus, no nosso auditório do campus da Ufes. Só para 

externar a nossa ansiedade.  

 Queremos reiterar o compromisso da categoria 

agrícola em produzir alimentos. Solicito aos deputados 
o apoio para que direcionem as suas emendas às 

cooperativas capixabas. Deputado Freitas, queremos 

que os nobres deputados direcionem as suas emendas às 

cooperativas capixabas. Precisamos reforçar ainda mais 

esse timaço de cooperativas que temos. Não é isso? 

Somente um cooperativismo forte, pujante, vai reerguer 

essa estrutura que herdamos neste país. Infelizmente, 

com esses descasos e, certamente, essas cooperativas 

saberão dar o retorno cabível a cada parceria 

concretizada. Não tenho dúvida disso.  

Temos a responsabilidade de colocar o 

alimento, com fartura, na mesa de cada lar, e não 

fujamos a ela. O agricultor tem a oportunidade, de 

forma consciente e sustentável, de mudar um pouco o 

rumo das adversidades, em que pequenas atitudes 

responsáveis farão grande diferença em futuro bem 

próximo, combatendo nossa deficiência ambiental, que 

temos que combater a cada dia.  Somos deficientes em 

tantas coisas e somos deficientes ambientalmente 

também.  

Como mencionei no início da nossa fala, nos 

momentos difíceis é que o povo se organiza. Nossa 

cooperativa foi constituída a partir de uma necessidade. 

Acredito que a maioria das cooperativas foram 

constituídas a partir de uma dificuldade. Portanto, será 

que a preocupação a Coopbac é somente o presente, em 

que o preço da pimenta está mascarando as nossas 

deficiências, seja ela na inexistência de políticas, seja no 

manejo desordenado desde o plantio até a venda da 

produção? Como será o amanhã, quando os preços não 

tiverem nos patamares, deputados, que estão hoje, 

quando a cultura já não for tão rentável, quando o 

abandono da lavoura vier? Aqui, um exemplo de uma 

doença, a fusariose. O abandono da lavoura causa isso. 

Olhem o prejuízo: um pé de pimenta que pode produzir 

até cinco quilos, morto.  

Como falei, uma bolha pode estar se formando. 

Vivenciei uma época, assim como outros, em que 

dávamos a colheita na parceria, dava a meia, como 

chamamos no interior, para a pessoa colher. Oh, não 
vou pagar seu dia, você vai lá e colhe a meia. E a 

pessoa não queria, ele preferia receber a diária a colher 

a produção a meia. 

 Esses dias poderão voltar. Então, nessa ideia 

com o workshop foi buscar parcerias público-privadas 

conglomerando o Sistema OCB para nos apoiar. E aqui, 

rendemos louvores pelo empenho dessa equipe. 

Alexandre Ferreira, transmita um abraço enorme ao 

presidente Stherio Colnago, ao superintende Carlão e a 

toda equipe que é nota 10.  

A OCB sempre buscou nos apoiar com a 

universidade, o Ceunes, com seu know-how, para 

chacoalhar esse setor e para ter coragem em tempo de 

bonança discutir o futuro. É o que estamos fazendo aqui 

hoje. A pimenta, no patamar de vinte e cinco reais 

mascara tudo, então, seria cômodo para nós estar lá 

produzindo e colocando o fruto e o dinheiro no bolso. 

Mas estamos aqui tentando chacoalhar, preparar e 

prevenir o futuro, como será o amanhã.  

Esse é o apoio que buscamos. O que vivemos 

hoje no cultivo da pimenta do reino é algo atípico, ele é 

cíclico e os números históricos nos remetem a essa 

afirmativa. Se pensarmos no que representa nossa 
participação no PIB nacional, de repente é 

insignificante. O Espírito Santo, comparado aos estados 

do Mato Grosso e Goiás no PIB, é insignificante. Se 

compararmos, também, a produção de pimenta do reino 

em nível de estado, é insignificante. Mas se 
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compararmos que a maioria das pequenas propriedades 

rurais trabalha com pimenta do reino e que ela vinha a 

níveis de a pessoa abandonar a lavoura, um grande caos 

econômico e social pode vir por ai.  

Então, meus nobres só nos restam a qualidade. 

Discutimos muito, mas agora falaremos um pouquinho 

de qualidade. A qualidade será o diferencial do 

mercado. Primar, para que nossos cooperados 

continuem a produzir a melhor pimenta do reino deste 

Estado, é a nossa bandeira. O padrão Coopbac será 

conceito de qualidade quando se referir à pimenta do 

reino. Esse é o grande objetivo da Coopbac. Como 

temos Carne é Friboi, pimenta do reino será Coopbac. 

Espero contar com o apoio de vocês.  

 

  A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Prefiro ficar com a segunda frase, mesmo 

porque esse frigorífico não é capixaba e está tentando 

destruir frigoríficos nossos.  

 

 O SR. ERASMO CARLOS NEGRIS - É, tem 

um marketing forte, não é isso?  

Esta é uma amostra de viveiro. Esta é a reunião 

do comitê do escopo de formatação  do  comitê gestor, 

no pólo Ceunes, Ufes. E aqui, o nosso patriotismo.  

Senhora Deputada, observei e não sei se é de 

praxe, mas nas nossas reuniões da Coopbac sempre 

buscamos pedir apoio ao Divino para que dê 

discernimento as nossas atitudes e atividades. Gostaria, 

neste momento, independente de credo ou religião, de 

solicitar que pudesse rezar a oração universal do Pai 

Nosso, até mesmo para que possamos ter um dia 

maravilhoso, que já está sendo abençoado com essa 

chuva. Prejuízos para uns e maravilhoso para nós. 

Então, é só um momento de religiosidade. 

Gostaria de convidar a todos para rezar essa oração 

universal.  
 

(É feita a oração)   
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Proteja a agricultura capixaba.  

 

 O SR. ERASMO CARLOS NEGRIS - 

Amém. Por isso, Senhora Deputada, essa união de 

esforços, onde cada parceiro, membro do comitê gestor, 

dará o melhor de si. Eu não tenho dúvida disso.  

Temos que dar o melhor de nós para 

conjuntamente, e não isoladamente, com essa 

integração, sermos referência de capital social para o 

setor. O nosso último slide é uma reflexão. É possível 

ver luz no fundo desse túnel. Não estou perguntando, 

estou afirmando. Tenho certeza de que a convergência 

de objetivos comuns para o engrandecimento deste 

Estado, o fortalecimento da cadeia produtiva da pimenta 

do reino e o fortalecimento das cooperativas certamente 

é a luz que almejamos.  

Muito obrigado a todos. 
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Parabéns. Agradecemos pela explanação.  

Passaremos a palavra para a Senhora Deputada 

Raquel Lessa fazer uma breve consideração e em 

seguida o Senhor Deputado Freitas, que é o que está 

mais ansioso para falar e por isso deixei S. Ex.ª para o 

final.  

Concedo a palavra a Senhora Deputada Raquel 

Lessa. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Bom-dia a 

todos. Quero saudar bem rapidamente, em nome de 

todos, o prefeito e colega Romualdo Antonio Gaigher 

Milanese, prefeito de Boa Esperança.  

Saúdo todos e quero dizer que o Erasmo Carlos 

Negris foi muito feliz quando fez essa demonstração. 

Estamos vendo que a cadeia produtiva da pimenta do 

reino é uma realidade e está fortalecida. Isso é muito 

bom para o nosso Estado do Espírito Santo. Saber que a 

pimenta do Estado do Espírito Santo é uma das 

melhores do Brasil é excelente, é muito boa a notícia e 

temos que manter a qualidade, porque isso é importante. 

A qualidade é muito importante em todos os produtos 

da agricultura. Hoje vendemos qualidade e isto está bem 

claro no mercado. 

Quando vejo São Gabriel da Palha, uma cidade 

completamente agrícola, e que produz muito bem o café 

conilon e coco, em que somos referência. E hoje, 

estamos vendo produtores plantando cem mil pés de 

pimenta do reino, o que mostra que a pimenta já está 

realmente bem fortalecida no Estado do Espírito Santo. 

Temos um amigo que está plantando cem mil pés de 

pimenta do reino em São Gabriel da Palha. É 

preocupante, mas é uma produção bem significante. É 

uma plantação.  

Esse é o problema do Brasil. Começa todo 

mundo a plantar uma mesma coisa e o preço cai. 

Convivemos com essa política da agricultura no nosso 

país e isso não é novidade para nós, que vivemos da 

agricultura.  

Então, essa é nossa palavra. Contem conosco. 

Acho que a Comissão de Agricultura está bem 

representada, o norte do Estado está bem representado 

nesta Comissão de Agricultura e podem contar comigo, 

sou de toda aquela região de São Gabriel da Palha. 

Estamos muito felizes por essa apresentação. 

Conversamos e acho que é uma questão do Funrural. 

Acho que temos que olhar com muita seriedade esse 

assunto. O senhor colocou algumas coisas para mim e te 

disse para sentarmos com a Comissão de Agricultura 

para discutirmos esse assunto. Já existem estados que 

têm liminares, e temos que sentar para ver como fazer o 

segundo passo, o que temos que fazer no Estado do 

Espírito Santo nessa questão do Funrural. 

 Acredito muito em cooperativa. Em São 

Gabriel da Palha somos referência em cooperativa. 

Temos a Cooabriel, que é a melhor cooperativa, a maior 

cooperativa do Brasil. 

 Somos referência no Sicoob, a cooperativa do 

banco Sicoob, que nasceu em São Gabriel da Palha. E 

temos cooperativa também educacional, a Coopesg. 

 Acredito na cooperativa como solução para 

levarmos a nossa agricultura com muito respeito e a 
dedicação que merece. Muito obrigada. 
 

  A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada, Senhora Deputada Raquel Lessa. V. 

Ex.ª foi bem objetiva, mas profunda.  

 Passarei a palavra, por cinco minutos, para o 
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Marcelo Barreto, coordenador do curso de agronomia 

da Ufes e, também, por cinco minutos  - estou 

esticando, comendo o horário da CPI - para o Aureliano 

Nogueira da Costa, que também falará rapidinho em 

nome do Secretário da Agricultura. 

Senhor Deputado Freitas, quero que V. Ex.ª 

faça o fechamento desta reunião.  

 Concedo a palavra ao Senhor Marcelo Barreto 

e em seguida ao Senhor Aureliano Nogueira da Costa e, 

por fim, ao Senhor Deputado Freitas. 

 

 O SR. MARCELO BARRETO - Bom dia. 

Cumprimento a Mesa e parabenizo a Comissão. Acho 

que o Brasil ainda não descobriu seu papel histórico, 

que é de fortificar a agricultura e ser um play 

internacional na área de alimentação. 

 Hoje falaremos um pouquinho sobre a pimenta. 

São cinco minutos; sigo o horário, seguirei o horário. 

 A pimenta veio da Índia, chegou à Bahia, foi 

para o Pará e veio para o Espírito Santo. Somos o 

segundo maior produtor mundial de pimenta. E o 

Espírito Santo é o segundo do País, produzindo mais ou 

menos de vinte cinco a trinta por cento... 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Quem é o primeiro? 

 

 O SR. MARCELO BARRETO - É o Pará. O 

Pará é um grande produtor de commodities e a proposta, 

até que a representante da Coopbac falou nesta reunião, 

é produzir um produto de qualidade.  Não queremos ser 

o maior, mas sim o melhor. 

 São Mateus detém setenta e cinco por cento da 

produção. A situação atual está bem, obrigado, está com 

preço bom, mas surgem algumas dúvidas. Estamos com 

um Fiatzinho Uno, satisfeitos. A questão é: Poderia ser 

melhor? E vai ser mantido o que está aí? Nosso objetivo 

é chegar à Ferrari. Está muito bom, mas queremos ir à 

frente.  

Nossa proposta para esta comissão é ser 

exemplo de uma política de desenvolvimento 

sustentável e fazer uma política de forma diferente, uma 

política de prevenção e não de correção.  

 O Brasil valoriza muito as pessoas que 

solucionam o problema, mas não aqueles que impedem 

o problema de ocorrer. Parece que não fez nada. É uma 

política nova e temos, nesse grupo, uma força regional 

positiva. Não é à toa que, dentro da Coordenação 

Universitária Norte do Espírito Santo, Ceunes, temos 

pensado em criar um instituto que possa dar também um 

apoio maior, além da pimenta, que envolva o café, a 

macadâmia, o desenvolvimento rural. 

 Temos o desenvolvimento de pequenos e 

médios produtores, uma produção significativa e de 

qualidade. Um por cento da pimenta do mundo é 

produzida no Município de São Mateus. 

 A pimenta não está só em todo o prato do 

Espírito Santo, mas em todo o prato do mundo. Esse 
condimento é o mais importante na indústria de 

alimentos, mas participa também da indústria 

farmacêutica e de condimentos. É um setor organizado. 

Temos uma força positiva, que deve ser apoiada dentro 

dessa política, que é uma política de desenvolvimento 

sustentável. 

 Qual o problema? Temos um Fiat, porque a 

pimenta do reino é uma cultura de baixo suporte 

tecnológico, ou seja, é uma cultura que se estabelece 

graças à perseverança dos produtores, graças ao 

investimento deles.  

Temos uma cultura de extrema importância 

regional, como foi falado nesta reunião. Se olharmos 

para o PIB nacional, não é importante. Mas se olharmos 

para o norte do Espírito Santo, ela é extremamente 

importante. Só esse ano passado foi gerado mais de 

duzentos milhões de reais em financiamento para 

expansão dessa cultura. Ela tem pouca participação, 

porém é extremamente relevante regionalmente. 

O número de pesquisadores envolvidos no seu 

estudo também é baixíssimo, por isso ela é de baixo 

suporte tecnológico. Lembro que quando a soja estava 

surgindo no Brasil, só na universidade que estudei, que 

foi a Universidade Federal de Viçosa, havia quarenta 

pesquisadores trabalhando só com a soja. Hoje, em São 

Mateus, somos treze professores da área de Ciências 

Agrárias para mexer com tudo, administração do curso 

da universidade e fazer pesquisa. Então, o que quero 

falar é o seguinte: está bom, mas pode ser melhor. 

Estamos fazendo nossa função, mas quero fazer nossa 

função de forma mais eficaz. 

Não só a pimenta, temos a macadâmia, o 

gengibre, o coco, produtos que o Espírito Santo está 

exportando e é muito importante, pois é um estado que 

tem presença internacional. Lembro-me da última vez 

que fui à Alemanha, o avião que me levou até a 

Inglaterra saiu com mamão capixaba. Isso é muito 

importante, temos que valorizar isso. 

Então, a nossa a pimenta-do-reino já tem 

diversificações: pimenta branca e pimenta preta. E o 

desafio é gerar tecnologia para dar suporte e 

sustentabilidade a essa cultura de importância regional, 

e não só gerar tecnologia, mas passar para os 

produtores. Já estive aqui fazendo seminários, mas 

seminário é pouco. Tem que ter uma coisa mais intensa, 

mais contínua. 

Os desafios: qual a melhor nutrição, qual 

melhor sistema de irrigação? Não tem. Qual o melhor? 

Tem o que está sendo feito e que está funcionando. As 

demandas geradas por workshop criaram o comitê e, 

dentro disso geramos algumas demandas na área de 

pesquisa.  

Quais são as diretrizes? Qualidade e 

longevidade. Porque o que se espera é que uma lavoura 

de pimenta dure dez anos para pagar especificamente 

seu custo de implantação. Só que hoje pode durar mais, 

mas pelo menos dez anos para se pagar a preços 

antigos. Hoje, está pagando mais fácil, mas esse é o 

nosso cenário. Para pagar com preço menor, ela tem que 

viver dez anos; e ela está morrendo hoje devido à falta 

de suporte tecnológico. Com um ano ou dois ela já está 

morrendo. Esse é um problema sério. 

Temos limpeza de vírus e nematóides que são 
pragas que incidem. Um diagnóstico rápido e preciso 

dos problemas e especialmente porque é uma área que 

quando pensamos em agricultura internacional é a 

qualidade, porque a salmonela é um problema sério em 

nível internacional, e micotoxinas... Quer dizer, o 



146 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 16 de junho de 2015 

mercado internacional faz monitoramento desses 

microrganismos e dessas substâncias e precisamos 

produzir uma pimenta isenta desses problemas. 

Uma infraestrutura necessária, pois não tem 

tecnologia sem recursos. Laboratório de biotecnologia, 

laboratório de propagação, microbiologia... 

Agradecemos a Secretaria de Agricultura que está 

lançando um edital específico. E vamos correr atrás 

desses recursos, mas esses recursos desse jeito não 

resolverão o problema para hoje. Resolverá o problema 

para daqui a dez anos. É o que tenho falado na 

comissão, que para dez anos resolveremos, mas não 

podemos esperar dez anos. Então, há a necessidade de 

esforços e pessoas. 

Para terminar, passei um pouquinho, mas 

podemos terminar essa conversa em São Mateus. É o 

convite desta Comissão, de se reunir em São Mateus e, 

inclusive, quando tiver temas relevantes e 

problemáticos, que sejam discutidos com a 

universidade, pois a universidade tem que ser ouvida. 

O nosso objetivo é que o Espírito Santo seja 

exemplo, como foi exemplo e capa de revista dando 

exemplo de sustentabilidade na revista Globo Rural, 

com a Fazenda Sustentável, que é um projeto que está 

participando desse programa do comitê. Obrigado. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Muito bom. Coisa de professor, rápido e 

objetivo. Passou um pouquinho, mas está perdoado. 

Concedo a palavra ao Senhor Aureliano 

Nogueira da Costa, por gentileza, para falar pelo nosso 

Secretário. Fale dessa questão do edital rapidinho 

também. 

 

O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA 
COSTA - Bom dia, Senhoras Deputadas Janete de Sá, 

Raquel Lessa, Senhor Deputado Freitas e demais 

presentes. É um prazer estar representando o Secretário 

em uma reunião tão importante da Comissão de 

Agricultura.  

É importante lembrar que já vem de um tempo 

essas reuniões para a organização do setor, conforme o 

presidente da Coopbac, Erasmo Carlos Negris, falou. A 

Secretaria da Agricultura, por meio de suas instituições, 

Incaper, Idaf e a própria Ceasa, está se inserindo nessa 

discussão e, hoje, pela manhã, tivemos a aprovação do 

Secretário na minuta que elaboramos para instituir a 

Câmara Setorial de Pimenta-do-reino, que é exatamente 

a câmara setorial, que reunirá todas as grandes 

instituições que tratarão desse assunto com as devidas 

competências, tendo em vista que o comitê gestor vem 

na sua fase mais avançada de discussão, em que eu 

mesmo tenho participado dessas reuniões pontualmente, 

mas que, agora, tratará de assuntos específicos como 

elaboração de projetos, em que a câmara setorial estará 

buscando os devidos parceiros para fortalecer essas 

ideias, quer sejam no âmbito da geração de tecnologia, 

da pesquisa, quer sejam na área de assistência técnica e 
da longevidade. É por isso que têm também instituições 

de fomento, o setor de cooperativismo todo aqui, as 

prefeituras, que são importantes nesse contexto. 

 O secretário da Agricultura lamentavelmente 

não pôde estar presente em função dessa grande 

ameaça, como a deputada Janete disse, da importação 

de cafés verdes. Isso realmente não será benéfico para a 

agricultura capixaba, porque muitos produtores que 

plantam pimenta plantam café também. Lembro que a 

Secretaria da Agricultura vem se organizando nesse 

sentido, estamos apresentando as propostas. O 

secretário pediu que apresentássemos uma proposta 

exclusivamente para o setor de pimenta-do-reino, 

porque a grande ameaça é que, nesse momento em que 

o preço do produto está favorável, entraram diversos 

produtores, vários produtores que não são efetivamente 

os representantes da cadeia produtiva e, a qualquer 

momento, se o preço não compensar, eles abandonam a 

lavoura e aumenta o índice de incidência, o que 

complica mais ainda a situação do setor. 

 Então, para esse objetivo, foram colocados na 

minuta do edital de pesquisa, que será anunciada pelo 

secretário da Agricultura. Já chegou à sua fase final; foi 

anunciado o valor final de quatorze milhões - isso em 

quatro anos. Esse edital tem uma ação específica para 

pimenta-do-reino. Mas sabemos que o setor carece de 

muita informação, muito, principalmente para 

fortalecimento do desenvolvimento regional, mas o 

edital está na fase de análise jurídica. O recurso será 

repassado para a Fapes, porque a parte técnica do edital 

está toda concluída. 

 Só lembrando que, no que for necessário, o 

secretário colocará sua equipe à disposição. Temos aqui 

o representante do Idaf; estamos representando o 

Incaper também, que faz parte do comitê gestor. E 

estamos à disposição. Obrigado. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Muito obrigada, Aureliano Nogueira da Costa. 

 Com a palavra o Senhor Deputado Freitas. 

 

 O SR. FREITAS - (PSB) - Muito rapidamente, 

minha querida presidenta, mas também obedecendo à 

proporção dessa agenda. Primeiro, quero dizer da minha 

felicidade. Estou extremamente feliz e acho que devo 

dizer também, meu querido presidente, envaidecido. 

Envaidecido, primeiro por ser da roça. Depois de ter 

vindo de São Mateus. Depois, envaidecido pela 

Coopbac. Estou arrepiado, irmão. Estou muito 

orgulhoso de vocês, porque fazer cooperativa é 

desafiador. O nome diz: cooperar. Não se coopera 

sozinho, precisa ter cooperados cooperando, 

participando. Sei mais ou menos o que é chegar aonde 

chegamos com o Coopbac. Por isso minha emoção, por 

isso meu orgulho, por isso, assim, a alma lavada. 

