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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 030/2015 

 

Dispõe sobre a atuação dos 

servidores ocupantes dos cargos 

do Grupo Específico de Apoio às 

Atividades de Representação 

Político-Parlamentar, alterando as 

Resoluções nº 2.890/2010 e 

1905/1998. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O § 2º do artigo 8º da Resolução 

nº 2.890/2010, de 23 de dezembro de 2010, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 8º. (...) 

(...) 

§ 2º Os ocupantes dos cargos previstos 

neste artigo serão lotados na Assembleia 

Legislativa e localizados nos respectivos 

gabinetes parlamentares, 

desempenhando suas atividades de forma 

interna, dentro das instalações da sede 

da Assembleia Legislativa, ou externa, 

fora da sede da Assembleia Legislativa, 

com ampla atuação em todo território 

estadual, de acordo com as diretrizes 

determinadas pelo respectivo Deputado. 

(NR) 

 

Art. 2º O inciso II do § 1º do artigo 8º da 

Resolução nº 1.905, de 11 de dezembro de 1998, 

alterada pela Resolução nº 3.366, de 06 de março 

de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

Art. 8º (...) 

§ 1º (...) 

II - para tornar mais eficiente à atuação 

externa do servidor a que se refere este 

artigo, o Deputado poderá determinar, 

nos termos do inciso anterior, sua 

localização nos municípios, mantidos sob 

sua responsabilidade, desde que 

destinados exclusivamente à atividade 

parlamentar, garantindo o fortalecimento 

do gabinete interno, com o recebimento 

das demandas da sociedade 

encaminhadas por este servidor. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de maio de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 

 O presente Projeto de Resolução tem por 

escopo dispor sobre a atuação dos servidores 

ocupantes dos cargos do Grupo Específico de 

Apoio às Atividades de Representação Político-

Parlamentar, aperfeiçoando este mecanismo de 

grande valia para os Deputados Estaduais. 
 

 As alterações são promovidas nas Resoluções 

nº 2.890/2010 e 1.905/1998, que disciplinam a 

matéria e vêm sendo aperfeiçoadas ao longo do 

tempo. 
 

 Justifica-se o projeto em face da necessidade 

de conferir aos Deputados mecanismo de controle 

sobre a atuação dos servidores que desempenham 

atividades externas, com a inclusão da expressão “de 

acordo com as diretrizes determinadas pelo 

respectivo Deputado” no final do § 2º do artigo 8º da 

Resolução nº 2.890/2010, de 23 de dezembro de 

2010. 
 

 Por outra via, também se justifica a 

apresentação da matéria pela necessidade de tornar 

mais eficiente à atuação externa do servidor ocupante 

de cargo do Grupo Específico de Apoio às Atividades 

de Representação Político-Parlamentar, retirando a 

limitação de número e permitindo que o Deputado 

determine que o servidor seja localizado nos 

municípios, mantido sob sua responsabilidade, 

desde que destinados exclusivamente à atividade 

parlamentar, garantindo o fortalecimento do 

gabinete interno, com o recebimento das 

demandas da sociedade encaminhadas por este 

servidor. 
 

 Desta forma, apresentamos e justificamos 

o presente projeto de resolução, solicitando o 

imprescindível apoio dos Nobres Pares para seu 

aperfeiçoamento e aprovação. 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 

 

LEI Nº 10.365 

 

Determina a instalação de proteção transparente nos 

balcões utilizados para exposição de alimentos 

consumidos no sistema de autosserviço ou "self-

service". 

 
 O PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a 

Assembleia Legislativa aprovou, o Governador do 

Estado, nos termos do artigo 66, § 1º da Constituição 

Estadual sancionou, e eu, Theodorico Ferraço, seu 

Presidente, nos termos do § 7º do mesmo artigo, 

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Os restaurantes, bufês e demais 

estabelecimentos comerciais similares que sirvam 

refeições ao consumidor na forma de autosserviço ou 

"self-service" em suas dependências ou em outro 

local contratado, ainda que em evento reservado ou 

de acesso restrito, ficam obrigados a instalar uma 

proteção de material transparente, resistente e atóxico 

acima dos balcões ou mesas onde os alimentos são 

servidos e expostos, sejam alimentos quentes ou 

frios, a fim de garantir a higiene do produto mesmo 

diante do seu manuseio pelos consumidores ao se 

servirem. 

 

Parágrafo único. A referida proteção poderá 

ser de vidro, acrílica ou de outro material que atenda 

às determinações do caput, devendo ser disposta em 

altura e largura suficientes para cobrir todos os pratos 

e alimentos expostos, com espaço suficiente entre a 

proteção e o balcão permitindo o manuseio sem 

contaminação dos alimentos ao serem servidos. 

 

Art. 2º Os estabelecimentos abrangidos por 

esta Lei terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para 

se adequarem à presente determinação, contados de 

sua publicação. 