Depois, por estar deste lado, no Parlamento capixaba, 

neste momento extraordinário do Parlamento capixaba. 

A composição deste Parlamento hoje, dos três 

mandatos que Deus me concedeu, sem dúvida alguma, é 

a melhor que. Acho que a Senhora Deputada Janete de 

Sá pensa da mesma forma. A Senhora Deputada Raquel 

Lessa, que está chegando agora, está participando de um 

Parlamento extraordinário, muito bem composto, com 
deputados e deputadas com capacidade muito grande de 

debater, de não dizer amém, de não ser subserviente, 

porque uma ideia e uma personalidade forte 

acrescentam em qualquer projeto. O debate acrescenta.  

É uma alegria grande poder estar aqui, ser o 
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proponente desse requerimento para que a Coopbac 

possa se apresentar. Saúdo todos e de forma muito forte 

e distinta o Centro Universitário. Saúdo meu diretor, 

Roney Pignaton da Silva. É uma alegria de tê-lo 

recebido em São Mateus, ver chegar uma pessoa com 

um propósito muito forte, muito determinado e saber o 

que está alcançando o nosso Centro Universitário. 

Mesmo não tendo independência de gestão, 

independência financeira, mas pela participação, pela 

abnegação de todos os professores, coordenadores, 

servidores, nosso centro chegou ao alcance que chegou, 

a avaliação dos nossos cursos; então, parabéns! Essa 

parceria com a Coopbac, a academia, junto com a 

Coopbac, coisa com que sonhamos e, hoje, com 

propostas extraordinárias de produzir a nossa muda lá 

dentro. Que muda! Que qualidade! Que procedência! 

Tudo que poderíamos imaginar para avançarmos, como 

disse o professor, com sustentabilidade, com 

longevidade. Não podemos abrir mão da qualidade e 

não estamos abrindo mão da qualidade. 

 Cumprimento minha querida Thays Martins, da 

composição do Centro Universitário. Enalteço, ainda, a 

participação de Eliseu Bonamo, Doriedson Magiero e 

Evandro. O Eliseu significa muito o que precisamos 

perseguir quando dizemos que isso não pode ser de 

momento, isso não pode ser por agora, só em função de 

um preço. O que o nosso produtor Eliseu produz, quem 

olha para esse rapaz não tem ideia da capacidade e da 

perseverança dele. Produz pimenta e é o maior produtor 

do Estado do Espírito Santo, senão é um dos maiores do 

Brasil, produz macadâmia... aqui não tem aquele povo 

que vai à noite visitar o paiol da gente, não. Podem ficar 

sossegado aqui.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Mas não trouxe uma macadamiazinha para nós.  

 

 O SR. FREITAS - (PSB) - Para a Senhora 

Presidenta Janete de Sá ele vai mandar depois, e para a 

Senhora Deputada Raquel Lessa também. 

  

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Uma latinha, Eliseu. 

 

 O SR. FREITAS - (PSB) - É tipo exportação. 

É de pocar. É a melhor do Brasil e é produzida lá. 

Pimenta, macadâmia, café, coco. Falei só as de 

produção em grande escala e deixei as de pequena 

escala, e com muita qualidade. Tem que imaginar não 

parar de produzir consorciado e com variedade em 

hipótese nenhuma. Não é todo dia que está uma boa 

como está a pimenta, a trinta reais o quilo. Mas é 

perseverança. É a média que faz a diferença, é a média 

que deixa resultado. Se queremos produzir somente o 

que dá lucro, como a Senhora Deputada bem falou, tem 

alguém propondo trinta mil pés, mas mostrou, 

recentemente, alguém que erradicou a roça porque o 

preço vai lá para baixo. Não é assim que tem resultado 
na roça. Resultado na roça é consorciado e com a média 

produtividade.   

Não posso estender. Penso que essa agenda 

precisava ser mais ampla. O Marcelo abreviou demais a 

fala dele, uma fala altamente interessante que mostra na 

prática onde estamos, de onde viemos e onde 

precisamos chegar, e vamos chegar. Perdemos um 

pouco. O Aureliano ia estender mais. 

Cumprimento o prefeito Romualdo Milanese, 

que tem somado muito dentro da nossa região 

produtiva, dentro da cadeia produtiva como prefeito do 

Prodnorte que é. Enalteço o Prodnorte, o nosso 

consórcio de município também, hoje, olhado pelo 

Estado do Espírito Santo. 

O arranjo, o modelo que organizamos 

politicamente na nossa região é bacana. Temos que 

andar muito, temos que nos preocupar muito em 

construir unidade. Não basta fazer política por política 

na disputa e que depois deixa uma estrada fechada, que 

não dá oportunidade de caminharmos. A política precisa 

ser disputada, mas que possamos procurar os fatores de 

convergência para convergir, para crescer, e o Prodnorte 

faz isso. Você representa muito bem o Prodnorte aqui.  

 Agradeço à OCB, um extraordinário parceiro; 

ao Bandes e à Seag. Levem o nosso abraço para o Tatá, 

Aureliano, a importância do Marcelo Suzart lá - vamos 

aproveitar muito bem isso, o Erasmo bem disse. 

Agradeço à Federação da Agricultura, ao Banco do 

Nordeste, aos vereadores de Itapemirim. Obrigado a 

todos pela presença. Cumprimento o Secretário de 

Agricultura de Montanha, João passos.  

 Precisava falar muito mais, mas, infelizmente 

não dá. Vamos propor uma audiência pública, professor 

Marcelo, para o âmbito do Ceunes, e teremos o dia todo 

para discutir. Obrigado, Senhora Presidente, pela 

consideração.   

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Senhor Deputado, inclusive, como reflexo 

desta reunião que realmente foi muito importante, muito 

significativa a participação, podemos fazer o 

prosseguimento dela em São Mateus, uma audiência 

chamada pela Secretaria da Agricultura. Podemos jogar 

um pouquinho mais para frente, mas fica o 

compromisso de fazer na região.  

 Agradeço ao Manoel Maforte Mote, secretário 

de Agricultura de Alto Rio Novo; ao Vereador Antônio 

de Moraes, de Barra de São Francisco; ao Vereador 

Marquinho da Padaria, presidente da Câmara de Iconha, 

que está junto com a secretária de Educação. Obrigada, 

secretária, também de Iconha.  

Antes de finalizar, peço aos Senhores 

Deputados para deliberarmos uma audiência pública 

para a próxima terça-feira, às 10h. Estamos tentando 

liberar o plenário. Estou conversando com o Presidente 

da CPI dos Tributos para ver se liberam o plenário. Se 

não liberarem, faremos no auditório para podermos 

fazer uma audiência que discutirá o nosso 

posicionamento contrário à importação do café peruano.  

Para a próxima terça-feira, às 10h, convido a 

todos porque para todos nós esse debate é muito 

importante. É preciso que nos unamos e façamos um 

movimento forte do Espírito Santo, um grande produtor 
de café do País, o segundo. Temos uma tradição de 

café. Principalmente o pessoal da pimenta-do-reino, que 

planta a sua cultura em consórcio com o café, é preciso 

estarmos juntos para defender a nossa agricultura, para 

defender o café capixaba. 
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 Chamo todos de antemão, porque tenho certeza 

de que os companheiros votarão favoráveis a essa 

audiência pública. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Freitas. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Quero não só votar 

favorável à audiência, Senhora Deputada Janete de Sá, 

mas também divulgar aos companheiros do interior e 

lembrá-los que, desde ontem - uma vitória nossa da 

bancada ruralista, da bancada do interior, uma luta de 

oito anos aqui na Assembleia Legislativa - o canal 

aberto da TV Ales está sendo transmitido, das três da 

tarde às sete da noite, ao vivo, nas regiões 

metropolitanas de Cachoeiro, Colatina, Linhares e São 

Mateus. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Ótimo, boa lembrança, Senhor Deputado. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

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

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Está deliberada audiência pública, na próxima 

terça-feira, às 10h, em defesa do café capixaba e contra 

a importação do café peruano. 

Convidamos para uma audiência, neste 

momento, da comissão que investiga os preços dos 

combustíveis no Estado do Espírito Santo. Um abraço a 

todos. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 11h29min. 

 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 

DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, 

REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2015. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Havendo número legal, invocando a 

proteção de Deus declaro abertos os trabalhos desta 

Comissão.  

 Convido a Senhora Secretária a proceder à 

leitura das atas da oitava reunião ordinária, realizada em 

14 de abril de 2015, da segunda reunião extraordinária, 

realizada em 15 de abril de 2015 e da nona reunião 

ordinária, realizada em 5 de maio de 2015.(Pausa)  

 
(A Senhora Secretária procede à 

leitura das atas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão as atas. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Pela aprovação. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Pela 

aprovação. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) -  Aprovada as atas como lidas. 

Solicito a Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

OFÍCIO N.º 142/2015 - GADBL - Do Exmo. 

Senhor Deputado Bruno Lamas, solicitando ao 

Exmo Senhor Presidente da Comissão de 

Justiça, Senhor Deputado Rodrigo Coelho, que 

formalize o convite a Associação Espírito-

Santense de Advogados Públicos, junto aos 

seus representantes, para que participem dos 

debates dessa Comissão, para garantir o 

cumprimento dos princípios constitucionais. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Informo que as reuniões ordinárias 

da Comissão de Justiça são abertas ao público, então 

não carece de convite especial pra nenhuma categoria. 

Elas estão automaticamente convidadas a virem a esta 

Comissão e a participarem de maneira aberta. 

Infelizmente não farei privilégio a uma categoria em 

detrimento de outra. Ou convidamos todas as 

associações envolvidas com o direito para estarem aqui 

ou será uma indelicadeza privilegiar a uma entidade 

apenas. Portanto, indefiro. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Só para corroborar, 

poderíamos a partir das informações das academias com 

curso na área de direito, oficiá-las e garantir que em 

cada reunião haja a presença de uma academia, 

reservado um espaço para ela, é claro que pequeno, 

desde a manifestação dela. Essa seria uma programação 

bem legal para segundo semestre.  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Peço à Comissão de Justiça que faça 

o levantamento das academias, mas também das 

associações envolvidas no direito para, a partir de um 
diagnóstico, avaliarmos a possibilidade de atender à 

solicitação do Senhor Deputado Marcelo Santos, que 

ora acolho.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - Nas 

faculdades, melhor dizendo, no mundo acadêmico.  
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O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Entendi perfeitamente V. Ex.ª, mas 

estendo ainda que esse diagnóstico seja feito para as 

associações envolvidas no direito porque o pedido do 

Senhor Deputado Bruno Lamas é uma associação do 

direito. Só estou indeferindo porque se convido uma e 

não convido as demais, parece que estou privilegiando 

uma em detrimento das outras, já que a sessão é pública. 

Então, é apenas por isso. Faremos um diagnóstico de 

todas e, a partir disso, mandaremos um ofício para 

todas, em conjunto.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

   A SR.ª SECRETÁRIA  lê:  

 

A Câmara Municipal de Viana, Estado do 

Espírito Santo, por meio do Vereador Senhor 

Hermes Freitas Filho - PT, e do Presidente do 

Conselho Municipal de Segurança de Viana, 

Senhor Abdo Gomes, convida para a Audiência 

Pública a ser realizada no dia 03 de junho de 

2015, às 19h, no auditório do Teatro Municipal, 

no Centro de Viana, ES, sobre o tema Violência 

Doméstica Familiar no Município de Viana, de 

conformidade com a norma vigente Lei n.º 

11.340/2006. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Ciente. Encaminhe-se cópia aos 

membros e também à Comissão de Defesa da Cidadania 

e do Consumidor. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA  lê:  

 
OF. N.º 76/15- GADRF - do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto 

justificando sua ausência na reunião ordinária 

desta comissão neste dia 05 de maio. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

  

Projeto de Lei n.º 88/14 - Redação Final 

Autor: Senhor Deputado Euclério Sampaio 

Relator: Senhor Deputado Marcelo Santos 

Ementa: Dispõe sobre a remessa de carta 

registrada aos candidatos aprovados em 

concursos públicos no âmbito da 

Administração Direta e Indireta do Estado do 

Espírito Santo. 

 

Projeto de Lei n.º 249/14 - Redação Final 

Autor: Tribunal de Justiça 

Relator: Senhor Deputado Marcelo Santos 

Ementa: Modifica a Lei Estadual nº 4.847, de 

30/12/1993, alterada parcialmente pela Lei nº 

6.670, de 15/05/2001, que regula o pagamento 

de emolumentos no Estado do Espírito Santo. 
Mens. 009 
 

Proposta de Emenda Constitucional  n.º 

05/15 - Análise Técnica 

Autor: Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

Relator: Senhor Deputado Marcelo Santos 

Ementa: Dá nova redação ao caput do art. 63 

da Constituição Estadual, que dispõe sobre a 

iniciativa das leis. 

 

Projeto de Lei Complementar n.º 12/14 - 

Análise Técnica 
Autor: Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

Relatora: Senhora Deputada Raquel Lessa 

Ementa: Altera o caput do art. 2.º, da Lei 

Complementar n.º 425/2007, que autorizou o 

Poder Executivo a realizar contratação 

temporária de pessoal para atender às 

necessidades emergenciais do Instituto de 

Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo 

- IASES. 

 

Projeto de Lei Complementar n.º 01/15 - 

Análise Técnica 

Autor: Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

Relatora: Senhora Deputada Eliana Dadalto 

Ementa: Altera o parágrafo único do art. 1.º, da 

Lei Complementar n.º 201/2001, art.7.º, da Lei 

Complementar n.º 617/2012, que trata do 

Estatuto da Polícia Militar do Estado do 

Espírito Santo. 

 

Projeto de Lei n.º 229/13 - Análise de 

Emenda 

Autor: Senhor Deputado Marcos Mansur 

Relatora: Senhora Deputada Raquel Lessa 

Ementa: Dispõe sobre a fixação de aviso nos 

hospitais informando o direito de o pai, a mãe, 

ou o responsável, permanecer com seu filho, 

em caso de internação, conforme preconiza o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Projeto de Lei n.º 39/14 - Análise Técnica 
Autor: Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

Relatora: Senhora Deputada Eliana Dadalto 

Ementa: Dispõe sobre o direito e a proteção às 

vítimas de crimes. 

 

Projeto de Lei n.º 274/14 - Análise Técnica 

Autor: Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

Relator: Senhor Deputado Marcelo Santos 

Ementa: Declara de Utilidade Pública a Casa 

da Acolhida e Educação Infantil - Creche 

Alegria. 

 

Projeto de Lei n.º 02/15 - Análise Técnica 
Autora: Senhora Deputada Janete de Sá 

Relator: Senhor Deputado Gildevan Fernandes 

Ementa: Fica proibido, em todo o território do 

Estado do Espírito Santo, o ingresso e 

permanência no interior de boates, cinemas, 

teatros, clubes, estádios, escolas de samba e 

estabelecimentos assemelhados, de pessoas 

portadoras de qualquer tipo de arma. 
 

Projeto de Lei n.º 70/15 - Análise Técnica 
Autor: Senhor Deputado Amaro Neto 

Relator: Senhor Deputado Gildevan Fernandes 

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 

empresas operadoras do serviço móvel pessoal 
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instalarem bloqueadores de sinais telemáticos 

nos estabelecimentos penais em todo o Estado 

do Espírito Santo. 

 

Projeto de Lei n.º 82/15 - Análise Técnica - 

Terminativo 
Autor: Mesa Diretora 

Relator: Senhor Deputado Gildevan Fernandes 

Ementa: Denomina Eloy Carlos Heringer o 

trecho da Rodovia Estadual compreendido 

entre o quilômetro 192 da BR 262 e a divisa 

com o Estado de Minas Gerais, localizado no 

Município de Iúna. 

 

Projeto de Lei n.º 94/15 - Análise Técnica 

Autor: Senhor Deputado Euclério Sampaio 

Relatora: Senhora Deputada Eliana Dadalto 

Ementa: Institui a Semana Estadual de 

Proteção à Juventude no Estado do Espírito 

Santo. 

 

Projeto de Lei n.º 105/15 - Despacho 

Denegatório 

Autor: Senhor Deputado Amaro Neto 

Relatora: Senhora Deputada Janete de Sá 

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a 

conceder tratamento tributário especial aos 

minicaminhões de venda de alimentos Food 

Trucks assim como a devida regulamentação 

sanitária a sua operação no Estado Espírito 

Santo. 

 

Projeto de Lei n.º 115/15 - Análise Técnica 

Autor: Senhor Deputado Dary Pagung 

Relatora: Senhora Deputada Eliana Dadalto 

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade do 

cumprimento de regras de segurança aos 

estabelecimentos comerciais e congêneres que 

disponham de áreas de lazer para o público 

infantil, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

  

Projeto de Lei n.º 129/15 - Análise Técnica 
Autora: Senhora Deputada Janete de Sá 

Relatora: Senhor Deputada Raquel Lessa 

Ementa: Institui a Política Estadual para 

implantação do Sistema Integrado de 

Informações de Violência Contra a Mulher, 

denominado Observatório da Mulher, no 

âmbito do Estado do Espirito Santo. 

 

Projeto de Lei n.º 131/15 - Despacho 

Denegatório 

Autora: Senhora Deputada Janete de Sá 

Relator: Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto 

Ementa: Obriga a instalação de ar 

condicionado nos veículos de transporte 

coletivo de passageiros intermunicipal no 
Estado do Espirito Santo. 
 

Projeto de Lei n.º 133/15 - Análise Técnica 

Autor: Senhor Deputado Sergio Majeski 

Relatora: Senhora Deputada Janete de Sá 

Ementa: Autoriza o poder público a 

implantação do Serviço de Mensagens Curtas 

(SMS) via celular e outros meios eletrônicos, 

para comunicação com os serviços 

emergenciais da Polícia Militar - 190 - SAMU - 

192 - Corpo de Bombeiros - 193 e Defesa Civil 

- 199. 

 

Projeto de Lei n.º 136/15 - Análise Técnica 

Autor: Senhor Deputado Padre Honório 

Relator: Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto 

Ementa: Dispõe sobre a admissão, no Estado 

do Espírito Santo, de diplomas de pós-

graduação concluídos nos países do Mercado 

Comum do Sul - Mercosul 

 

Projeto de Lei n.º 169/15 - Despacho 

Denegatório 

Autor: Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto 

Relator: Senhor Deputado Marcelo Santos 

Ementa: Dispõe sobre a garantia de direitos 

para execução do trabalho dos profissionais da 

limpeza urbana e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei n.º 188/15 - Despacho 

Denegatório 
Autor: Senhor Deputado Marcos Bruno 

Relator: Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto 

Ementa: Dispõe sobre a criação do Selo Sérgio 

Blank e dá outras providências. 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 03/15 - 

Análise Técnica 
Autor: Senhor Deputado Rodrigo Coelho 

Relatora: Senhora Deputada Janete de Sá 

Ementa: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor Wagner Medeiros Junior. 

 

Projeto de Resolução n.º 15/15 - Análise 

Técnica 
Autor: Senhor Deputado Sergio Majeski 

Relator: Senhor Deputado Gildevan Fernandes 

Ementa: Acrescenta novo parágrafo ao art. 

143, da Resolução n.º 2.700/2009, que dispõe 

sobre admissão de proposições. 

 

Projeto de Resolução n.º 18/15 - Análise 

Técnica 
Autor: Senhor Deputado Da Vitória 

Relator: Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto 

Ementa: Altera a alínea “d” do art. 3.º, da 

Resolução n.º 2.543, de 09.04.2008, que cria a 

medalha ALFERES TIRADENTES na 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo e dá outras providências. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS 

 

Senhor Deputado Marcelo Santos  
Redação Final dos Projetos de Lei n.

os
 88/14 e 
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249/14. 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 05/15. 

Projetos de Lei n.
os

 274/14 e 169/15. 
 

Senhora Deputada Eliana Dadalto 

Projeto de Lei Complementar n.º 01/15. 

Projetos de Lei n.
os

 39/14, 94/15 e 115/15. 

 

Senhora Deputada Janete de Sá 

Projetos de Lei n.
os

 105/15 e 133/15. 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 03/15. 

 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes 
Projetos de Lei n.

os
 02/15, 70/15 e 82/15. 

Projeto de Resolução n.º 15/15.  

 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto 

Projetos de Lei n.
os

 131/15, 136/15 e 188/15. 

Projeto de Resolução n.º 18/15. 

 

Senhora Deputada Raquel Lessa 
Projeto de Lei Complementar n.º 12/14. 

Projetos de Lei n.
os

 229/13 e 129/15. 

 

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Muito obrigado, Senhora Lisyanne 

Bunjes.  

Passa-se à Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos para relatar.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, passo a relatar a Redação Final do 

Projeto de Lei n.º 249/2014, oriunda do egrégio 

Tribunal de Justiça, e me prevalecerei do prazo 

regimental.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - É regimental. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Redação Final do Projeto de Lei n.º 88/2014, de autoria 

do Senhor Deputado Euclério Sampaio, que dispõe 

sobre a remessa de carta registrada aos candidatos 

aprovados em concursos públicos no âmbito da 

administração direta e indireta do Estado do Espírito 

Santo. 
Meu parecer é pela aprovação.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam as Senhoras Deputadas?  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

Aprovada a redação final do Projeto de Lei n.º 

88/2014. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Passo a relatar a Proposta de Emenda Constitucional n.º 

05/2015, que dá nova redação ao caput do art. 63 da 

Constituição Estadual. 

 

[...] Art. 63. A iniciativa das leis cabe 
a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal de 
Justiça, ao Tribunal de Contas, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, 
satisfeitos os requisitos estabelecidos 

nesta Constituição. 

 

Art. 2º Esta Proposta de Emenda 

Constitucional entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 

 Senhor Presidente, esta é uma emenda à 

Constituição que compete a qualquer um membro desta 

augusta Casa de Leis e não fere nenhum princípio legal 

e constitucional. Meu parecer é pela sua 

constitucionalidade.   

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam as Senhoras Deputadas?  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

O parecer foi aprovado à unanimidade.  

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos.  
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 128/2015, de autoria 
do Senhor Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a 

implantação da linguagem cidadã aos relatórios da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n.º 

101/2000, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

A matéria foi devolvida ao autor, que recorreu 

ao Plenário, que admitiu a remessa à Constituição de 
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Justiça. 

Meu parecer é pela manutenção do despacho 

denegatório ao referido projeto de lei.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam as Senhoras Deputadas?  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

O parecer foi aprovado à unanimidade. Fica 

mantido o despacho denegatório em desfavor do Projeto 

de Lei 128/2015. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 274/2014, declara de 

Utilidade Pública a Casa de Acolhida e Educação 

Infantil - Creche Alegria. O art.1.º repete a ementa. É de 

autoria do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que 

atendeu todas as necessidades impostas pelas regras do 

Regimento Interno e pelas leis instituídas em nosso 

Estado.  

Senhor Presidente, meu parecer é pela 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.º 

274/2014, de autoria do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam as Senhoras Deputadas?  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

O parecer foi aprovado à unanimidade.  

Concedo a palavra a Senhora Deputada Eliana 

Dadalto para relatar.  
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Passo 
a relatar o Projeto de Lei Complementar n.º 01/2015, de 

autoria do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que altera 

o parágrafo único, do art. 1.º, da Lei Complementar n.º 

201, de 04 de maio de 2001, art. 7.º da Lei 

Complementar n.º 617, de 03 de janeiro de 2012, e dá 

outras providências. 

 

[...] Trata-se de Projeto de Lei 

Complementar que visa alinhar a 

indicação contida na carteira 

funcional dos militares da inatividade 

com os proventos a eles pagos pelo 
governo do Estado do Espírito Santo. 

[...] 

 

 A matéria do presente projeto é de reserva 

privativa do Poder Executivo. Sendo assim, relato pela 

manutenção do despacho denegatório, devido 

inconstitucionalidade presente no projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, para registrar, parabenizo o autor 

que tem o objetivo de garantir ao policial que, às vezes, 

recebe remuneração de oficial, mas ainda está no 

patamar de sargento. A ideia é dizer isso na identidade 

militar.  

Como disse a Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, em seu parecer, a matéria é de iniciativa do 

Executivo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Continua em discussão o parecer. 

(Pausa)  
Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Com a relatora.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com a 

relatora.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto da 

relatora.  

O parecer foi aprovado à unanimidade. Fica 

mantido o despacho denegatório em desfavor do Projeto 

de Lei Complementar n.º 01/2015. 

Continua com a palavra a Senhora Deputada 

Eliana Dadalto. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - O 

Projeto de Lei n.º 39/2014, de autoria do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, dispõe sobre o direito e a 

proteção às vítimas de crimes. 

O referido projeto não atendendo aos 

pressupostos de constitucionalidade e legalidade, relato 

pela sua inconstitucionalidade, bem como da Emenda 

n.º 01/2014, também de autoria do Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Em discussão o parecer.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
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discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente e senhores membros da Comissão de 

Justiça, só para título de colaboração, o alcance do 

projeto do Senhor Deputado Gilsinho Lopes é 

importantíssimo. Vejamos:  

 

PROJETO DE LEI N.º 39/2014 

[...] 
Art. 2º A vítima de crimes, que 

manifestar interesse, receberá dos 
Poderes Públicos Estaduais 

informações, em caráter reservado, a 

respeito dos acusados de delitos que se 
encontrarem sob a custódia do Estado 

do Espírito Santo, sua localização e 

soltura. 
Art. 3º O Estado do Espírito Santo 

instituirá o Fundo destinado às 
Vítimas de Crimes ocorridos em seu 

território, cuja destinação prioritária 

dos recursos será a proteção das 
vítimas em relação aos acusados.  

[...] 
  

Não há o que se discutir nesta Comissão sobre 

a importância de uma matéria como esta que visa a 

garantir o direito e a proteção das vítimas de crimes. 

Mas também sugiro que conduzamos ao autor a ideia de 

que, talvez, encaminhasse isso para o governo do 

Estado e até mudasse algumas outras sugestões que 

devam ser assumidas pelo Congresso Nacional. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Pela leitura do projeto, Senhor 

Deputado Marcelo Santos, e nós, nesta Comissão, 

discutindo-o, pergunto-me, vem-me a questão se 

parcialmente esse projeto não ganharia 

constitucionalidade caso não houvesse a previsão da 

criação do Fundo porque o autor poderia solicitar ou 

regulamentar o pedido de informações, a não ser 

aquelas que correm em segredo de justiça e com sigilo 

reservado.  

Talvez se o Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

dividisse esse projeto e o reapresentasse parcialmente, 

merecesse um parecer diferente daquele proferido 

agora. Acredito que o nosso colega poderia ser 

orientado a retirar esse projeto e a incluir novamente, 

em separado. 

Peço a Comissão de Justiça que baixe o projeto 

de pauta para informar ao colega, antes de votarmos o 

parecer, porque assim não inviabilizamos a iniciativa do 

nobre Deputado Gilsinho Lopes. 
Em votação a baixada de pauta do Projeto de 

Lei n.º 39/2014.  

Como votam os Senhores Deputados?  
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - De 

acordo.  

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - De 

acordo.  

 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - De acordo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Aprovada à unanimidade a baixada 

de pauta. 

Continua com a palavra a Senhora Deputada 

Eliana Dadalto. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 
Projeto de Lei n.º 115/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Dary Pagung,  dispõe sobre a 
obrigatoriedade do cumprimento de regras de 

segurança aos estabelecimentos comerciais e 
congêneres que disponham de áreas de lazer para o 

público infantil no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Não apresentando vícios que impeçam a sua 

tramitação, relato pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa do projeto, 

devendo ser dado prosseguimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Em discussão o parecer.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

  

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Senhor Presidente e senhores membros da Comissão de 

Justiça, o projeto dispõe sobre a obrigatoriedade do 
cumprimento de regras de segurança aos 

estabelecimentos comerciais e congêneres que 

disponham de áreas de lazer para o público infantil no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 O autor repete a ementa no art. 1.º, meramente 

dizendo:   

 

Art. 1º: ou seja, para crianças com até 
doze anos de idade incompletos 

deverão obedecer às seguintes regras: 
 

I - fixar placas indicativas informando 

a faixa etária adequada para cada 
brinquedo; 

 
II - fixar no espaço reservado a 

brinquedos infantis, equipamentos de 

amortecimento de impacto; 
 

III - respeitar normas de segurança 

técnica, quanto à exposição de 

equipamentos elétricos; 
 

IV - fixar proteção de tela em 
equipamento que tenham altura ou 

envergadura superior a um vírgula 

cinco metros; 



154 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 16 de junho de 2015 

V - proteger com material 
emborrachado os brinquedos e suas 

respectivas áreas que contenham 

quinas e terminações pontiagudas; 

 

 O projeto, de autoria do Senhor Deputado Dary 

Pagung, está atuando na área de Defesa do Consumidor 

e do Contribuinte. Muito obrigado e era isso que 

gostaria de esclarecer.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO  - PT) - Continua em discussão o parecer. 

(Pausa) 
 Encerrada. 

 Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

  

A SR.ª RAQUEL LESSA (SD) - Com a 

relatora. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com a relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO  - PT) - A Presidência acompanha o voto da 

relatora. 

 Aprovado o parecer à unanimidade.  

Continua com a palavra a Senhora Deputada 

Eliana Dadalto.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC)  - 

Projeto de Lei n.º 126/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Nunes, fica instituída a Semana Estadual do 

Índio  a ser comemorada anualmente no período 

compreendido entre os dias  12 a 19 de abril. 

Não apresentando vícios que impeçam a 

tramitação, relato pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 

n.º 126/2015, devendo ser dado prosseguimento.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO  - PT) - No relatório que recebi está dizendo 

que vamos tratar do despacho denegatório. Esse projeto 

está sendo analise de mérito constitucional ou despacho 

denegatório? Só para a minha informação porque o 

relatório está pela constitucionalidade e não pela 

derrubada do despacho denegatório, só para darmos a 

formalidade correta. (Pausa) 

Está analisando o despacho denegatório? Está 

com a tramitação regular. O relatório é pela 

constitucionalidade realmente.  

Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com a relatora. O Senhor Deputado Nunes está 
legislando em causa própria porque é o Dia do Índio.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO  - PT) - Não há impedimento constitucional 

pela legislatura.  

A SR.ª RAQUEL LESSA (SD) - Com a 

relatora. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN)  - Com a relatora.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO  - PT) - A Presidência acompanha o voto da 

relatora. 

 Aprovado o parecer à unanimidade.  

Concedo a palavra à Senhora Deputada Raquel 

Lessa.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA (SD) - O Projeto de 

Lei n.º 14/2015, de autoria do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, estabelece  a obrigatoriedade de 

manutenção de enfermeiros nas escolas da rede pública 

que tiverem cem ou mais alunos por turno.  

O projeto de lei foi protocolizado no dia 02 de 

fevereiro de 2015, lido na sessão ordinária do dia 09 de 

fevereiro de 2015. Tendo recebido despacho do Senhor 

Presidente pela devolução, o autor apresentou recurso 

contra o despacho que lhe devolveu o projeto. Após a 

proposição, veio a esta comissão tendo recebido o 

parecer n.º 033/2015, pela rejeição do despacho 

denegatório da Mesa. Tal parecer foi publicado no 

Diário do Poder Legislativo no dia 03 de abril de 2015.  

Por essa razão, o projeto recebeu novo 

encaminhamento para esta Comissão, desta vez com o 

fim de elaboração de parecer para efeito de análise de 

sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

técnica legislativa.  

Este é o relatório: o projeto de lei ora em 

análise determina que a escola pública de ensino que 

tiverem cem ou mais alunos por turno deverão contar 

com enfermeiros para a prestação de primeiros socorros, 

educação e saúde e princípios de saúde coletiva. Para 

tanto, tais estabelecimentos educacionais deverão 

manter no mínimo um enfermeiro durante todo o 

período de presença dos alunos. A proposição determina 

que cabe a esses enfermeiros a incumbência de orientar 

os docentes, discentes e demais servidores, bem como 

os pais e a população do entorno quanto aos primeiros 

socorros, educação em saúde e saúde coletiva. 

 Entretanto, vislumbra-se, da análise jurídica do 

projeto, a existência de antinomia com o ordenamento 

constitucional. O ponto de divergência jurídica 

encontra-se no fato de que o projeto é de autoria 

Parlamentar e, ao mesmo tempo, visa instituir 

procedimentos próprios para a secretaria de Estado da 

Saúde e para a secretaria de Estado da Educação, na 

verdade, criando uma nova atribuição para a 

administração pública do Estado do Espírito Santo. 

 Este quadro demonstra a inconstitucionalidade 

pela específica circunstância definida no texto da 

proposição legislativa, pois, por ser de autoria de 

Parlamentar, não poderia prever ações que impliquem 

organização administrativa pessoal da administração do 
Poder Executivo, e, tão pouco, criar atribuições novas 

para secretarias e órgãos estaduais. 

 O Supremo Tribunal Federal já se manifestou 

em casos idênticos e se posicionou no sentido de 

preservar os princípios da reserva da administração do 
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Poder Executivo e da separação dos poderes. Existe 

ainda outro gravame de inconstitucionalidade que se 

aflora no momento em que a proposição implica 

realização de despesas públicas para sua consecução. 

 A conclusão aferida é a plena 

inconstitucionalidade do projeto de lei em estudo e, 

nesses termos, não há solução jurídica para esse vício de 

inconstitucionalidade. Assim, quanto ao aspecto da 

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, após 

análise detida nas normas constitucionais legais 

vigentes, relatamos pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei n.º 14/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra 

para discuti-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Gostaria de discutir o projeto, visto que já 

derrubamos o despacho denegatório da outra vez, a 

Senhora Deputada Eliana Dadalto e eu, até pedi e 

encaminhei o voto. Ia votar favoravelmente ao meu 

projeto, para abrir uma discussão com o Governo do 

Estado, tenho até uma reunião marcada com o professor 

Haroldo Rocha para discutirmos o tema para que 

possamos elaborar a equipe multidisciplinar, da qual a 

Senhora Deputada Eliana Dadalto tanto fala, nas escolas 

do Espírito Santo. 

Precisamos, Senhor Deputado Marcelo Santos, 

ter profissionais habilitados a prestar o primeiro 

socorro, o pronto-atendimento, nessas escolas, além de 

toda uma equipe multidisciplinar. 

A intenção do projeto foi abrir essa discussão 

na Casa de Leis. Agora já conversei com o professor 

Haroldo separadamente, vou marcar uma reunião 

oficial, para que possamos discutir esse tema mais 

profundamente. 

Vou votar contra o despacho da relatora, em 

virtude de ser projeto de minha autoria, e abrir a 

discussão. Peço aos nobres pares que acompanhem o 

relatório da Senhora Deputada Raquel Lessa, por se 

tratar realmente de uma matéria inconstitucional, mas o 

intuito dela foi abrir esse leque de discussão e trazer à 

luz desta Casa de Leis esse debate da importância dos 

profissionais da área da saúde dentro das escolas, visto 

que estamos com escolas onde há quadras 

poliesportivas, piscinas olímpicas, onde se praticam 

esportes de alto rendimento.  

Hoje eu estava vendo que, no campus da Ufes, 

estão praticando até arco e flecha. Acidentes acontecem 
e ficamos pensando nos nossos filhos também. Nossos 

filhos nas escolas sem um atendimento adequado. 

Então esse é o objetivo. Peço que acompanhem 

a Senhora Deputada Raquel Lessa, visto que a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, com certeza, me 

acompanhará na votação, peço aos demais pares que 

acompanhem a relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Continua em discussão o parecer. 

(Pausa) 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, só para parabenizar o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto. O papel da comissão 

não é analisar o mérito, mas a questão legal. S. Ex.ª, 

zeloso como é, já antecipou dizendo que o propósito era 

provocar uma discussão e já o fez. Esteve com o 

secretário Haroldo, conversávamos agora há pouco que 

não podemos gerar uma despesa para o Estado sem 

apontar uma receita. 

Nesse caso específico, a matéria gera isso, e aí 

acaba sendo vício de iniciativa, por parte do Legislador 

ativo, que é o Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. 

Mas a intenção, S. Ex.ª alcançou, porque chegou até a 

Comissão de Justiça, foi rejeitado, derrubado o 

despacho denegatório e abriu a porta para essa 

discussão na secretária de Estado da Educação.  

 É muito legal que as pessoas possam entender o 

papel da Comissão. Quem de nós não gostaria de 

aprovar um projeto desses para que se tivesse esse 

profissional, ou esse corpo de profissionais, dessa área, 

dentro de uma unidade de ensino? Mas, infelizmente, 

não podemos. 

  Esses dias atrás, um cidadão falou comigo que 

tinha de fazer uma lei, e não me recordo do que era, e 

disse para ele: é a mesma coisa se eu fizesse uma lei 
aumentando os salários dos servidores. A lei vai servir 

para quê? Quem dera se a lei resolvesse tudo. 

 Esse diálogo que o Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto fez, pedindo, inclusive, que 

acompanhássemos a relatora, que fez um voto em 

contrário a sua proposta, tendo em vista que alcançou o 

objetivo de discutir com o Executivo e iniciar um 

debate legal, é louvável. Parabéns ao Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, pela iniciativa e naturalmente a 

todos os membros da Comissão, por admitirmos debater 

esse projeto. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Endosso as palavras do Senhor Deputado Marcelo 

Santos, porque foi brilhante essa iniciativa. As escolas 

precisam mesmo desses profissionais. Estamos 

conversando com o senhor Haroldo Rocha, secretário de 

Estado da Educação, para ver se há a possibilidade de 
no futuro termos essa escola, a Escola Viva. Uma escola 

que realmente vai atender aos nossos jovens, crianças e 

adolescentes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
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COELHO - PT) - Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto, quero agradecer a V. Ex.ª a compreensão. V. 

Ex.ª ajuda muito os trabalhos desta comissão, como 

membro dela, dando exemplo acerca do comportamento 

que temos de adotar diante dos nossos projetos. Vale 

ressaltar isso. 

Obviamente, tem uma diferença no mérito, mas 

acho que V. Ex.ª está corretíssimo em colocar as 

proposições para o debate. Já fiz um debate com a 

Senhora Deputada Eliana Dadalto acerca disso, por 

conta da observação das redes. Já conversamos sobre 

isso também. Mas quero enaltecer o exemplo que V. 

Ex.ª traz a esta Comissão. 

Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com a 

relatora. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com a relatora. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Contrário à relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto da 

relatora. 

Aprovado o parecer, contra um voto. 

Devolvo a palavra à Senhora Deputada Raquel 

Lessa. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - O Projeto 

de Lei n.º 32/2015, de autoria do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto dispõe sobre a dessalinização da 

água do mar.  

A presente proposição foi protocolada no dia 

02/02/2014, lida na Sessão Ordinária do dia 09/02/2015. 

Com relação à publicação da matéria no Diário do 

Poder Legislativo, não verificamos comprovação da 

mesma nos autos. 

Por ser condição procedimental para tramitação 

da matéria nesta Casa de Leis, entendemos que a mesma 

seja providenciada e juntada aos autos, pelo setor 

competente, na maior brevidade possível, após a 

emissão deste parecer. 

O presente Projeto de Lei veio a esta Comissão 

para exame quanto ao aspecto da legalidade, 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.  

É o relatório: 

O autor justifica a proposição em razão das 

notícias de falta de água potável, que já ameaça regiões 

no Brasil. Cita os dados geográficos do potencial de 

água no planeta e demostra a parte ínfima do precioso 

líquido. 

Destaca que a ciência vem desenvolvendo 
métodos de dessalinização para utilizar a água 

abundante do oceano, tornando-a possível de utilizações 

diversas, inclusive para o consumo humano. E cita 

diversos métodos, inclusive, alguns países onde já são 

utilizados. 

O mérito da matéria, neste momento, nos cabe 

relatar a sua análise jurídica e legal. Nesta ótica, a 

proposta peca por vício de iniciativa quando fere o 

artigo 21, inciso XIX, na Carta da República, uma vez 

que compete à União instituir sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de 

outorga de direitos de seu uso. 

Enquanto legalidade, a matéria disciplinada 

pela Lei n.º 9.433/1997, que regulamenta o artigo 

supracitado, da Constituição Federal, instituindo a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e criando o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, em cujo art.12, inciso I e V e art. 14, 

determinam os casos de outorga. 

Neste contexto, a matéria apresentada está 

também vinculada ao Poder Executivo Estadual por 

meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, que tem como finalidade, entre 

outras, propor, elaborar e gerenciar as políticas 

estaduais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos.  

Por todo exposto, nessa análise jurídico-legal, 

relatamos pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 

n.º 32/2015, de autoria do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, queria que S. Ex.ª pudesse digerir 

esse sal primeiro, em seguida falarei. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Continua em discussão o parecer. 

(Pausa)  

 

O SR. RAFAEL FAVATTO - (PEN) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto. 

 

O SR. RAFAEL FAVATTO - (PEN) - Senhor 

Presidente, esse nosso objetivo também já foi 

alcançado. Estive com o governador e S. Ex.ª já pediu à 

equipe da nossa Cesan para olhar todos os estudos, visto 

que nossa escassez hídrica este ano abriu um 

precedente. Todo capixaba achava que o último recurso 

a se eximir do Estado seria a água.  
Vimos que não é bem assim. Na realidade o 

nosso País, por meio de São Paulo, porque o 

reservatório lá ainda nem chegou ao nível mínimo 

novamente. Nosso Estado tem as reservas, que são os 

rios. Não temos aqui, como em São Paulo e no Rio de 
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Janeiro, grandes lagos e concentrações de onde retirar a 

nossa água, por isso esse estudo, esses equipamentos 

que já estão em outros países, devem ser avaliados pela 

nossa companhia de abastecimento. 

Esse era o objetivo e foi alcançado. Dessa 

forma votarei contra a relatora, mas peço aos pares que 

acompanhem o parecer da relatora. 

 

O SR. O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente,  depois da informação que o 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto nos trouxe, de 

ter comido um quilo de sal com o governador, tendo em 

vista o relatório da nobre relatora... 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) -  Pouco sal, diante da proposta. Um 

quilo ficou barato para S. Ex.ª. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Diante do tamanho do relatório da proposta, um quilo 

foi pouco. Mas o objetivo foi alcançado. S. Ex.ª levou 

ao seio do governo, discutiu, o governo tocou para 

frente e S. Ex.ª debaterá com o governo ou com o órgão 

competente, até porque o Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto falou uma coisa muito séria. O Espírito 

Santo, em especial a região sul, que todos os capixabas 

acreditavam que seria ali um dos maiores mananciais, 

não era. Faltou água. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) -  Sobretudo no Caparaó. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Sobretudo o Caparaó. Temos uma concentração hídrica 

enorme no País, mas localizada no seio da Amazônia e 

não consegue ser distribuída para os demais estados 

federados, o que provocou a mudança no nosso modo 

de comportamento na relação com a água.  

Dia desses, peguei-me fazendo a barba com a 

torneira aberta e meu filho foi lá e fechou. Hábito. Mas 

não acontecerá mais isso, porque comprei um barbeador 

elétrico. Comecei a praticar isso, depois que meu filho 

de onze anos me chamou a atenção. Temos que fazer 

uma mudança de hábito com relação a isso. A água é 

tão importante. Aqueles que gostam de tomar banho de 

manhã cedo para trabalhar, se forem tomar banho e não 

tiver.  

Senhor Presidente, uma informação: somos um 

dos países do mundo que mais toma banho, “graças a 

Deus”, diante da falta d’água. Mas talvez não tenhamos 

respeito com essa questão hídrica, que é tratar com 

seriedade córregos,  nascentes, rios, riachos, lagos. 

Você pode ver que a maioria das nossas praias, por 

exemplo, as águas salgadas estão sujas, porque os 
imundos que utilizam as praias e que cobram do poder 

público limpeza, sujam.  

 Você vai a uma nascente tão bonita e vê uma 

garrafa pet, uma sacola de pão de alho, porque um 

porco foi ao lugar para utilizá-lo e, depois, quis cobrar. 

Tem que chamar de porco mesmo, porque pessoa como 

essa, que faz isso no lugar em que ele, depois, vai beber 

a própria água, não pode ser chamado de um cara limpo.  

 Acho que devíamos começar a avaliar o papel 

que estamos fazendo. E o Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto sai na frente, apresentando uma das 

propostas com relação a isso. Era isso que gostaria de 

dizer, com muito sal.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Continua em discussão o parecer. 

(Pausa) 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra 

para discuti-lo.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto. 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Queria só complementar a fala do Senhor 

Deputado Marcelo Santos. Vi uma reportagem agora, 

Senhor Deputado Marcelo Santos, e temos a maior 

planície alagada do mundo em nosso País, que é o 

Pantanal. No Pantanal, em Mato Grosso, estão 

orientando todos os turistas quanto à questão do lixo, 

porque está ficando um caso de saúde pública naquela 

região. Vão utilizar o local ... 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Porcos!  

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - E quem está utilizando, como V. Ex.ª fala, são 

pessoas que pregam a educação. Será que na casa dessas 

pessoas, Senhor Deputado, elas jogam lixo em tudo 

quanto é lugar também, como jogam na praia, nos rios e 

em todos os locais? Por que abrem a janela do carro e 

jogam guimba de cigarro, latinha de cerveja e papel na 

rua? É disso que devemos ter consciência. Obrigado. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - O 

fumante, por exemplo, de quem a guimba de cigarro 

volta e meia está na frente da Assembleia, e vou pedir 

ao nosso coordenador que pudesse haver uma 

fiscalização melhor em relação a isso, é o principal 

contribuinte da sujeira. O prazer do fumante é jogar a 

guimba do cigarro e a cinza no chão. É o prazer que ele 

tem, além de poluir. Olha que já fui fumante, já fui um 

desses que poluiu a atmosfera. Nem que cate depois, 

mas o prazer dele é jogar no chão. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Estou sendo alertado pelas nobres 

Deputadas Raquel Lessa e Eliana Dadalto sobre a 

brevidade do nosso tempo. E, ao menos, para permitir 
ao Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto faça a 

relatoria dos seus projetos, peço celeridade nas 

discussões.  

 Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 
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 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com a 

relatora. 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Com a relatora. 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Contra a relatora. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

 Aprovado o parecer, contra um voto. 

 Continua com a palavra a Senhora Deputada 

Raquel Lessa. 

 

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

relatar o Projeto de Lei n.º 121/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, que institui nas 

escolas públicas da rede estadual do Espírito Santo a 

Semana de Estudos dos Direitos e Garantias 

Individuais, previstos na Constituição Federal. 

 A matéria foi lida na sessão ordinária do dia 

25/03/2015, quando recebeu despacho denegatório do 

Presidente da Mesa Diretora, com a manifestação pela 

devolução do projeto ao autor.  

 Sob o prisma da constitucionalidade e da 

legalidade, o projeto de lei ora analisado encontra 

obstáculo para tramitar normalmente por conter vício de 

inconstitucionalidade formal. O processo legislativo 

encontra-se viciado quanto à iniciativa legislativa, tendo 

em vista que ela pertence ao Poder Executivo. Isto 

posto, relatamos para que esta Comissão emita seu 

parecer pela inconstitucionalidade do  Projeto de Lei n.º 

121/2015, de autoria do Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni, por existência de vício de 

inconstitucionalidade formal e, consequentemente, pela 

manutenção do despacho denegatório do Presidente da 

Mesa Diretora.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com a 

relatora. 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com a relatora. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 
 Mantido o despacho denegatório em desfavor 

do Projeto de Lei n.º 121/2015. 

 Continua com a palavra a Senhora Deputada 

Raquel Lessa. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Senhor 

Presidente, passo a relatar o Projeto de Lei n.º 

138/2015, de autoria do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, que institui e implanta internet WI-FI, para 

acesso a população e ao cidadão contribuinte em todos 

os órgãos dos Poderes, autarquias e fundações do 

Estado do Espírito Santo.  

Cuida-se nos autos da emissão de parecer do 

relator, quanto à constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa da proposição 

legislativa em epígrafe, de iniciativa do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, cujo conteúdo, em 

síntese, Institui e Implanta Internet WI-FI, Para Acesso 

a População e ao Cidadão Contribuinte em Todos os 

Órgãos dos Poderes, Autarquias Fundações do Estado 
do Espírito Santo. 

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação, é pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 138/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio e, consequentemente, pela 

manutenção do despacho denegatório da Mesa Diretora.  

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Gostaria que S. Ex.ª repetisse o relatório, 

porque não entendi essa parte final. 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - A 

Comissão de Constituição e Justiça é pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei... 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Não. A parte onde V. Ex.ª embasou para dar o 

parecer pela inconstitucionalidade. 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Sob a ótica 

jurídica, trata-se de proposição que fere o princípio de 

independência dos Poderes. A Assembleia Legislativa 

ao instituir a implantação de internet Wi-fi em todos os 

órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

passa a estabelecer diretrizes para a organização de tais 

Poderes. 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Agora entendi. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com a relatora. 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) -  Com 

a relatora. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) - A Presidência acompanha o voto da 

relatora. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, para relatar. 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
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(PEN) - Senhor Presidente, passo a relatar o Projeto de 

Lei n.º 56/2015, de autoria do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, que institui e implanta sistema de 

som nas salas de aula das escolas públicas do Estado do 

Espirito Santo. 

 A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação é pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 56/2015, visto que o autor necessário 

seria o Poder Executivo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam as Senhoras Deputadas? 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT ) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

 Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Rafael Favatto. 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Senhor Presidente, passo a relatar o Projeto de 

Lei n.º 281/2014, de autoria do Senhor Deputado 

Freitas, que assegura ao consumidor o direito de livre 

escolha da oficina, em casos de cobertura dos danos em 

veículos por seguradora. 

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação é pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 281/2014, de autoria do Senhor 

Deputado Freitas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT ) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam as Senhoras Deputadas? 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) -- A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

 Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto. 
 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Senhor Presidente, passo a relatar o Projeto de 

Lei n.º 376/2013, de autoria do Senhor Deputado 

Freitas. 

 A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação é pela constitucionalidade, 

legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 

376/2013. 

  

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam as Senhoras Deputadas? 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator. 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 

 

  

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

 Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto. 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Senhor Presidente, passo a relatar o Projeto de 

Lei n.º 117/2015, de autoria da Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

emissão de comprovante de negativa pela Secretaria de 

Estado da Saúde quando o atendimento médico for 

negado ao usuário em unidades de saúde que atendam 

pelo Sistema Único de Saúde. 

 A Comissão de Justiça é pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 117/2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - O parecer do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto é  pela manutenção do despacho 

denegatório. É isso? 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - É pela manutenção do despacho denegatório. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT ) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam as Senhoras Deputadas? 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 
Contra o relator. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT ) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

 Aprovado o parecer, contra um voto. 

 Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto. 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
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(PEN) - Senhor Presidente, passo a relatar o Projeto de 

Resolução n.º 18/2015, de autoria do Senhor Deputado 

Da Vitória, que altera o inciso IV do art. 3º da 

Resolução nº 2.543, de 08.04.2008, que cria a Medalha 

Alferes Tiradentes na Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo e dá outras providências. 

 A Comissão de Justiça é pela aprovação do 

Projeto de Resolução n.º 18/2015.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT ) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam as Senhoras Deputadas? 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

 Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Projeto de Lei n.º 92/2015, de autoria  do 

Senhor Deputado Hudson Leal, que dispõe sobre o 

Ensino de Noções Básicas da Lei Maria da Penha no 
âmbito das Escolas Estaduais do Estado do Espírito 

Santo. 

Somos pela manutenção do despacho 

denegatório.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

Como votam as Senhoras Deputadas? 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator. 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  

Continua com a palavra o Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto. 
 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Projeto de Lei n.º 93/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, meu presidente, que 

declara de Utilidade Pública a Associação de Proteção 

e Assistência aos Condenados - APAC, localizada no 
Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

  Após uma análise exaustiva de todo o projeto, 

tivemos o cuidado de analisar toda a documentação 

pertinente, somos pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa, visto que nosso 

presidente preza por essas aptidões de todo o projeto 

apresentado. Parabéns, Senhor Presidente!  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) -  Obrigado, Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto.  

Passo a presidência dos trabalhos à Senhora 

Deputada Raquel Lessa, visto que o projeto é de minha 

autoria. (Pausa)  

 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 
(RAQUEL LESSA- SD) - Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento.  

Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator. 

 
O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Com o 

relator. 

  

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 
(RAQUEL LESSA- SD) - A Presidência acompanha o 

voto do relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  

Devolvo a presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho. (Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) -  Agradeço à Senhora Deputada 

Raquel Lessa e assumo a presidência dos trabalhos. 

 Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto. 

  

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) -  Projeto de Lei n.º 122/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, que institui o 

programa "Fila Zero" para realização de exames de 
radioterapia, ressonância magnética e tratamento de 

quimioterapia, no atendimento aos pacientes dos 

hospitais públicos estaduais e dos conveniados com o 
Sistema Único de Saúde - SUS, no Estado do Espírito 

Santo. 

A Comissão é pela manutenção do despacho 

denegatório. É o relatório.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

Como votam as Senhoras Deputadas? 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator. 
 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 
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relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.   

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto. 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Projeto de Lei n.º131/2015, de autoria da 

Senhora Deputada Janete de Sá, que obriga a instalação 

de ar condicionado nos veículos de transporte coletivo 
de passageiros intermunicipal no Estado do Espírito 

Santo.  
 A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação é pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei n.º 131/2015, de autoria da Senhora 

Deputada Janete de Sá, por existência de vício de 

inconstitucionalidade formal e, consequentemente, pela 

manutenção do despacho denegatório do Presidente da 

Mesa Diretora.   

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

Como votam as Senhoras Deputadas? 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.   

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto. 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Projeto de Lei n.º136/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Padre Honório, que dispõe sobre a 

admissão, no Estado do Espírito Santo, de diplomas de 

pós-graduação concluídos nos países do Mercado 
Comum do Sul - MERCOSUL.  

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação é pela inconstitucionalidade formal 

do presente Projeto de Lei n.º 136/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Padre Honório. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam as Senhoras Deputadas?  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 
relator.  
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A Presidência vota contra o relator.  

Aprovado o parecer contra um voto.  

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Projeto de Lei n.º 140/2015, de autoria do 

senhor Deputado Nunes, que determina que todas as 

empresas instaladas e as que vierem a se instalar no 

Estado do Espirito Santo tenham sessenta por cento dos 

seus funcionários contratos via Sine - Sistema Nacional 

de Emprego. 

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação é pela sua inconstitucionalidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam as Senhoras Deputadas?  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A Presidência vota contra o relator.  

Aprovado o parecer contra um voto.  

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - A Senhora Deputada Raquel Lessa está com 

um semblante... É o cooperativismo partidário, devemos 

entender o Senhor Presidente Rodrigo Coelho.  

Projeto de Lei n.º 143/2015, de autoria da 

Senhora Deputada Janete de Sá, que cria o programa de 

incentivo ao reuso de água de chuva no Estado do 

Espirito Santo para utilização não potável em 

condomínios, clubes, entidades, conjuntos habitacionais 

e demais imóveis residenciais, industriais e comerciais.  

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação é pela sua  inconstitucionalidade, por 

existência de vício de inconstitucionalidade formal e, 

consequentemente, pela manutenção do despacho 

denegatório da Mesa Diretora.  

   

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam as Senhoras Deputadas?  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator.  
 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  

Peço ao Senhor Deputado Rafael Favatto que 

relate os três projetos que estavam sob a 
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responsabilidade do Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes, que têm prazo vencendo hoje.   

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Projeto de Decreto Legislativo n.º 02/2015, de 

autoria do Senhor Deputado Sandro Locutor, que visa 

alterar o art. 1.º do Decreto Legislativo n.º 29/2014, que 

concedeu o título de Cidadã Espírito-Santense à 

Senhora Michelle Meira Costa. 

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação é pela legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do presente projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam as Senhoras Deputadas?  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Projeto de Lei n.º 123/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Doutor Hércules, que declara de 

utilidade pública a Associação Vila-Velhense de 

Proteção Ambiental - Avidepa. 

Também analisando todo o material, o parecer 

da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação é pela sua constitucionalidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam as Senhoras Deputadas?  

  

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  
Aprovado o parecer à unanimidade.  

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto.  
 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Projeto de Lei n.º 82/2015, de autoria da Mesa 

Diretora, que denomina Eloy Carlos Heringer o trecho 

da Rodovia Estadual compreendido entre o Km 192 da 

BR 262, no Município de Iúna e a divisa com o Estado 

de Minas Gerais. 

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação é pela aprovação, na forma do art. 

276, I e 277, § 1.º, do Regimento Interno, Resolução n.º 

2.700/09. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam as Senhoras Deputadas?  

  

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  

Redesigno os projetos que estavam em posse da 

Senhora Deputada Janete de Sá para que o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto relate.   

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PEN) - Projeto de Resolução n.º 14/2015, de autoria da 

Mesa Diretora, que acrescenta dispositivo à Resolução 

n.º 2.219, de 15.12.2004, que criou a Escola do 

Legislativo no âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo. 

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação é pela constitucionalidade da 

presente matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam as Senhoras Deputadas?  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

 
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 
Doutor Rafael Favatto. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Projeto de Lei n.º 84/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, que estabelece 

critérios para utilização de equipamentos mecânicos 
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para transporte manual de cargas. 

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação é pela inconstitucionalidade formal 

do presente projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam as Senhoras Deputadas?  

 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

 
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Justifico a todos os presentes e aqueles que nos 

assistem pela TV Ales que temos um tempo exíguo e 

precisamos cumprir o horário da sessão, por isso 

aceleramos a relatoria do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, a quem agradeço imensamente por 

colaborar com os trabalhos da Comissão de Justiça, 

trabalhos esses auxiliados pela nossa Procuradoria. 

Agradeço aos Senhores Deputados Doutor 

Rafael Favatto, Eliana Dadalto, Raquel Lessa e Marcelo 

Santos, que estava conosco; ainda a todos os nossos 

colaboradores e servidores desta Casa e a todos aqueles 

que nos acompanham. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 14h57min. 

 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 

DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 26 DE MAIO 

DE 2015. 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - 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 terceira reunião extraordinária, 

realizada em 12 de maio de 2015; da ata da quarta 
reunião extraordinária, realizada em 18 de maio de 

2015; e da ata da décima reunião ordinária, realizada em 

19 de maio de 2015. (Pausa)  

 
(A Senhora Secretária procede à 

leitura das atas) 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) - Muito obrigado, Lisyanne Martins.  

Em discussão as atas. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Pela aprovação. 

  

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Pela 

aprovação. 

 
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Aprovadas as atas como lidas. 

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

EXPEDIENTE: 
  

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 

151895/2015 - CONSELHO REGIONAL DE 

BIBLIOTECONOMIA 6.ª região, solicitando 

que o Projeto de Lei Complementar n.º 

004/2015, que institui o programa Escolas 

Estaduais de Ensino Médio em Turno Único no 

ES seja revisto no que diz respeito às Leis e 

normas da profissão de Bibliotecário. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 
Redação Final dos Projetos de Lei n.º: 82/14 e 

115/14. 

Projetos de Lei n.º: 17/15, 50/15, 98/15, 

154/15, 170/15, 173/15, 187/15, 191/15, 193/15 

e 196/15. 

Projetos de Decretos Legislativos n.º: 04/15 e 

05/15. 

Projetos de Resolução n.º: 21/15 e 23/15 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS 

  
Deputada Eliana Dadalto - Projeto de Lei n.º: 

154/15, e 196/15. 

Projeto de Decreto Legislativo n.º: 05/15. 

  
Deputado Gildevan Fernandes - Redação 

Final do Projeto de Lei n.º: 82/14. 

Projeto de Lei n.º: 17/15. 

  
Deputada Janete de Sá - Projeto de Lei n.º: 

50/15 e 98/15. 

Projeto de Resolução nº: 21/15, 
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Deputado Marcelo Santos - Projeto de Lei n.º: 

170/15, 193/15. 

  

Deputado Dr. Rafael Favatto - Redação Final 

do Projeto de Lei n.º 115/14. 

Projeto de Lei n.º: 173/15, 187/15 e 194/15 

Projeto de Resolução n.º: 23/15. 

  

Deputada Raquel Lessa - Projeto de Lei n.º: 

191/15. 

Projeto de Decreto Legislativo n.º: 04/15.  

 

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA 

Não houve no período. 

  

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 
PL 39/14. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos para relatar os Projetos de Lei 

n.º 249/14 - redação final - e 169/15 - despacho 

denegatório. 

  

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, passo a relatar o Projeto de Lei n.º 

169/15, de autoria do ilustre Parlamentar, Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, que dispõe sobre a 

garantia de direitos para execução do trabalho dos 

profissionais da limpeza urbana e dá outras 

providências. 

 Senhor Presidente, essa matéria teve sua 

tramitação impedida, diante do despacho denegatório da 

Mesa Diretora, mas previsto no Regimento Interno da 

Casa, o autor recorreu ao Plenário para que ela pudesse 

ser analisada nesta Comissão. É o que faremos agora.  

 Como relator, fiz uma análise dessa proposta e 

o que está ocorrendo, no momento em que o autor 

apresenta a matéria e a análise é feita tanto pela Mesa 

Diretora quanto por essa Douta Comissão, é que existe 

um estado do conflito entre a proposta de lei e a 

Constituição. Com a existência desse vício formal de 

inconstitucionalidade, uma vez  que a matéria trata de 

competência exclusiva da União, tendo em vista, o autor 

legisla sobre direito do trabalho, que é expresso no art. 

22, § 1.º da Constituição Federal.  

O nosso parecer é pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei n.º 169/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto que, por mais que 

tenha a melhor das intenções no que tange ao mérito da 

matéria, possui vício formal de inconstitucionalidade, 

por ser competência privativa da União.   

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Por isso, com a manutenção do 

despacho denegatório da Mesa, Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Sempre gosto da colaboração de V. Ex.ª que conclui 

meu parecer. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  
 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator. 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator. 
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Passo a relatar a redação final do Projeto de Lei n.º 

294/2014, por meio de nossa solicitação de dilação de 

prazo para que pudesse melhor apresentar o nosso 

parecer, mesmo que ainda questionado nesta Comissão, 

mas V. Ex.ª regimentalmente atendeu ao nosso leito que 

o ampara. 

O meu parecer é pela aprovação da redação 

final à Mensagem n.º 009/2014 do egrégio Tribunal de 

Justiça, assinada pelo presidente daquela Corte, 

Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 

da lei estadual que propõe promover adequação à Lei 

Estadual n.º 4.847, alterada parcialmente pela Lei 

Estadual 6.670/2001, a fim de regular a cobrança dos 

emolumentos em relação aos registros eletrônicos de 

imóveis, de acordo com a Lei Ordinária n.º 11.977/2009 

do Estado do Espírito Santo.  

A matéria tramitou, teve sua proposta aprovada 

e agora meramente relato pela aprovação da redação 

final, que são meros ajustes. É assim que relato, Senhor 

Presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Com o relator. 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator. 
 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) -  A Presidência acompanha o voto do 

relator.  
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Aprovado o parecer à unanimidade. 

Concedo a palavra à Senhora Deputada Janete 

de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - O Projeto 

de Lei n.º 96/2015, de autoria do Senhor Deputado Da 

Vitória, visa instituir o Dia Estadual do Ouvidor. Sendo 

a matéria de competência comum dos estados, União e 

municípios e não invadindo a reserva legal do Poder 

Executivo, o projeto é material e formalmente 

adequado, atendendo aos requisitos da 

constitucionalidade, razão pela qual, sugiro aos pares 

que adotem o parecer de constitucionalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa. Assim que relato, 

Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com a 

relatora. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com a 

relatora. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Com a relatora. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 
Com a relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) -  A Presidência acompanha o voto da 

relatora.  

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra a Senhora Deputada 

Janete de Sá. 

 

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

relatar o Projeto de Lei n.º 124/2015, de autoria da 

Senhora Deputada Eliana Dadalto, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de notificação pelas unidades de saúde 

pública e privada quando do conhecimento de atos de 

violência praticados contra crianças e adolescentes.  

 Embora, no mérito, o presente projeto vise 

tutelar o bem-estar de crianças e adolescentes, esbarra 

em vias de inconstitucionalidade formal, ao passo que 

adentra a competência legislativa atribuída ao 

governador do Estado, ao qual incumbe direção da 

administração e a iniciativa de legislar, criando 

obrigações a órgãos públicos, razão pela qual sugiro aos 

nobres Deputados que adotem o presente parecer pela 

inconstitucionalidade e, consequentemente, manutenção 

do despacho denegatório.  

É assim que relato, Senhor Presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com a 

relatora. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Com a relatora. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com a relatora. 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Contra a relatora. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT ) - A Presidência acompanha o voto da 

relatora. 

 Aprovado o parecer, contra um voto. 

 Continua com a palavra a Senhora Deputada 

Janete de Sá. 

 

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

relatar o Projeto de Decreto Legislativo n.º 03/2015, de 

autoria do Senhor Deputado Rodrigo Coelho, que visa a 

conceder título de cidadão espírito-santense ao senhor 

Wagner Medeiros Junior. 

 Sendo a matéria de competência legislativa do 

Estado, podendo ser proposta por qualquer deputado e, 

atendendo aos requisitos de constitucionalidade, sugiro 

aos pares que adotem o parecer pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa.  

É assim que relato, Senhor Presidente.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT ) - Por se tratar de um projeto de minha 

autoria, passo a presidência dos trabalhos à nobre 

Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA - 

SD) - Assumo a presidência dos trabalhos. 

 Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 
Com a relatora. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com a relatora. 
 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com a 

relatora. 
 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Com a 

relatora. 
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA - 
SD) - A Presidência acompanha o voto da relatora. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

 Devolvo a presidência ao Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho. (Pausa) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) - Muito obrigado, Senhoras 

Deputadas Raquel Lessa e Janete de Sá. 
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 Continua com a palavra a Senhora Deputada 

Janete de Sá. 

 

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

relatar  Projeto de Lei n.º 105/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Amaro Neto, que visa a autorizar o 

poder executivo a conceder tratamento tributário 

especial aos mini caminhões de venda de alimentos 

Food Trucks, assim como a devida regulamentação 

sanitária a sua operação no Estado Espírito Santo. 

 Não obstante a louvável iniciativa do nobre 

Deputado, o presente projeto padece de 

inconstitucionalidade formal, ao passo que invade a 

competência legislativa atribuída ao governador do 

Estado, para legislar sobre órgãos do Poder Executivo e 

seus servidores, razão pela qual sugiro aos nobres 

deputados que adotem o parecer de 

inconstitucionalidade e consequente manutenção do 

despacho denegatório da Mesa Diretora.  

É assim que relato, Senhor Presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Parabenizo a Senhora Deputada Janete de Sá. Lembro-

lhes de que temos uma decisão do Colegiado da 

Comissão de Justiça, em que projetos autorizativos não 

competem à Assembleia Legislativa apresentar. Temos 

a competência, porém, existe um acordo que precisa ser 

celebrado um convênio no Confaz, para que se possa 

legislar, por exemplo, sobre ICMS. A matéria 

autorizativa já ai por terra diante aquilo que o próprio 

Supremo Tribunal Federal decidiu.  

Muito obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) - Continua em discussão o parecer. 

(Pausa) 
 Encerrada. 

 Em votação. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Com a relatora. 
 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 
Com a relatora. 
 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com a 

relatora. 
 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com a 

relatora. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) - A Presidência acompanha o voto da 

relatora. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

 Continua com a palavra a Senhora Deputada 

Janete de Sá. 

  

A SR.ª JANETE DE SÁ -(PMN) - Passo a 

relatar o Projeto de Lei n.º 133/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Sergio Majeski, que visa autorizar o 

poder público a implantação do serviço de mensagens 

curtas (SMS) via celular e outros meios eletrônicos, 

para comunicação com os serviços emergenciais da 

Polícia Militar - 190, Samu - 192, Corpo de Bombeiros 

- 193 e Defesa Civil - 199. 

Não obstante a louvável iniciativa do nobre 

deputado, o presente projeto esbarra em vício de 

inconstitucionalidade formal, ao passo que adentra a 

competência legislativa atribuída ao governador do 

Estado, ao qual incumbe a direção da administração e a 

iniciativa de legislar criando obrigações a órgãos 

públicos, razão pela qual sugiro aos nobres deputados 

que adotem o presente parecer de inconstitucionalidade 

neste presente projeto.  

É assim que relato, Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Senhor Presidente, na mesma linha do projeto anterior, 

o autor autoriza o Poder Executivo, mas não temos 

competência para isso. Apenas o Poder Executivo pode 

pedir autorização para o Poder Legislativo. 

Contudo, o projeto é relevante, o mérito dele. 

Bem simplificada a pretensão do autor quando sugere 

que via celular e outros meios eletrônicos para a 

comunicação com os serviços emergenciais, como 

Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros e Defesa 

Civil. 

O Brasil, proporcionalmente, é o país que mais 

tem telefone celular, mais do que a China. Na verdade, 

o telefone convencional já não é mais utilizado em 

nosso País, tanto é que os meios utilizados em outros 

países, como, por exemplo, o telefone público nos 

Estados Unidos, no Brasil ficam desligados, porque 

ninguém utiliza. 

Poderíamos sugerir ao autor que encaminhe, 

sob forma de indicação ao governo do Estado, porque 

acho que a matéria é muito interessante.  
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - O Senhor Deputado Marcelo Santos 
tem o nosso acordo quanto à pertinência da matéria. 

Também é o parecer que a relatora Senhora Deputada 

Janete de Sá aponta, pelas razões ora apresentadas.  

Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 
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Como votam os Senhores Deputados? 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD)  - Com a 

relatora. 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com a 

relatora. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Com a relatora. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Com a relatora. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto da 

relatora. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra a Senhora Deputada 

Janete de Sá. 

 

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

relatar o Projeto de Lei n.º 98/2015, de autoria da 

Senhora Deputada Eliana Dadalto, que declara de 

utilidade pública a inspetoria Nossa Senhora da Penha - 

Centro Juvenil Salesiano Santa Maria Mazzarello, 

localizada no Município de Linhares, Espírito Santo.  

A mencionada entidade apresenta 

documentação pertinente, atendendo aos requisitos 

legais para fins de declaração de utilidade pública. 

Quanto ao aspecto da constitucionalidade, juridicidade e 

legalidade não há obstáculos a serem examinados, 

estando em perfeita conformidade com as regras e 

princípios das Constituições Estadual e Federal, bem 

como com o Regimento Interno desta Casa de Leis. 

Além de atender a boa técnica legislativa, pela qual 

sugiro a adoção do presente parecer de 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa.  

É assim que relato, Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com a relatora. 
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Com a relatora. 
 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD)  - Com a 

relatora. 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com a 

relatora. 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - A Presidência acompanha o voto da 

relatora. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes para relatar. S. Ex.ª não conseguiu 

relatar os projetos na reunião anterior.  

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Projeto de Lei n.º 270/2014, de autoria do Senhor 

Deputado Freitas. Deixarei esse projeto para relatar por 

último.  

 Projeto de Lei n.º 36/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Hudson Leal, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação de hidrômetro, por 

unidade autônoma, residencial e comercial em 

edificações no Estado. Nosso parecer é pela 

inconstitucionalidade da presente iniciativa do Senhor 

Deputado Hudson Leal. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) -  Em discussão o relatório do Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator.  

 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC ) - Com 

o relator. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) -  Também acompanho o relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Devolvo a palavra ao nobre Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 
Projeto de Lei n.º 74/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, dispõe sobre a 

obrigatoriedade da instalação de lixeiras nas áreas 

utilizadas pelos quiosques nas praias do Estado do 

Espírito Santo. Nosso parecer é pela manutenção do 

despacho denegatório. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) -  Em discussão o relatório do Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC ) - Com 

o relator. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 
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O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) -  Também acompanho o relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Devolvo a palavra ao nobre Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 
Projeto de Resolução n.º 15/2015, que acrescenta novo 

parágrafo ao art. 143 da Resolução n.º 2.700, de 15 de 

julho de 2009, de autoria do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que em seu art. 1.º diz: 

 

Art. 1º - O Artigo 143 da Resolução nº 

2.700, de 15.07.2009, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

“Art. 143.  (...) 
 

(...) 

 

§2º. Toda proposição admitida e que 

dependa de deliberação, deverá ser 

atestada pela Secretaria da Mesa com 

relação a sua regularidade regimental 

e publicada no expediente com a 

devida certificação.” 

 

 Senhor Presidente, o prazo da comissão vai até 

dia 09 de junho e o do relator até o dia 02 de junho. 

Portanto, me prevaleço do prazo regimental para 

oferecer parecer ao projeto. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) -  É regimental. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 
Projeto de Lei n.º 45/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, dispõe sobre o parcelamento 

extraordinário do IPVA - Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores. O prazo da comissão já está 

esgotado, assim como o meu. 

 

Art. 1º.  O Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores 
- IPVA vencido e não pago no prazo 

regulamentar poderá, em caráter 

extraordinário, ser recolhido em até 
trinta e seis parcelas iguais, mensais e 

consecutivas, mediante acordo firmado 
entre o contribuinte e a Secretaria de 

Estado de Fazenda. 
 

§ 1.º Considera-se débito fiscal, para 

efeito de parcelamento, a soma do 
imposto, da multa, da atualização 

monetária, dos juros e dos acréscimos 

previstos na legislação de regência do 
imposto. 

 

§ 2.º  O valor de cada parcela será 

apurado utilizando-se a fórmula 

S=P(i+1)n e, ao final, dividindo-se o 
resultado obtido por n, onde: 

 Os demais artigos da proposta detalham a 

execução, naturalmente atribuindo tarefas à 

Administração Pública, em que pese o entendimento de 

que matérias tributárias são de competência do Poder 

Legislativo. Mas temos dois aspectos, um é que a 

proposta não é meramente tributária, se refere a 

parcelamento de débitos com atribuições ao Poder 

Executivo e, naturalmente, como se refere apenas a 

parcelamento não há prognóstico da repercussão 

financeira de impacto dessa matéria.  

Nosso parecer é pela inconstitucionalidade, 

ressalvando a iniciativa e a preocupação do Parlamentar 

com muitas pessoas que têm débitos de IPVA e têm 

dificuldade. Mas com esse objetivo o Governo do 

Estado já está encaminhando um projeto que também 

vai contemplar os cidadãos, proprietários de veículos, 

para que possam parcelar seus débitos. 

O nosso parecer é pela inconstitucionalidade da 

presente matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Contra o relator. 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Com o 

relator. 
  
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator. 
 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Voto contra o relator. 

O parecer foi aprovado, contra dois votos, pela 

Comissão de Justiça.  

Devolvo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. 
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Projeto de Lei n.º 270/2014. O prazo da comissão seria 

19 de maio. Quanto a essa matéria, se pudéssemos 

analisá-la melhor, seria interessante. Temos algum 

mecanismo legal que pode permitir a permanência dessa 

matéria na Comissão de Justiça, ainda? 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Podemos solicitar que os nossos 

pares aprovem um pedido de dilação de prazo, que 

passo a coletar os votos. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, queria pedir ao deputado relator da 

matéria que pudesse fazer a leitura, pelo menos, da 

ementa, para que pudéssemos ter conhecimento do 

projeto.  
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Perfeitamente, Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 
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O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Mesmo tendo na pauta, mas como há uma inversão 

dela, seria bom saber. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Projeto de Lei n.º 270/2014. Autor: Deputado Freitas.  

 

ALTERA O ART. 39 DA LEI N.º 

7.943, DE 17 DE DEZEMBRO DE 

2004. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA 

 

Art. 1.º O art. 39, da Lei Estadual n.º 

7.943, de 17 de dezembro de 2004, 

passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 39. Os Oficiais de Registro de 

Imóveis, no atendimento do artigo 19 
da Lei Federal n.º 6.766/79, se houver 

impugnação de terceiros, após a 
intimação e manifestação do 

requerente e da Prefeitura Municipal 

no prazo referido no citado artigo, 
deverão abrir vistas dos autos, ao juiz 

competente para decisão, que a 
prolatará após a oitiva do Ministério 

Público.” 

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

 

Sala das Sessões, 01 de dezembro de 
2014. 

 

Acho que convém mais entendermos... 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Agradeço ao nobre Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, porque para além do pedido da 

leitura da ementa ainda leu todo o projeto. 

Agradecemos imensamente. 

Em votação o pedido de dilação de prazo do 

nobre Senhor Deputado Gildevan Fernandes. 

Pergunto ao Senhor Deputado Marcelo Santos 

se podemos atender ao pedido. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Acompanho o pedido do Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Senhor Presidente, gostaria de pedir para que fosse por 

duas reuniões da comissão, por duas semanas. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - Eu 
ia votar por três, mas V. Ex.ª diminuiu o prazo. Aprovo 

por duas reuniões da comissão.  
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Pergunto a nobre Senhora Deputada 

Eliana Dadalto se podemos conceder duas semanas de 

dilação de prazo ao nobre Deputado Gildevan 

Fernandes  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Aprovo. 

  

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Sendo 

necessário para que o deputado possa proferir seu 

relatório, entendo que sim. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Aprovo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes, o prazo está dilatado por mais duas semanas 

para a relatoria do Projeto de Lei n.º 270/2014. 

Passo a palavra à nobre Deputada Eliana 

Dadalto para relatar o projeto em seu poder. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Projeto de Lei n.º 54/2015, de autoria da Deputada 

Janete de Sá, institui no âmbito do Estado do Espirito 

Santo as Patrulhas Maria da Penha e dá outras 

providências.  

Diante da importância desse projeto, peço ao 

presidente uma dilação de prazo. Gostaria de ter prazo, 

se possível, de pelo menos uma semana e deixar para 

relatar na semana que vem. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Assim como fizemos com o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, consulto aos pares da 

possibilidade da concessão da dilação de prazo da 

relatoria da Senhora Deputada Eliana Dadalto ao 

Projeto de Lei n.º 54/2015. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Favorável. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Favorável. 

 

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

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT) - Acompanho. 

A Senhora Deputada Eliana Dadalto tem prazo 

de mais uma semana para relatar o Projeto de Lei n.º 

54/2015, de autoria da Senhora Deputada Janete de Sá. 

 Concedo a palavra à Senhora Deputada Raquel 

Lessa para relatar. 
 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Senhor 

Presidente, continuarei me prevalecendo do prazo 

regimental para oferecer parecer ao Projeto de Lei 

Complementar n.º 12/2014 e ao Projeto de Lei n.º 

129/2015, pois ainda tenho até o dia 02 de junho para 

fazê-lo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - É regimental.  
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A palavra está franqueada aos Senhores 

Deputados que dela desejarem fazer uso, tendo em vista 

que esgotamos a Ordem do Dia. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

  

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhor Presidente e Senhores membros da Comissão, 

gostaria de registrar que a reunião ordinária da 

Comissão de Política sobre Drogas, que tenho a 

oportunidade e a honra de presidir, tendo como vice o 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, delegado de carreira, 

que muito tem me auxiliado pela experiência de vida de 

S. Ex.ª, recebeu os representantes dos Alcoólicos 

Anônimos - AA. Um trabalho que, confesso a V. Ex.ª e 

aos demais membros desta douta Comissão, não 

conhecia a fundo.  

A imagem, a ideia que tinha do AA era 

totalmente ao contrário do serviço que presta essa 

organização, que, neste ano, completa oitenta anos ao 

longo do mundo inteiro. Todos esses anos alcançados 

por esse grupo, pudemos perceber como a família - e 

tenho falado muito isso na Comissão de Política sobre 

Drogas - tem um papel importante na composição dos 

poderes, em que a instituição família tem que ter um 

assento para que esse círculo se complete. Foram nos 

apresentadas informações, as quais passo muito 

rapidamente: morrem por ano mais de três milhões de 

pessoas por conta do alcoolismo, ou seja, morrem por 

ano, no planeta, um Estado do Espírito Santo, 

aproximadamente. E deixaram muito claro - assim 

como eu, como presidente -, que não são contra quem 

fabrica, quem comercializa e quem consome. O AA 

estão de portas abertas para receber aqueles que querem 

largar o vício do álcool.  

A interpretação tida quando enxergamos um 

cidadão deitado em uma calçada, em cima de um 

papelão ou no lixo mesmo, dormindo, envolvido a lixo, 

imagina-se que é um cidadão de camada social pobre, 

de um bairro excluído, de um núcleo, talvez, de poder 

aquisitivo menor, mas não o é. Aquele cidadão que 

talvez esteja deitado no lixo, pode ter sido um 

empresário de grande porte, mas que perdeu tudo diante 

desse vício que também mata três milhões de pessoas 

por ano no planeta. 

Foi feita na Comissão uma apresentação muito 

legal e voluntária. É claro que, também, no anonimato 

de suas faces, os dois cidadãos que nesta Casa 

estiveram, colocaram-se à disposição para que tantos 

outros poderes que quiserem repercutir o trabalho deles, 

porque a cada dia que passa, mais pessoas se tornam 

dependentes do álcool, sem contar que o numero de 

violência contra mulheres é muito maior com a 
utilização de álcool, fato comprovado pelos próprios 

dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública. 

Queria fazer um registro e cumprimentar os 

Alcoólicos Anônimos em todo o mundo, em especial ao 

grupo do Espírito Santo, que veio hoje à Comissão de 

Política sobre Drogas para fazer uma apresentação 

muito legal, pois neste ano completam oitenta anos de 

trabalho e de dedicação a todos aqueles que um dia 

foram alcoólatras e dependentes, mas que, a partir do 

tratamento, pois se colocam na condição de não 

curados, mas se tratando todos os dias, buscam estender 

a mão àqueles que acreditam que não poderão ser 

curados.  

Foi uma coisa muito legal e aqueles que 

puderem levar e convidar para as Câmaras Municipais e 

para as Prefeituras, para fazerem uma apresentação para 

que entre no seio da família e as pessoas possam 

conhecer os males que a droga lícita faz quando você 

incentiva seu filho a ingerir bebida alcoólica ainda 

precocemente, achando que aquilo é tudo legal, e não é.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO - PT) - Senhor Deputado Marcelo Santos, 

colaborando com o relato de V. Ex.ª e ladeado com a 

presidenta da Comissão de Assistência Social, Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, gostaria de fazer um relato 

que ajuda nessa reflexão e espero que leve para os seus 

discursos permanentemente que tenho visto V. Ex.ª 

falar muito da família. A política de assistência social é 

a única que tem como público alvo a família. As 

pessoas não param para pensar isso, mas política de 

saúde o público alvo é o indivíduo; política de educação 

é o indivíduo; política de assistência social é a família, 

com agravante se você não tiver política de educação 

ofertada pelo Estado você contrata na iniciativa privada; 

se você não tiver uma política de saúde ofertada você 

contrata na iniciativa privada. A política de assistência 

social, não.  

Digo isso porque na maioria dos casos em que 

as pessoas, o indivíduo passa a ser dependente químico, 

dependente do álcool ou de outras drogas, a razão é uma 

instabilidade no núcleo familiar, na grande maioria dos 

casos. A política de saúde trata o indivíduo, faz a 

desintoxicação e devolve o indivíduo para a família, que 

se não for assistida efetivamente terá reincidência por 

conta da mesma instabilidade que ora foi encontrada. 

As aspas de V. Ex.ª é porque a família não foi assistida, 

ela tem uma instabilidade colocada e acaba reincidindo. 

Então, a importância desse acompanhamento da política 

de assistência social e por isso a importância da rede de 

assistência social.  

Aconteceu no tempo em que fui secretário um 

fato extremamente inusitado. Um cidadão de posse 

chegou a um Creas procurando atendimento, dirigindo a 

sua Hilux do ano, porque o filho era dependente 

químico. Imediatamente a profissional rejeitou o 

atendimento, porque ele era um homem de posses. Aí 

está posto que a assistência social não é uma política 

para pobre. Vulnerabilidade e risco social podem se 

apresentar em várias dimensões, inclusive dimensões 

que não a de renda. A dimensão de renda é uma 

dimensão.  

Então, faço este relato para colaborar com o 
discurso, para tê-lo defensor da rede de assistência 

social e também para mostrar que a assistência social há 

muito tempo não é política para pobre apenas. Deve 

deixar de ter o preconceito da população, porque é uma 

política que trabalha o fortalecimento e o vínculo das 
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famílias e das comunidades. Então, Senhor Deputado 

Marcelo Santos, faço coro à comunicação que ora V. 

Ex.ª faz, tentando humildemente contribuir com o 

discurso de V. Ex.ª. 

 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Quero acrescentar alguns números, Senhora Deputada 

Eliana Dadalto e Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 

muito obrigado pela intervenção importante, num relato 

digno de registro. Como disse, três milhões de pessoas 

morrem no mundo por alcoolismo. Quer dizer, um 

Estado do Espírito Santo por ano morre por alcoolismo. 

Cada alcoólico, cada alcoólatra, influencia diretamente 

quatorze pessoas de forma negativa. Ou seja, o seio da 

família é o primeiro a ser alcançado e aí há algumas 

relações que são fora da família, mas que estão dentro 

do seu ciclo de amizade. A motivação de oitenta por 

cento dos conflitos conjugais é o álcool. É uma droga 

lícita. Como disse no começo, respeito quem produz, 

quem comercializa, quem consome. É natural. O que 

não pode é o excesso das pessoas ao ingerirem bebidas 

alcoólicas, o incentivo a ingerir precocemente.  

Hoje, na Comissão de Políticas sobre Drogas, 

falei das festas raves. Você pode colocar uma câmara de 

filmagem para um adolescente que entra em uma festa 

rave às 18h na sexta-feira e essa câmara pode filmar que 

às 22h do sábado ele vai estar com a mesma energia, 

porque consumiu droga sintética e acha que é o super-

homem. E só vai reaparecer na casa dele na segunda ou 

terça-feira. Aí ele vai ingerir tanta água, porque a sede é 

a primeira sensação que a pessoa sente depois do êxtase 

e ele pode morrer porque seu organismo não consegue 

filtrar a quantidade de água que ingeriu. Grande parte 

dos óbitos que ocorrem são por conta de ingerirem água 

em excesso. Por isso é preciso mudar aquela máxima de 

que água nunca é demais. No caso, quando se consome 

droga sintética, a sede é o primeiro sintoma e, portanto, 

começa-se a ingerir água, água e água até o coração não 

conseguir bombear mais e a pessoa morre.  

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

Presidente, pela ordem! Complementando o Senhor 

Deputado Marcelo Santos, devemos pensar que todo o 

alcoólatra foi um bebedor social. Ele começou bebendo 

socialmente.  

Acompanhei muito o AA quando fui prefeita e 

dava muito apoio porque é uma entidade que recupera. 

É só por hoje... Já tive problemas de alcoolismo em 

minha família. Tivemos um problema muito sério de 

alcoolismo com um irmão meu que até foi a óbito.  

Já lutei muito de perto com o alcoolismo. O 

mal que faz não é somente para o alcoólatra. Isso que é 

o triste do álcool. Ele faz todos que estão a sua volta 

ficarem doentes e entristecidos. Todos lutam e lutam, 

mas ele não quer parar de beber. Gastam-se recursos 

financeiros, interna-se a pessoa em clínica, procura a 

ajuda do AA, mas a pessoa tem que querer parar. O 

alcoolismo é uma doença muito triste porque a pessoa 

não quer parar de beber e chega até ao óbito, trazendo 

todas as consequências para as famílias e para quem 

amamos. Isso é muito triste. 

Temos que parabenizar o AA porque faz um 

trabalho maravilhoso e, às vezes, sem apoio.   

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) - Muito obrigado, nobres Deputados. 

Tendo se esgotado o tempo da nossa Comissão, 

agradeço a presença de todos. Estamos sendo 

transmitidos ao vivo pela TV Ales. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Queria apenas registrar que o meu filho, Guilherme, de 

onze anos, mandou-me uma mensagem pelo Whats App, 

dizendo que acabou de assistir a Senhora Deputada 

Raquel Lessa e o Presidente se manifestarem e falou: - 

Pai, estou te vendo na TV. 

 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO - PT ) - Ele deve estar orgulhoso, Senhor 

Deputado Marcelo Santos.  

Agradeço aos nobres Deputados.  

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental. 

Muito obrigado, Senhores Deputados. 

Está encerrada a reunião. 

 

Encerra-se a reunião às 14h32min. 

 

 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO DOS EMPENHOS NA SAÚDE. 

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 27 DE MAIO DE 2015. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - Havendo número legal, invocando 

a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 

CPI. 

 Saúdo o Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 

relator; os convocados, Senhores Marcos Aurélio 

Bastianello e Dulce Loureiro Marculano; os 

funcionários da Casa, os procuradores e demais 

presentes. 

 Convido a senhora Secretária a proceder à 

leitura da ata da quarta reunião ordinária, realizado no 

dia 20 de maio de 2015. 
 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata) 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Em discussão a ata. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Pela aprovação.  

  
O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Pela 

aprovação.  
  

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Ata aprovada como lida. 

Solicito à senhora secretária que proceda à 

leitura do Expediente. 
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A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Requerimento do Senhor Deputado Edson 

Magalhães, renunciando como membro efetivo 

desta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Ciente. Junte-se aos autos. 

Inclusive, registrando que a Mesa já indicou o 

representante do PV, um representante que muito honra 

esta comissão, o Senhor Deputado Gildevan Fernandes, 

líder do Governo. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 

151959/2015 da Secretaria de Estado da Saúde 

em resposta ao OF/CPI n.º 013/2015 

informando os nomes dos gestores do Fundo 

Estadual de Saúde no Governo passado, bem 

como do atual Governo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - Ciente. Junte-se aos autos. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 

151955/2015 do Senhor Anselmo Dantas, 

justificando sua ausência na reunião do dia 27 

de maio e solicitando que seja transferida sua 

oitiva para o dia 03/06/2015. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Ciente. Junte-se aos autos. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

COMUNICAÇÕES: 
 

OBJETIVO DA COMISSÃO: Apurar 

responsabilidades face às denúncias relacionadas às 

matérias que vêm reiteradamente sendo divulgadas pela 

imprensa deste estado, sobre a Secretaria de Estado da 

Saúde. 
 

ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - Bom dia. Já havia cumprimentado 

o senhor Marcos Aurélio e dona Dulce. Alguma objeção 

de os dois ficarem juntos ou V. Ex.ª quer que separe?  
 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 

Nenhuma objeção. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Então começarei a fazer uma 

pergunta e depois passo para os demais Deputados.  

Já assinaram o termo de compromisso, Miguel? 

Não foi pego ainda? Pedirei que a assessoria pegue o 

termo de compromisso. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero cumprimentar V. 

Ex.ª e todos os membros desta Comissão Parlamentar 

de Inquérito, Senhores Deputados Rodrigo Coelho e 

Almir Vieira. Cumprimento todos os servidores. 

Estou iniciando minha atuação, meu trabalho 

nesta comissão a partir de hoje. Naturalmente, preciso 

conhecer mais para poder contribuir mais. Esse primeiro 

momento é de maior conhecimento, de ouvir mais do 

que falar.  

Aproveito para cumprimentar a Dulce e o 

Marcos, duas pessoas idôneas da nossa região, de uma 

entidade muito idônea, de relevante serviço prestado a 

São Mateus, a nossa região, do Hospital Maternidade de 

São Mateus. Cumprimento e, em nome deles, saúdo 

todos que aqui estão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - Só vou aguardar o preenchimento 

do termo de compromisso para iniciarmos os trabalhos. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, digníssimo relator. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Senhor 

Presidente, lerei o art. 60, inciso I do Regimento 

Interno.  

 O art. 60 no caput diz: 

 

Art. 60. A Comissão Parlamentar de 
Inquérito poderá, observada a 

legislação específica:  
 

I - requisitar funcionários dos serviços 

administrativos e, em caráter 
transitório, os de qualquer órgão das 

administrações públicas direta, 
indireta e fundacional necessários aos 

seus trabalhos; (...) 

 

 Com base no inciso I do art. 60, gostaria de 

requisitar os trabalhos da senhora Paula Silva de Aquino 

Souza, que é diretora administrativa do Hospital 

Infantil. É contadora, está cursando Direito e tem 

experiência na área de Ciências Contábeis que é a mais 

importante para este relator. Gostaria de requisitar essa 

funcionária para contribuir nos trabalhos da relatoria 

desta CPI e gostaria que V. Ex.ª colocasse em 

deliberação atendendo ao art. 60, inciso I, do Regimento 

Interno desta Casa. Muito obrigado, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Perfeito, senhor relator. 

 Em discussão. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Favorável.  
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O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Favorável. 

  

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Também acompanho. Aprovado à 

unanimidade o requerimento do relator Rodrigo Coelho. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Peço 

que a CPI encaminhe ofício à servidora e informe 

também a sua chefia imediata. Peço que ela se apresente 

em nosso gabinete na segunda-feira, às 10h, para que 

possa fazer a primeira conversa com a servidora a fim 

de ajudar nos trabalhos da relatoria desta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Solicito que a assessoria faça o 

ofício com urgência para que a presidência possa 

assinar. 

Gostaria que a senhora Dulce fizesse a 

qualificação no microfone, o nome e local de trabalho. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Só queria informar ao Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho que este deputado é contador 

e quero me colocar à disposição do senhor também no 

que o senhor precisar. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Excelente. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Nós 

somos colegas Deputado Almir Vieira, eu também, mas 

realmente usando os trabalhos de quem vivencia junto 

conosco e claro que V. Ex.ª será importante e terá papel 

decisivo, inclusive, com voto no relatório final. Então, 

fico aqui agradecido pelo empenho de V. Ex.ª. Muito 

obrigado, Deputado Almir Vieira. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Estou até com medo. Dois 

contadores.  

Pode falar.  

 

A SR.ª DULCE  LOUREIRO 

MARCULANO - Sou Dulce Loureiro Marculano, sou 

administradora hospitalar e, atualmente, estou à frente 

da direção administrativa do Hospital Maternidade São 

Mateus. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - Perfeito. E o senhor Marcos? 

 

O SR. MARCOS AURÉLIO 

BASTIANELLO - Marcos Aurélio Bastianello. Sou 

professor por formação, sou formado em Geografia, 

tenho escola de ensino profissionalizante no Município 

de São Mateus e sou agricultor quase que formação, 

desde nascimento até os dias de hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Mas o local de trabalho hoje? 

 

A SR.ª DULCE  LOUREIRO 

MARCULANO - São Mateus. 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) Não. Hospital Maternidade? 

 

A SR.ª DULCE  LOUREIRO 

MARCULANO - Não. Eu sou presidente do conselho 

mantenedor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Ah, do conselho. Perfeito. Então, 

me deixa começar a fazer uma pergunta. A senhora tem 

ciência do compromisso que assinou em dizer a 

verdade, dona Dulce? 

Quem convidou os representantes do Hospital 

Maternidade, os vereadores, para a reunião na Sesa em 

setembro do ano passado para tratar de um repasse extra 

de recursos para o hospital? Pode ser objetiva nas 

respostas. 

 

A SR.ª DULCE  LOUREIRO 
MARCULANO - O convite partiu da própria 

Secretaria de Estado da Saúde. Na verdade, foi feita 

uma solicitação pelo Município de São Mateus, pela 

secretária municipal de Saúde do Município de São 

Mateus. Então, era a Mércia que estava respondendo 

pela pasta. Em uma discussão que tivemos em São 

Mateus, ela entrou em contato com a Secretaria de 

Estado solicitando essa agenda e essa agenda foi posta 

para nós o dia e o horário que deveríamos estar 

comparecendo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - O então secretário Tadeu Marino 

estava presente? 

 

A SR.ª DULCE  LOUREIRO 
MARCULANO - Nesta reunião junto com os 

vereadores sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Então, já me respondeu... O 

prefeito Amadeu Boroto também de São Mateus estava 

presente? 

 

A SR.ª DULCE  LOUREIRO 

MARCULANO - Não, o prefeito não. Ele estava sendo 

representado pela secretária municipal de Saúde. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) Qual o nome dela? 

 

A SR.ª DULCE  LOUREIRO 

MARCULANO - Mércia. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - Mércia? 

 

A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 
- Mércia. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - A superintendente da Saúde, 

senhora Vanete, estava presente? 
 

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Vanete. Tinham representantes da superintendência de 
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saúde. Tinham duas auditoras, que eu me lembro, e 

Vanete também estava presente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Foi explicado para vocês pelo 

secretário da Saúde que a área da saúde estava sem 

orçamento e sem recurso financeiro para cobrir o que já 

estava contratualizado? 

 

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Contratualizado não. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Não? 

 

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 
- Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - Foi autorizado pelo secretário da 

Saúde que o hospital maternidade já gastasse o 

dinheiro? Foi oferecido? Foi oferecida uma ajuda? 

 

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 
- Foi oferecida uma ajuda sim. Na verdade, a reunião foi 

convocada em detrimento disso. O hospital maternidade 

estava passando por um problema financeiro e, com 

isso, nós levantamos a possibilidade de fechar a 

instituição para atendimento do Sistema Único de 

Saúde. Aí, foi convocada essa reunião. Nessa reunião, o 

doutor Tadeu chegou a comentar que o Estado estava 

passando por situações financeiras difíceis e que o 

aporte de que estávamos precisando naquela época ele 

não teria condição de assumir na sua totalidade. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Mas ele autorizou que o hospital 

gastasse o que foi oferecido? 

 

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 
- Ele fez um acordo com a gente ali naquele momento, 

que a gente poderia dar seguimento às contratações que 

a gente estava precisando para cumprir o quadro. Mas 

foi um acordo verbal e depois oficializado através de 

ofícios. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Perfeito.  

Teve pressão de alguém, algum político para 

que o secretário da Saúde autorizasse o repasse extra, 

quatrocentos e oitenta mil, seis parcelas de oitenta mil? 

 

A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 
- Pressão não. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Ninguém pediu? 

 
A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Não. Houve solicitações. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - De quem? 

A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 
- Tanto dos vereadores, como da própria secretária 

municipal de Saúde. Tinham vereadores também do 

município de Jaguaré, representando o município de 

Jaguaré. Tinha a própria fala também da 

superintendência de Saúde. Quem estava presente com a 

gente era também o Deputado Freitas, que sempre nos 

acompanhou nos movimentos que a gente fazia na 

Secretaria de Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - Perfeito.  

A direção do hospital cobrou o repasse ao 

Governo? 

 

A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 
- Cobrou por diversas vezes através de ofícios. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - Vou solicitar que o hospital me 

forneça a cópia desses ofícios. 

 

A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Na visão da direção do hospital, 

houve irresponsabilidade da gestão anterior em 

autorizar o repasse de recursos que não podiam e que 

não tinham? 

 

A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 
- Eu desconheço não podia e não tinham. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - Ah, tá. 

 

A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Ok? Porque, na reunião, foi posto para a gente que ele 

teria condição de arcar com o valor e que caberia aos 

municípios que utilizam o hospital complementarem 

esse valor. Em nenhum momento para a gente ficou 

claro que não existia a condição de cumprir com o 

compromisso que estava sendo firmado ali. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Qual foi a posição do atual 

Governo nesse calote dado pelo Governo anterior? 

 
A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- O Governo atual, em relação a esse valor que tinha 

sido pactuado lá atrás, isso aí foi perdido. O que a gente 

recebeu do Governo atual foram valores de dezembro 

para cá. O hospital perdeu o contrato que existia com a 

Secretaria de Estado, e nós começamos a prestar 

serviços sem ter um contrato oficializado. E o Governo 

atual honrou esses compromissos quando pagou esse 
débito há um ou dois meses. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Obrigado, senhora Dulce. 

Vou passar a palavra ao relator, Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho.  
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Registrar a presença do Senhor Deputado 

Freitas, membro efetivo desta comissão. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Estou 

contemplado com as perguntas feitas por V. Ex.ª, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Com a palavra o Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Na relação com Secretaria Estadual de Saúde, qual o 

instrumento legal que normalmente é celebrado nos 

casos de repasses de recursos da Secretaria para a 

entidade. 

 

A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- O contrato. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - E 

esse contrato não foi celebrado em nenhum momento? 

 

A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 
- Nós já tínhamos um contrato existente naquele 

período. O que iria ser feito seria um aditivo em relação 

ao valor que já havia sido contratualizado. Então, esse 

aditivo é que não foi efetivado. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Em nenhum momento? 

 

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Em nenhum momento. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Quem assinou o ofício encaminhado à entidade? 

  

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Quem assinou o ofício foi a gerente técnica da 

Secretaria de Saúde, do Gera, Maria Gorete Casagrande. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Maria Gorete Casagrande? 

  

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Maria Gorete Casagrande. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Vocês, obviamente, cobraram esse documento, o 

aditivo. No mês de setembro, outubro, houve cobrança 

da entidade em relação ao aditivo? 
  

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Houve cobranças. Até o final de dezembro nós 

cobramos esse aditivo. A gente cobrava, oficializava, 

mas a gente não recebia esse retorno oficial. 

 
 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - O 

que justificavam? 

  

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Que estava em andamento. Que o processo estava em 

andamento. 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 
Após esse acordo o hospital maternidade contraiu novas 

despesas, fez novos contratos? 

  

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Sim. Logo após a reunião que nós tivemos na 

Secretaria de Saúde, nós contratamos já de imediato, a 

partir de outubro, a equipe mínima que estava faltando 

para a gente cumprir a legalidade do atendimento a 

gestantes, a obstetrícia no maternidade. Então, nós 

contratualizamos mais pediatras, obstetras, a partir de 

outubro, que deu-se esse contrato.  

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - O 

diálogo, então, que iniciou em função das dificuldades 

do hospital maternidade, a situação financeira do 

hospital se agravou em função desse acordo oficializado 

e não cumprido.  

  

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Com certeza. Porque na época, o Estado, o secretário 

de Saúde tinha ficado de passar um aporte mensal de 

oitenta mil reais, e as secretarias, e os municípios 

envolvidos entrarem também com uma contrapartida. 

Com isso, contratamos a equipe de pediatra para cobrir 

o hospital durante o período de vinte e quatro horas, 

sete dias por semana, e o valor, só o valor desse 

contrato, ficou em setenta e cinco mil. Então, a gente 

estava contando com um aporte de oitenta mil do 

Estado. Como esse aporte não veio, se contraiu uma 

dívida que nós até hoje não conseguimos liquidar 

totalmente a dívida contraída lá atrás.  

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Na história do hospital maternidade já houve algum 

aporte extra além do que foi contratualizado? 

  

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Em nível de Estado?  

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Sim, do Estado, Governo do Estado. 

  

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Não. Nunca houve. É a primeira vez que estamos para 

assinar um aditivo agora com o Governo do Estado para 

começar a vir um aporte estadual. 
 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Qual o valor? 

  

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Cinquenta e cinco mil por mês.  

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Estou satisfeito, Presidente. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Passar a palavra para o Senhor 

Deputado Freitas, se assim o desejar. 

 

 O SR. FREITAS - (PSB) - Meu querido 

presidente desta CPI, Senhor Deputado Euclério, 

Senhor Deputado Gildevan, deputado relator, Senhor 
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Deputado Rodrigo Coelho, Senhor Deputado Almir 

Vieira, meus cumprimentos. Cumprimentando todos os 

servidores da Casa aqui nesta Comissão neste momento, 

e cumprimentando de forma distinta, particular, o meu 

amigo Marcos Aurélio Bastianelo, que é presidente da 

Casa Nossa Senhora Aparecida, que é a entidade 

mantenedora do Hospital Maternidade São Mateus. Da 

mesma forma, cumprimentar a diretora administrativa 

do Hospital Maternidade São Mateus, diretora Dulce 

Loureiro Marculano.  

 Eu não tenho que fazer nenhuma pergunta, 

Senhor Presidente, até porque eu cumpri o meu papel, 

enquanto membro desta CPI, que tem, no meu ponto de 

vista, a obrigatoriedade de buscar todas as informações 

para poder fazer uma ampla investigação, mas com 

isonomia e no sentido de que a gente possa averiguar 

todos os fatos que colaboram, que contribuem para a 

apuração do objetivo desta CPI dos Empenhos. Em 

função disso, votei favorável à convocação dos dois, 

não por vontade, mas colaborando com o requerimento 

aposto, mas tendo a certeza de que não trariam 

colaboração nenhuma para esta CPI, para o objetivo da 

CPI, em função de não ter um contrato celebrado com a 

secretaria no Governo passado. Não teve um contrato 

celebrado com o Governo passado. Não tendo um 

contrato, acho que perde a finalidade.  

Mas quero elogiar os dois, cuja conduta, 

princípios, valores conheço. A Dulce com uma enorme 

capacidade administrativa, o que está sendo 

imprescindível para manter aquela unidade de saúde de 

portas abertas, muito mais do que qualquer aporte 

financeiro. O Hospital Maternidade, a nossa 

Maternidade de São Mateus, só mantém as portas 

abertas hoje, em função da gestão implementada a partir 

do momento da contratação da Senhora Dulce Loureiro 

e muito mais em função desses empresários outros do 

nipe do Marquinhos, Marcos Bastianelo, que aceitaram 

o desafio de solidariedade, de responsabilidade social, 

de desprendimento do tempo da família, do tempo das 

empresas para se dedicar a uma causa nobre que é a 

causa de fazer filantropia na Casa Nossa Senhora 

Aparecida. 

 Eu quero tecer elogios a esses dois que, com 

grandeza, com desprendimento, com dedicação, 

determinação e amor ao próximo fazem um trabalho 

extraordinário à frente da Casa Nossa Senhora 

Aparecida, do Hospital Maternidade. Quero pedir 

desculpas aos senhores porque sei que é ruim quando a 

gente, em um dia de trabalho, de produção, precisa 

atender a uma convocação e está à distância de mais de 

duzentos quilômetros da casa da gente, quando a gente 

poderia estar contribuindo muito mais na base. Mas 

estando nesta CPI e eu tendo votado  para que os 

senhores estivessem aqui, preciso esclarecer o motivo 

do meu voto e não deixar de fazer os elogios altamente 

necessários. Nada além do que os senhores representam 

na sociedade mateense, na sociedade capixaba. Com as 

minhas escusas, quero parabenizá-los. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Só deixo registrado, Senhor 

Deputado Freitas, que estando aqui, estão contribuindo 

tanto como se estivessem na cidade de São Mateus.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Almir 

Vieira. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Quero 

cumprimentar o Presidente da CPI, Deputado Euclério 

Sampaio; os Deputados Gildevan Fernandes, Feitas e 

Rodrigo Coelho. Cumprimento o Senhor Marcos, a 

senhora Dulce e quero até fazer coro de parte das 

palavras do Deputado Freitas e dizer que hoje fazer 

gerência na área de saúde é muito difícil, haja vista 

fazemos como gestor do Hospital dos Servidores 

Públicos de Vitória e passamos também por muitas 

dificuldades, principalmente no final do ano de 2014. 

Com essa falta de dinheiro para a saúde, essa falta que 

aconteceu principalmente no período de setembro a 

dezembro de 2014, agora vem aí mais um corte no 

ajuste fiscal do Governo Federal que diminui ainda os 

repasses da saúde em quase dez milhões. A cada dia vai 

ficar mais difícil fazer gerência na área da saúde. 

 Também quero parabenizar os senhores por 

estarem à frente do Hospital de São Mateus. Sei da 

realidade de como funciona. Sei que é muito difícil 

fazer saúde, principalmente nos hospitais filantrópicos. 

Por isso parabenizo os senhores pela coragem que têm. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - A CPI se sente já satisfeita. 

Agradeço ao Senhor Marcos Bastianelo e a Senhora 

Dulce pelo comparecimento e pela contribuição que deu 

a esta CPI. Um bom retorno à cidade de São Mateus e 

muito obrigado. 

 Senhores Deputados, quero colocar em 

votação, tendo em vista, inclusive, o depoimento do ex-

secretário Tadeu Marino.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Senhor 

Presidente, eu me senti contemplado com as respostas 

da Senhora Dulce ao Senhor Deputado Euclério 

Sampaio. Imaginava que ele fosse arguí-lo, Marcos, por 

isso não fiz perguntas diretamente à Senhora Dulce. 

Mas faço aos dois agora, para desencargo de 

consciência, porque me sinto contemplado 

parcialmente, como disse o Senhor Deputado Almir 

Vieira. Tenho acordo com algumas intervenções feitas 

aqui, mas pergunto. Ouvi o relato atentamente. O 

problema que vocês enfrentam lá não é de excesso de 

pagamento, é de falta. Por isso nós temos pouco a 

perguntar. Mas, como vocês estão aqui, como nós 

estamos na CPI dos Empenhos, eu tenho que perguntar 

até por protocolo. 

 Vocês têm conhecimento de algum pagamento 

feito pelo Estado ao hospital sem o referido empenho? 
 

 A SR.ª DULCE LOUREIRO MARCULANO 

- Não. 

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - O 

presidente também não.  Muito obrigado, Senhor 
Presidente.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Nós é que agradecemos.  

 Vou colocar em votação a prorrogação da CPI, 

até por cautela.  
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 Em discussão. (Pausa) 

 Em votação. 

 Como vota o Deputado Almir Vieira? 

 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Pela 

aprovação. 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Deputado Freitas?  

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Eu voto pela 

aprovação, Senhor Presidente.   

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Deputado Gildevan Fernandes?  

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 
Pela aprovação. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - O outro requerimento é tendo em 

vista o depoimento... 

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Senhor 

Presidente, pela solidariedade de todos os colegas, já 

que eu tenho a responsabilidade do relatório e a dilação 

de prazo me é favorável, eu também voto favorável à 

extensão do prazo da CPI. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - Tendo em vista o depoimento do 

ex-secretário de Saúde, que citou aqui o secretário da 

Seger e da Fazenda, que era melhor perguntar a ele. 

Então, estou colocando  em votação a convocação do 

ex-secretário da Seger. Eu não me recordo o nome dele. 

Sei que é o ex-secretário da Fazenda e o ex-

subsecretário administrativo da Sejus, Senhor Ailton 

Xavier.  

 Em discussão. (Pausa) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, em 

votação. 

 Como vota o Deputado Almir Vieira? 

 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Favorável. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - Deputado Rodrigo Coelho? 
 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 

Favorável. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Deputado Gildevan Fernandes?  
 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 
Também favorável. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) -  Eu queria que o ofício saísse 

imediatamente, para deixar para a próxima sessão. 

Vocês me acham para assinar. 
 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Para o início das próximas 

sessões da CPI seria importante que nós tivéssemos o 

cronograma de comparecimento dos convocados.  

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - Eu queria que a secretaria 

providenciasse para todos os deputados. 

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Então, 

que na nossa pasta tivesse o cronograma porque na hora 

de deliberar a gente já teria o cronograma de quem vai 

comparecer e em qual dia. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Então, vamos nos reunir para 

fazermos a agenda, Deputado Rodrigo Coelho. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Ok, 

perfeitamente.  Já que nós vamos fazer essa agenda, 

solicito que seja após a minha conversa com a Senhora 

Paula, que fora convocada... 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - PDT) - Podemos fazer isso segunda à 

tarde ou terça. Está bom? 

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Ok. 

Muito obrigado, Senhor Presidente.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Pergunto se algum deputado quer 

fazer mais alguma manifestação? (Pausa) 

 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) - 

Esta CPI tem a característica e identificação de CPI dos 

Empenhos, com foco em despesas feitas sem a devida 

provisão financeira, sem os devidos empenhos. Não me 

parece um caso irrelevante. Eu acho um caso muito 

relevante, muito grave e muito lamentável que uma 

entidade idônea e tão importante quanto à entidade 

mantenedora do nosso Hospital Maternidade São 

Mateus tenha agravado a sua situação financeira por um 

contrato admitido apenas por ofício, não celebrado 

efetivamente, causando um prejuízo e a entidade sem 

condições de recorrer. Então, é muito lamentável. É 

lamentável quando nós temos despesa sem empenho, é 

uma ilegalidade, mas esse fato é estarrecedor.  Mas, 

felizmente, o atual governo está fazendo justiça com 

aquela entidade. Não é nem fazendo bondade porque 

merece muito mais apoio. Está viabilizando um aporte 

de recurso que vai amenizando as dificuldades do nosso 

Hospital Maternidade São Mateus, tão importante para 

aquele município e também para a nossa região. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Concordo plenamente com V. 

Ex.ª. 

 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar... 
 

 O SR. FREITAS - (PSB) - Pela ordem, Senhor 

Presidente. Só quero lamentar o que eu entendi do 

conteúdo da fala do meu colega Deputado Gildevan 

Fernandes que  reforçando o que eu falei na presença da 

diretora e do presidente da entidade, a palavra diz o 

seguinte: A quem tem será dado mais e a quem não tem 
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será tirado o que tem. E tem outra palavra que diz: 

Faça sua parte que da minha lhe ajudarei.  

Essa entidade filantrópica, hospital/maternidade 

tem cinquenta anos. Em cinquenta anos nunca teve 

nenhum tipo de contratualização que foi dito aqui. 

Nunca teve nenhum tipo de contratualização. E só tem 

agora, e terá; e terá. Acreditamos que terá, e 

agradecemos ao Governador Paulo Hartung e ao 

secretário de Saúde Ricardo Oliveira, que foi 

pessoalmente, e identificou a extraordinária gestão 

que está sendo feita, e a lisura que está sendo feita 

pela Casa Nossa Senhora Aparecida.  

Mas nunca teve isso em outros tempos; nunca 

teve isso em outros tempos. Que se tivesse já teria tido 

contratualização em outros tempos, porque este estado 

não é de hoje que está bem; aliás, precisa dar esses 

créditos ao governador Paulo Hartung, que tirou este 

estado do fundo do poço, começando em 2003 e 

concluindo em 2010. Mas aquela entidade não tinha 

capacidade de ter contratualização, nem naquela 

ocasião. E outras entidades tiveram contratualização 

por falta de gestão, por falta de capacidade de tocar 

aquele hospital. 

Então, graças a Deus, passou a ter gestão; 

passou a ter gestão. Ter gestão sob a liderança da Dulce 

Loureiro Marculano, sob a presidência séria desse 

homem de bem que esteve hoje nesta CPI. Então, temos 

que comemorar a possibilidade de ter agora uma 

contratualização.  

Estamos vendo agora a sensibilidade, a 

humildade neste momento do governador Paulo 

Hartung, de observar que todos nós precisamos 

participar, todos precisamos ajudar do momento ruim, 

do momento difícil, por que passam os estados todos, 

por causa de uma gestão horrorosa do chefe de estado, 

da nossa presidente, por um período de quatro anos, os 

estados todos, como tem estado que não estão pagando 

servidores, é verdade.  

Graças a Deus que ainda estamos tendo 

condição de pagar os nossos servidores. Mas esticar 

uma corda neste momento não contribui para a 

organização política do nosso estado, não contribui para 

a organização das instituições do nosso estado. 

Penso que é o momento de nos juntarmos, 

todos unidos venceremos várias adversidades, como a 

perda do Fundap. Como foi difícil perder o Fundap e 

não ter uma transição! Todos que estamos aqui temos 

noção, às vezes, mais conhecimentos do que 

significou a perda abrupta de aproximadamente 

seiscentos milhões de reais nos cofres do estado num 

determinado momento, sem a oportunidade de uma 

transição que poderíamos ter tido, transição a cada ano 

perder dois até chegar a quatro por cento. Mas não foi 

ofertada essa possibilidade para o Estado do Espírito 

Santo e tivemos que acudir os municípios no momento 

das enchentes ao final de 2013, e dificuldades.  

Não é de agora que o Estado do Espírito Santo 
está com capacidade, com coragem, com 

desprendimento, com a força de todos os capixabas para 

romper, mas até aqui desde 2013 tivemos uma unidade 

política muito forte em nosso estado. E quando não se 

tem unidade, quando trabalhamos para quebrar 

totalmente a unidade, de repetente, estamos trabalhando 

para o caos. 

Nesse sentido, prefiro muito mais identificar as 

dificuldades que todos os estados do país passam e os 

municípios passam. Coloco-me à disposição para ajudar 

em qualquer circunstância, também os municípios, 

qualquer um deles, independente da gestão partidária. 

Quanto ao Estado do Espírito Santo, estou aqui 

como um bom soldado, porque nós, os capixabas, 

acreditamos na gestão do governador Paulo Hartung. 

Acreditamos; continuamos acreditando na capacidade 

de gestão, na organização. Sendo representante do povo 

não posso querer achar que quanto pior, melhor. O 

quanto pior nunca será melhor. O quanto pior, pior. 

Tenho que querer o melhor e é assim que quero.  

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Senhor Deputado Freitas, 

concordo com a fala do Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes; e entendi perfeitamente e parcialmente a fala 

de V. Ex.ª. Não é porque queremos um estado unido 

que vamos passar a varrer tudo para debaixo do tapete. 

Não podemos concordar; tudo tem que ser apurado. 

V. Ex.ª não tinha chegado. A diretora foi bem 

clara e, em seu depoimento, deixou registrado o 

contrário do que nos disse o secretário da saúde. Mais 

na frente analisaremos uma reconvocação dele; uma 

nova convocação. Ele autorizou o gasto e disse que não 

havia autorizado. Mas ela falou que verbalmente 

autorizou. Então ele faltou com a verdade nesta 

comissão.  

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião, e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 12h55min. 

 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, INCLUSÃO 

DIGITAL, BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL, 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS. OITAVA 

REUNIÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 

DE MAIO DE 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO MAJESKI 

- PSDB) - Havendo número legal declaro aberto os 

trabalhos da Comissão  de Ciência e tecnologia 

Inovação, Inclusão Digital, Biossegurança, Qualificação 

Profissional, Energia, Gás Natural, Petróleo e seus 

derivados. 

Suspenderemos a leitura das atas das reuniões 

anteriores. 
Solicito ao senhor secretário que proceda à 

leitura do expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
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Projeto de Lei Complementar n. 04/2015 

Autor: Governador do Estado. 

Ementa: Institui o Programa de Escolas 

Estaduais  de Ensino Médio em turno único no 

Estado do Espírito Santo e dá outras 

providências. Escola Viva. 

Relator: Deputado Sergio Majeski. 

Prazo do relator: 26/052015 

Prazo da Comissão:02/06/2015 
 

O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO MAJESKI 
-- PSDB) - Passamos à Ordem do Dia: 

Gostaria de propor envio de requerimentos, 

com pedido de informação  sobre o projeto de Lei 

Complementar n.º 04/2015, ao secretário de Estado da 

Educação. 

 Antes de fazermos a leitura dos requerimentos, 

para entendermos a situação, como o projeto está na 

Comissão de Ciência e Tecnologia e sou o relator, 

então, para que possa fazer um relatório muito bem 

fundamentado e acertado, existe uma série de dúvidas 

 que o projeto de lei em si não esclarece. E essas 

dúvidas são cruciais para que eu possa relatar, com 

segurança e com fundamentação, o projeto de lei. Daí a 

necessidade de enviar esses requerimentos, com esses 

questionamentos ao secretário de Educação, de tal 

forma que a partir das repostas dele, possamos fazer um 

relatório imparcial, bastante fundamentado e com a 

certeza de que estamos agindo no caminho certo e 

dentro daquilo que é melhor para a educação do Estado, 

sobretudo para os alunos, obviamente. 

A educação, num país como o Brasil, tem de 

ser democrática, republicana, laica e de qualidade para 

todos. Assim sendo, então, esses requerimentos são de 

fundamental importância para o relatório final do 

projeto relativo às escolas de turno único, chamado 

popularmente de  Escola Viva. 

No primeiro requerimento, a pergunta é: nos 

casos de um  aluno  que estuda em um período e 

desempenha atividade profissional em outro -  trabalho 

ou estágio -, qual o compromisso que a Sedu assumirá 

para que esses alunos não sejam prejudicados? 

O Próximo requerimento: como será o processo 

seletivo para os professores que atuarão nessas escolas?  

Qual prazo para que todos os municípios sejam 

contemplados com esse projeto? Em que dados e 

pesquisas a Sedu-ES se baseou para fundamentar a 

escolha desse projeto? Diversas Escolas não possuem 

estrutura para comportar todos os alunos que estudam 

atualmente nos dois turnos existentes quando for 

instalado o Projeto Escola Viva. Como a Sedu-ES se 

comprometerá com o excedente de alunos que não 

poderão mais estudar nessas escolas? 

O próximo requerimento consta de mais de 

uma questão, que é questão relacionada a 

financiamento. Qual a estimativa prevista de custo do 

projeto para o exercício financeiro em que será 

implantado e para os exercícios financeiros 
subsequentes? Qual a origem dos recursos financeiros 

que vão custear o projeto? Comprovação de que a 

despesa criada ou aumentada não afetara as metas 

fiscais estabelecidas na Lei n.º 10.257/2014 - Lei de 

Diretrizes Orçamentárias 2015? Como será compensada 

essa criação de despesa de caráter continuado? Se por 

meio de aumento permanente da receita ou pela redução 

permanente da despesa? Se essa compensação for por 

meio de elevação de  

 

alíquota de tributo, se for por ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição, apresentar a devida comprovação. 

Quais as premissas e metodologia de cálculo 

utilizada para determinar as estimativas de custo do 

projeto para o exercício financeiro em que entrará em 

vigor, para os dois subsequentes, bem como para a 

compensação financeira da criação de uma despesa 

obrigatória de caráter continuado? 

Comprovação da compatibilidade do projeto 

com o Plano Plurianual - PPA e com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

 Qual o custo estimado do projeto por unidade? 

E qual é a real participação da ONG ES em Ação no 

Programa? Como será formalizada, legalmente, a 

participação do ES em Ação no Programa? 

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

que garante no art. 3.º que o ensino será ministrado com 

base no princípio de Igualdade de Condições para o 

acesso e permanência na escola, como ficará a situação 

de matrículas dos alunos cujo local exista apenas uma 

escola de ensino médio? Quais critérios serão utilizados 

para a seleção de alunos das instituições educacionais 

onde serão implantados o programa Escola Viva? Qual 

compromisso que o Governo assumirá com as escolas 

que estão fora do Programa, da Lei Complementar n.° 

04/2015? 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB) - Em discussão. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Boa-tarde a 

todos.  

Senhor Presidente, tive oportunidade de 

conversar com o Deputado Sergio Majeski, hoje, pela 

manhã, Senhora Deputada Eliana Dadalto, e tomei 

conhecimento dos requerimentos que seriam 

apresentados e propostos na comissão. Tenho 

concordância com todos. Somos pela aprovação.  

  
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Pela 

aprovação. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB) - Aprovados os requerimentos. Passamos à 

assinatura dos mesmos . 

Como Relator do Projeto de Lei Complementar 

N. 04/2015, necessito das repostas sobre as perguntas 

contidas nos requerimentos que foram aprovados, para 

consubstanciar o relatório. Levando em consideração 
que não haverá tempo hábil para receber as respostas e 

fundamentá-las no relatório, gostaria de deliberar a 

contagem em dobro dos prazos previstos, conforme 

especifica o artigo 85 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo, 

que diz: 
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“Art. 85. As comissões, para 
desempenho de suas atribuições, 

poderão realizar, desde que 

indispensáveis aos esclarecimentos do 

aspecto que lhes cumpre examinar, as 

diligências que reputarem necessárias, 
importando essas medidas contagem 

em dobro dos prazos previstos, exceto 

nas matérias em regime de urgência.” 
 

Em discussão. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Favorável. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Favorável. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 
- PSDB) - Aprovado o requerimento. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima reunião desta comissão, que será extraordinária 

ou audiência pública, no dia 20 de maio de 2015, 

amanhã, no plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro 

de Itapemirim, às 18h. 

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às12h42min. 

 

 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL, 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS. NONA 

REUNIÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 26 

DE MAIO DE 2015. 

 
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB) - Havendo número legal, invocando a proteção 

de Deus declaro abertos os trabalhos da Comissão de 

Ciência, Tecnologia, Inovação, Inclusão Digital, 

Biossegurança, Qualificação Profissional, Energia, Gás 

Natural, Petróleo e seus derivados.  

Convido a Senhora Secretária a proceder à leitura da ata 

da quinta reunião ordinária, realizada, em 07 de abril de 

2015; da sexta reunião ordinária, realizada, em 14 de 

abril de 2015; da sétima reunião ordinária, realizada em 

12 de maio de 2015, e da oitava reunião ordinária, 

realizada em 19 de maio de 2015. (Pausa)  

 

(A Senhora Secretária procede à leitura das atas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB) - Em discussão as atas. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como vota o Senhor Deputado?  

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 
(PSDB) - Pela aprovação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 
- (PSDB) - Atas aprovadas como lidas. 

Como não houve expediente nesse período, não 

há ordem do dia também e nem comunicações, só 

gostaria de comunicar que amanhã realizaremos a nona 

audiência púbica relativa ao projeto que está ainda em 

tramitação nesta comissão. Será às 17h, no Plenário 

Dirceu Cardoso. Estão todos convidados. 

 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 12h48min. 
 

 

 

COMISSÃO DE CULTURA E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL. QUARTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 07 

DE ABRIL DE 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 
- PRTB) - Havendo número legal, invocando a proteção 

de Deus declaro abertos os trabalhos da Comissão de 

Cultura.  

Bom-dia a todos, ao público presente e a todos 

que nos acompanham pela TV Ales.  

Agradecemos a presença ao procurador doutor 

Matusalém Dias de Moura. Seja sempre bem-vindo a 

esta reunião.   

Farei a leitura de um versículo da Bíblia. 

 

(O Sr. Deputado Marcos Bruno lê 

Mateus 6:33) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 

- PRTB) - Convido a Senhora Secretário a proceder à 

leitura da ata da terceira reunião ordinária, realizada em 

24 de março de 2015. (Pausa)  

 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 

- PRTB) - Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como vota o Senhor Deputado? 

 

O SR. AMARO NETO - (PPS) - Pela 

aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 

- PRTB) - Aprovada a ata como lida. 

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 
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leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

Projeto de Lei n.º 265/2014 - Análise de 

Mérito. 

Autora: Deputada Janete de Sá. 

Ementa: Inclui no Calendário Oficial de 

Eventos do Governo do Espirito Santo o 

Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória.  

Entrada na Comissão: 25/03/2015. 

1.ª Reunião Ordinária: 07/04/2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 

- PRTB) - Designo o Senhor Deputado Amaro Neto 

para relatar  a matéria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período.  

 

ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 

- PRTB) - Dando início a fase das Comunicações, 

Senhor Deputado Amaro Neto, hoje tem que ter 

conversa boa.  

Primeiramente comunico que o Senhor João 

Gualberto, secretário de Cultura, entrou em contato com 

a comissão e com o presidente Marcos Bruno para dizer 

que viajará hoje para Salvador, retornará amanhã à 

noite, já com uma resposta e uma data para que esteja 

presente aqui na comissão o mais breve. Deixou uma 

pré-agenda para a próxima reunião da comissão, mas eu 

mesmo fiquei de conversar com os pares a respeito da 

presença e da data mais importante  do secretário de 

cultura aqui.  
 

O SR. AMARO NETO - PPS - Bom-dia a 

todos. Bom-dia, presidente Marcos Bruno. É importante 

a presença do secretário e ate mesmo já pedir que faça 
um convite a ele para que participe da nossa audiência 

pública, porque nada melhor do que ele acompanhar o 

que os músicos do nosso estado têm a debater junto 

conosco: saber dos anseios, conhecer os problemas - até 

para que nessas viagens que faz em outros estados- 

esteja conhecendo como é o trabalho na Secretaria de 

Cultura e poder abrir o leque, até mesmo do diálogo, 

não só com esta comissão, mas também com os artistas 

do nosso estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO- 

PRTB) - Sim. O secretario disse também que estará 

presente e quer, antes ainda na audiência pública, 

participar, dialogar mais com a comissão e propor 

algumas coisas. Sugeriu que o maestro da Orquestra do 

Espírito Santo esteja presente à mesa e faça uma fala. 

Ele se mostrou bastante solícito, no sentido de 

contribuir para que essa audiência seja um sucesso.  

Está aí a chegada do Senhor Deputado Da 

Vitória, membro que executa um papel de extrema 

importância nesta comissão. Já inseriremos o Senhor 

Deputado Da Vitória no período das comunicações.  

Senhor Deputado Da Vitória, estamos falando 

do dia 24, às 14h, que teremos a nossa audiência pública 

pela valorização do músico e do artista capixaba. O 

Senhor Deputado Amaro Neto disse que vários músicos 

já têm procurado e confirmado a presença e a 

participação. A Secretaria de Cultura também, já no 

primeiro momento, sinalizou positivamente com a 

presença do secretário e de outros membros do Poder 

Executivo do Estado na nossa audiência pública. E que 

a comissão faça esse trabalho de trazer temas 

importantes para serem debatidos no dia 24, porque essa 

audiência pública, Senhor Deputado Amaro Neto, tem 

tudo para ser um sucesso. É um evento importante para 

o nosso estado.  

 

 O SR. DA VITÓRIA - PDT - Cumprimentar o 

nosso ilustríssimo presidente, Senhor Deputado Marcos 

Bruno e também o nosso colega Senhor Deputado 

Amaro Neto, e confirmar a minha presença nessa 

audiência pública. Parabenizo a iniciativa de V. Ex.ª, 

que foi o proponente da mesma, e acredito que criará 

uma forma de poder estender a todos os nossos artistas 

capixabas, além da comunicação da Assembleia.  

Cumprimento todos os nossos capixabas que 

nos assistem pela TV Ales e nossos colaboradores da 

Comissão de Cultura. Mas na assessoria de V. Ex.ª já 

tem alguns assessores que têm uma facilidade maior, do 

que nós, de poder encontrar o endereço de comunicação 

dos nossos artistas capixabas, assim como o Senhor 

Deputado Amaro Neto que fará de graça uma 

comunicação no programa Balanço Geral. Não é isso, 

Senhor Deputado Amaro Neto? 
 

O SR. AMARO NETO - PPS - Com certeza. 

No dia vamos, mas  o quanto antes falaremos... 

 

O SR. DA VITÓRIA - PDT - Sem ripa e com 

flores. 

 

O SR. AMARO NETO - PPS - Senhor 

Deputado Da Vitória, bom-dia também ao nobre colega. 

O diálogo já acontece até por parte do Cristian Greik, 
que faz parte da nossa assessoria.   

 

O SR. DA VITÓRIA - PDT - O Deputado viu 

o traje dele hoje? 

 

O SR. AMARO NETO - PPS - Sim. Sempre 
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impecável e elegante. Tudo por uma questão, até porque 

dentro de casa...  

 

O SR. DA VITÓRIA - PDT - Tudo é 

liderança. Tudo no mundo é possível. Ele já até tirou o 

chapéu e está de terno.  

 

O SR. AMARO NETO - PPS - Dentro de casa 

ele tem a esposa que o veste muito bem e o nosso 

regimento no gabinete mostra que ele também tem que 

estar bem trajado para o seu trabalho legislativo. Mas o 

Cristian, como músico conhecido no estado, já tomou a 

frente e já conversou com alguns músicos do Espírito 

Santo naquela questão da associação dos músicos. 

Tenho conversado com sindicatos e associações que 

existem em outros estados da Federação, para trazer um 

modelo que possa ser até debatido nessa audiência 

pública. Como dissemos na nossa última reunião, acho 

que a união do músico em torno de uma associação 

pode nos ajudar e contribuir muito para que possamos 

avançar na questão e no tema, aqui no nosso estado. 

  

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Deputado, não tenho dúvida de que esta comissão está 

sendo conduzida por dois Senhores Deputados que não 

têm a experiência de um mandato parlamentar, mas já 

têm a experiência da defesa da cultura no nosso estado e 

no nosso país, até pela execução das suas atividades.  

Senhor Deputado Marcos Bruno, professor, e 

Senhor Deputado Amaro Neto, comunicador, tenho a 

maior satisfação de participar desta comissão, até o 

clima fica melhor. 

Ontem participei da Comissão de Segurança, é 

diferente. Temos na comissão uma preocupação da 

sociedade, muitos servidores públicos que levam temas 

de muita preocupação, mas temas que são, às vezes, 

duros de se debater. 

Cultura traz alegria, nos deixa cada vez mais 

entusiasmados e motivados com o nosso estado. Temos 

lutas, mas para melhorar o investimento da cultura no 

nosso estado. Essa é uma luta boa. Tenho maior 

satisfação de participar desta comissão, ainda mais na 

companhia de V. Ex.ª. Estarei presente nessa audiência 

e ajudarei a mobilizar, Senhor Presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 

- PRTB) - Outra coisa importante, Senhor Deputado Da 

Vitória, nessa audiência pública, é que temos um ponto 

de partida que é a construção de um projeto que valorize 

o músico capixaba nos eventos realizados pelas 

prefeituras, pelo Governo do Estado e pela iniciativa 

privada. Claro que não temos competência para legislar 

sobre os executivos municipais, mas que criem 

ferramentas de incentivo e de valorização do artista. 

Acho que a essência do debate tem que ser esse e tem 

que sair coisa concreta.  

O músico que esteve na reunião desta comissão 

na semana passada, o Marlon Stefanini, deu uma 
contribuição muito importante quando relatou que havia 

uma lei no município de Vitória que obrigava a 

participação de artistas capixabas em eventos 

promovidos pela Prefeitura Municipal e a banda, na 

ocasião, foi colocada para tocar às 16h no Vital, em um 

período em que apenas as pessoas que trabalhavam na 

limpeza do evento estavam presentes. A lei foi 

cumprida, mas na prática não trouxe nenhum tipo de 

benefício, de valorização para os músicos do estado. 

Então é uma coisa para refletirmos. Acho 

importante, inclusive, que a assessoria jurídica dos 

gabinetes esteja presente, a assessoria jurídica da Casa, 

mais importante do que tudo neste momento, para que 

saia da reunião pelo menos uma pauta, uma agenda de 

prioridades desta comissão, para que possamos, 

realmente, abraçar essa ideia e saia daqui, ao longo 

deste ano da comissão, alguma coisa concreta e positiva 

para os músicos capixabas. 

 

O SR. AMARO NETO - (PPS) - O debate tem 

que ser feito com o artista local para entender a 

realidade dele. Como falei na reunião anterior, e os 

colegas também colaboraram com a fala, existem ações 

isoladas de cada músico ou de cada representante da 

cultura do nosso estado. Uns conseguem a valorização, 

uns conseguem se destacar e outros nem tanto. 

Precisamos entender como podemos, nessa questão que 

o Senhor Presidente falou, ajudá-los.  

Mudando até um pouco de assunto, mas 

falando da valorização da arte e da cultura, o Senhor 

Presidente me designou como relator do projeto de lei 

da Senhora Deputada Janete de Sá, que inclui no 

calendário oficial de eventos do Governo do Estado o 

Festival Nacional de Teatros Cidade de Vitória. É um 

festival de teatro importante. 

E vou além, existe em Belo Horizonte - no 

tempo em que passei na cidade pude acompanhar de 

perto - uma campanha de valorização do teatro e da 

dança, e é feito pelo Sindicato dos Produtores de Artes 

Cênicas de Minas Gerais. 

Em uma época em que Minas Gerais tem um 

público menor, pelo menos Belo Horizonte e a região 

metropolitana, porque se deslocam para o litoral 

capixaba, baiano e do Rio de Janeiro, de janeiro a março 

eles têm cem espetáculos com ingressos populares. É 

uma campanha que é referência no Brasil. Então, mostra 

mais uma vez o poder de um sindicato, de uma 

associação, por trás de um trabalho e por trás de algo 

importante.  

Relatarei essa questão da inclusão no 

calendário quanto ao Festival Nacional de Teatro 

Cidade de Vitória, que é um festival também 

importante, que você tem, em lugares inimagináveis, 

peças de teatros nas praças e nas ruas podendo colocar a 

população capixaba, a população de Vitória próxima da 

arte, nada melhor do que uma audiência pública como 

essa, nada melhor do que um trabalho sendo executado 

por esta Comissão para darmos voz a quem realmente 

vive da arte em nosso Estado. 
 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Deputado Marcos Bruno, V. Ex.ª já fez algumas 

agendas importantes nesta Comissão trazendo alguns 

artistas. O secretário ficou de fazer uma agenda logo 
após o planejamento estratégico. Gostaria que V. Ex.ª 

pudesse, depois, e acredito que já deve ter feito um 

contato com S. Ex.ª, se pronunciar em relação a esse 

convite que já deliberamos e aprovamos, tendo em vista 

que o que norteia a atuação desta Assembleia, pois parte 

da nossa atuação é voltada também nas ações de 
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governo porque temos uma obrigação constitucional de 

votar o orçamento do governo do Estado e esta 

Comissão é o foro competente para discutir os 

investimentos em cultura. Torna-se uma 

obrigação que nós acompanhemos as ações do governo 

do Estado e o secretário já está com o planejamento 

estratégico definido e em cima desse planejamento 

estratégico, pode ser que esta Comissão seja muito 

importante para participarmos e sugerirmos novas 

ações, não só para este ano, mas para os próximos anos 

do mandato deste governo. 

 Acho que parte por aí uma atuação desta 

Comissão e também gostaria de sugerir a V. Ex.ª, e 

temos o Senhor Deputado Amaro Neto e V. Ex.ª que 

conhecem bem a cultura de nosso País, que possamos 

avaliar alguns estados, a forma como investem em 

cultura, pois alguns estão à frente do Estado do Espírito 

Santo. Que possamos trazer experiências exitosas de 

outros estados para que o governo também possa se 

sensibilizar, e mesmo com dificuldade na economia, 

sempre há espaço para que faça bons projetos e, às 

vezes, bons projetos têm bons parceiros. Até a iniciativa 

privada pode participar junto com o governo do Estado 

trazendo investimento para a cultura porque, 

naturalmente, o retorno para elas também é certo. Essa é 

a minha sugestão e peço que V. Ex.ª possa definir. Acho 

que essa é a primeira agenda de convite e as outras se 

desdobrarão depois da agenda do nosso secretário de 

cultura. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 

- PRTB) - Sim, Senhor Deputado Da Vitória. Abri a 

sessão dizendo que o próprio secretário João Gualberto 

havia me ligado pela manhã bem cedo. S. Ex.ª viajou 

hoje pela manhã para Salvador e retornará amanhã à 

noite, mas já está querendo confirmar a presença e uma 

data. Como a reunião é quinzenal, não sabia se na 

próxima quinzena caía em algum feriado ou atividade, 

preferi não confirmar e até dividir com os Pares essa 

data. Podemos confirmar para a data da próxima sessão, 

dia 5 de maio de 2015, e S. Ex.ª pediu para que fechasse 

a data da próxima sessão porque tem os feriados e 

minha dúvida realmente se confirmou. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Quando for 

feriado, vamos pular a próxima reunião? Poderíamos 

deliberar diferente, quando for feriado faríamos na 

semana subsequente. Poderíamos mudar isso porque se 

tiverem dois feriados quinzenais, ficaríamos sessenta 

dias sem reunião ordinária. Podemos fazer uma 

extraordinária. O trabalho não pode parar, o povo no 

Brasil gosta de feriado demais; por mim, acabava com 

tudo. É muito tempo sábado e domingo não ter 

atividade pública. Podemos avaliar, Senhor Presidente,  

e essa é a minha sugestão. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 

- PRTB) - Acho que isso deve acontecer, mas, na 
verdade, no dia 24 de abril de 2015, teremos uma 

audiência pública que vai mobilizar bastante o pessoal 

da Comissão, e colocarmos uma sessão... 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Então, entre as 

sessões haverá uma audiência? 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 

- PRTB) - Isso. Então, colocar uma sessão na terça-

feira e na sexta-feira já ter uma audiência pública, 

ficamos preocupados em criar algum tipo de sobrecarga. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Coerente. Tem 

meu apoio. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 

- PRTB) - Agora, para os próximos meses, acho de 

grande valia a colocação do Senhor Deputado Da 

Vitória. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, na próxima segunda-feira será feriado, não é 

isso? Na outra também será feriado. Por exemplo: 

algumas comissões se reúnem na segunda-feira e já têm 

praticamente vinte e quatro dias sem audiências e 

aquelas que só se reúnem na segunda-feira de quinze 

em quinze dias vão ter o mês de abril praticamente sem 

atividade. Fica a minha sugestão, mas já temos um 

trabalho proposto por V. Ex.ª que é a audiência pública 

que tem o meu apoio. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 

- PRTB) - Sim. Concorda, Senhor Deputado Amaro 

Neto? 

 

 O SR. AMARO NETO - (PPS) - Também tem 

meu apoio. 

 Agora, voltando a falar da nossa audiência 

pública, estava fazendo uma pesquisa rápida, o mesmo 

problema e o mesmo sentimento que temos no Estado 

com relação à música local existe também em Sergipe. 

Estou fazendo uma consulta. Por isso foi boa a ideia da 

Comissão e de V. Ex.ª, Presidente, de fazer essa 

audiência pública porque eles já estavam tão fartos de 

não terem uma iniciativa do poder público e da sua 

Assembleia em Sergipe, que fizeram uma manifestação 

nas ruas levando até o povo sergipano o seu CD, a sua 

panfletagem mostrando o seu trabalho musical porque o 

que vive o músico capixaba vive o músico de Sergipe, 

que não recebe nem dez por cento do que é pago a uma 

banda de fora. Então, é de suma importância essa 

audiência pública para mais uma vez debatermos e 

falarmos um pouco mais sobre a cultura e, é claro, a 

música do Espírito Santo, porque outros Estados vivem 

um problema semelhante e não buscam alternativas. 

Esta Comissão já saiu à frente dando essa alternativa 

para o músico local. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 

- PRTB) - Senhor Deputado Amaro Neto, vou até além: 

quando se valoriza o artista capixaba, o músico 

capixaba, movimenta-se uma série de coisas. É a pessoa 

do transporte que vai levar o músico, o dono da casa de 

shows, é a cozinheira, é o mercado, é o segurança. 
 

 O SR. AMARO NETO - (PPS) - É o 

ambulante. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 
- PRTB) - O Senhor Deputado Da Vitória, que conhece 
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bem - brincadeira à parte -, mas as casas de show têm 

diminuído. Tínhamos há dez anos um número bem 

maior de casas de shows que tocavam ritmos, como 

música sertaneja, pagode e outras tantas coisas e isso 

está desaparecendo. As opções na Grande Vitória, 

muito diferente de São Paulo, onde você sai à noite e, 

em cada esquina, tem uma opção com música ao vivo, 

aqui não se vê isso. Por quê? Porque o músico capixaba 

deixou de ser tão importante, deixou de ser tão atrativo.

 O importante é trazer, Senhor Deputado Amaro 

Neto... Por exemplo: o movimento com os funkeiros. O 

funkeiro que toca no Rio de Janeiro por um cachê de 

mil reais, de quinhentos reais, de seiscentos reais, vem 

aqui naqueles grandes eventos de funk, que a Tropical e 

outras rádios promoviam, cobrando trinta mil, vinte mil, 

quarenta mil, porque se criou uma cultura porque se é 

do Rio, é de fora, é muito mais importante do que o 

músico, do que o MC capixaba e  isso conheci mesmo. 

Ouvi produtores falando que pagavam cachês de vinte 

mil, trinta mil. O cara tocava no Rio de Janeiro por 

trezentos reais, por quinhentos reais e vinha aqui por 

esse valor. Então, vê-se que é uma questão cultural da 

própria população que supervaloriza. Aí, o dono da casa 

de show não contrata um músico capixaba. Fala: Poxa, 

vou pagar cinco mil, quatro mil, dez mil reais. A partir 

do momento em que esse músico, Senhor Deputado Da 

Vitória, começar a participar efetivamente dos grandes 

eventos, passará a ter prestígio, a ser valorizado, 

movimenta todo o mercado e acho que estamos dando 

um passo gigante com essa audiência pública. 

 

O SR. AMARO NETO - (PPS) - Ainda sobre, 

não audiência pública, saindo um pouco do tema, mas 

entrando no tema de espaço público para que possamos 

promover a arte e até mesmo a música, seria importante 

que nós da comissão olhássemos com carinho. O 

Senhor Deputado Da Vitória numa reunião passada - até 

na reclamação de não ter a presença do secretário aqui - 

disse para falarmos do Cais das Artes. Mas volto a 

reclamar do Carmélia, onde fica a sede da TV Educativa, 

que está  sucateado e abandonado, o seu pátio servindo de 

ambiente para usuários de drogas, também depósito de 

lixo e depósito de alegorias e adereços do último 

carnaval.  

Digo também dos espaços públicos. Em Vila 

Velha, o teatro, que é municipal, está parado. Tudo bem 

que não é da nossa competência, seria da Câmara de 

Vereadores olhar com carinho. Mas precisamos 

explorar esses espaços que estão abandonados, e criar 

novos espaços. Cariacica não tem um espaço para 

valorização da cultura, do teatro. Viana tem um espaço 

muito pequeno, mas já é uma realidade.  

Precisamos debater um pouco mais essa 

questão, Senhor Presidente, e essa questão tem que ser 

levantada também com o secretário, sobre qual é o 

papel do secretário junto a outras secretarias que 

acabam sendo unidas com outras pastas para tocar a 

questão da cultura, dos esportes e do lazer nos 

municípios.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS BRUNO 

- PRTB) - Senhor Deputado Amaro Neto, o bom desta 

Comissão é que conseguimos ser bem abrangentes. 

Vamos trabalhar num primeiro momento com a questão 

dos músicos, mas acho que posteriormente começaremos a 

entrar em outros meios culturais, com os poetas, com os 

escritores, com os grupos de dança, e promover também a 

valorização dessas outras atividades.  

Nesse sentido, Senhor Deputado Da Vitória, 

protocolei um projeto de lei criando um selo, cujo nome 

homenageia um escritor e poeta capixaba, Selo Sérgio 

Blank. Criamos o Selo da Empresa Amiga da Leitura. 

Havia comentado nesta Comissão, mas agora finalizamos 

o projeto. Eu me reuni com alguns donos de livraria e de 

editoras, com escritores capixabas, e com poetas. Fui à 

Secretaria de Educação, ouvi bastante gente sobre essa 

importância. Ouvia alguns empresários querendo ajudar, 

dizendo: Puxa, queria ajudar uma escola, queria doar 

livro para uma escola. Como é que eu faço isso? Faço de 

forma informal, eu levo lá? Então criamos um selo. O 

projeto foi protocolado e pedirei o voto dos colegas 

assim que for colocado em votação. O projeto valoriza 

também os escritores capixabas.  

Em que consiste essa lei que acabamos de 

protocolar, Senhor Deputado Da Vitória? A empresa 

interessada procura a Secretaria de Educação. Já tem 

algumas empresas interessadas. A Secretaria de Educação 

fornece um catálogo de escolas estaduais com o número de 

alunos, com o perfil socioeconômico, e a empresa adota 

aquela escola. A empresa então vai a uma livraria 

credenciada pela Secretaria de Educação, efetiva a compra 

equivalente ao número de alunos daquela escola e 

comunica à Sedu. A Sedu informa à escola e os alunos 

pegam uma declaração escolar, um documento da 

escola; vão à livraria e retiram o livro no valor de até 

cinquenta reais, sem custo para o Estado. Empresas 

grandes capixabas já se interessaram e vão aderir ao 

programa. 

Evidentemente que nem todos os livros custam 

cinquenta reais. Terão livros de quarenta, de trinta e nove 

reais, e essa sobra seria para a Biblioteca Pública Estadual, 

que poderá adquirir com esse dinheiro apenas livros de 

autores capixabas. Alguns autores queriam, inicialmente, 

mas não colocamos cota de vinte, trinta por cento, porque 

aí impediríamos o estudante que às vezes queira ler um 

Dostoiévski; um russo, um argelino, um francês, o Albert 

Camus. Seria impedido de ler literaturas estrangeiras. Mas, 

de certa forma, contemplamos os poetas e escritores 

capixabas com essa lei.  

A maioria que conversou conosco ficou muito 

feliz. O Sérgio Blank passa por um momento difícil e ficou 

muito feliz com a homenagem. Pedirei em breve a 

aprovação dos colegas deputados para a aprovação dessa 

lei de incentivo à leitura e de valorização dos escritores e 

poetas capixabas. 

 Vamos dar encerramento, confirmando o dia 24 

de abril, às 14h, no Plenário Dirceu Cardoso. Mais uma 

vez reforçando o convite aos artistas, a você artista 

capixaba, a você produtor musical, a você amante dos 

artistas e dos músicos do Espírito Santo, para estarem 

presentes nesse grande debate nessa grande audiência 

pública promovida pela Comissão de Cultura e 

Comunicação.  

 Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 
Encerra-se a reunião às 9h53min. 



HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 

Dia: terça-feira 

Horário: 13h30m 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h30m 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA 

E DE LOGÍSTICA 

Dia: segunda-feira 

Horário: 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 

Dia: terça-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro”. 

 

COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

Dia: terça-feira 

Horário: 11h 
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AMBIENTE 

Dia: segunda-feira 
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Local:  Plenário “Rui Barbosa” 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: terça-feira 

Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS 

NATURAL, PETRÓLEO E SEUS 

DERIVADOS 

Dia: terça-feira 

Horário: 12h30min 

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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MARCELO SIANO LIMA 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

RICARDO WAGNER VIANA PEREIRA 
Diretor de Redação 
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FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 

MARILUCE SALAZAR BOGHI 
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Diretor de Tecnologia da Informação 
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JORGE ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA 
Diretor da Consultoria Temática 

 

LUIZ ANTONIO ROMEIRO IANNUZZI 
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LUIS CARLOS GIUBERTI 
Diretor de Segurança Legislativa 
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