 

Art. 3º O descumprimento ao que dispõe a 

presente Lei acarretará aos infratores multa de 300 

(trezentos) Valores de Referência do Tesouro 

Estadual – VRTEs por cada autuação, aplicada em 

dobro em caso de reincidência. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após 

decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação 

oficial. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

20 de maio de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
 

 

ATOS 
 

 

ATO Nº 1031 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 CONSIDERAR LICENCIADO, para 

tratamento de saúde por 03 (três) dias, a partir de 18 

de maio de 2015, o Deputado EUCLÉRIO 

SAMPAIO, na forma do Art. 305, inciso II do 

Regimento Interno. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1024 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADAO 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, WANDA REGINA DELAZARI, 

do cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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ATO Nº 1025 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADAO 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, PRISCILA BATISTA SALES, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 

código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1026 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADAO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 DESIGNAR o servidor RODRIGO 

FRANCISCO TEIXEIRA DE MIRANDA, 

matrícula nº 207945, ocupante do cargo efetivo de 

Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, para 

exercer a Função Gratificada de Coordenação do 

Setor de Folha de Pagamento, existente no âmbito da 

Diretoria de Recursos Humanos, FG3, nos termos da 

Resolução nº 2.890, de 14/01/2011, em substituição a 

servidora MÔNICA PASSOS DE ABREU, 

matrícula nº 035337, por motivo de férias, enquanto 

durar seu afastamento. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1027 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADAO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 DESIGNAR o servidor efetivo ISAAC 

JACINTHO BALDOTTO, matrícula nº 207951, 

ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo 

Sênior, código ETLS, para exercer a Função 

Gratificada de Coordenação do Centro de Saúde e 

Assistência Social, existente no âmbito da Diretoria 

de Recursos Humanos- FG3, em substituição ao 

servidor EDSON MOREIRA FERREIRA, 

matrícula nº 201226, no período de 18/05 a 

27/05/2015, em face do titular encontrar-se no gozo 

de férias. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1028 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

 TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 0816, 

publicado no Diário do Poder Legislativo em 

10/04/2015, que exonerou SERGIO JAPIASSU DE 

REZENDE NEVES, do cargo em comissão de 

Adjunto de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código ADGRP, do gabinete do Deputado 

Theodorico Ferraço. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1029 
 

 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, HELCIO SOARES BENFICA, do 

cargo em comissão de Assessor Júnior de Secretaria, 

código AJS, da Secretaria Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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ATO Nº 1030 

 

 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, MINDLA PIMENTEL ZITENFELD 

CARDIA CORREA, para exercer o cargo em 

comissão de Assessor Júnior de Secretaria, código 

AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1032 

 

 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, MARCOS VINICIUS PIMENTEL, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Almir Vieira, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 151882/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1033 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 ELEVAR 8,40% (oito vírgula quarenta por 

cento) a partir de 11/05/2015, na forma do artigo 

108 da Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL 

DE ASSIDUIDADE a que faz jus JOSE HERILDO 

PAIXÃO JÚNIOR, matrícula nº 201863, Técnico 

em Tecnologia da Informação – ETTI, referente ao 

2º decênio de 13/05/2005 a 10/05/2015. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1034 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o Ato nº 0644, publicado em 17 

de março de 2015, que regulamentou os critérios de 

avaliação da aptidão e capacidade do servidor 

nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do 

cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação 

em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores 

públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar nº 

46/1994 (e suas posteriores alterações), resolve: 

 

 CONFIRMAR no cargo e DECLARAR 

estável no serviço público estadual, a partir do dia 04 

de maio de 2015, o servidor RICARDO PEREIRA 

THOM, matrícula nº 207871, no cargo efetivo de 

TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR I (Serviços 

Gerais/Sonorização), na forma do Artigo 41 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, com a nova redação que lhe foi dada pelo Art. 

6º da Emenda Constitucional nº 19/1998, na forma 

dos Artigos 38 e 42 da Lei Complementar nº 

46/1994, de acordo com a Resolução nº 2.890/2010 e 

suas alterações, conforme o relatório conclusivo da 

Comissão de Avaliação de Estágio Probatório nos 

autos do processo administrativo nº 151011/2015. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1035 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o Ato nº 0644, publicado em 17 

de março de 2015, que regulamentou os critérios de 

avaliação da aptidão e capacidade do servidor 

nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do 

cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação 

em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores 
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públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar nº 

46/1994 (e suas posteriores alterações), resolve: 

 

 CONFIRMAR no cargo e DECLARAR 

estável no serviço público estadual, a partir do dia 14 

de maio de 2015, o servidor BRUNO LAIGNIER 

WAGENMACHER, matrícula nº 207919, no cargo 

efetivo de TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR I 

(Serviços Gerais/Sonorização), na forma do Artigo 

41 da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, com a nova redação que lhe foi dada pelo 

Art. 6º da Emenda Constitucional nº 19/1998, na 

forma dos Artigos 38 e 42 da Lei Complementar nº 

46/1994, de acordo com a Resolução nº 2.890/2010 e 

suas alterações, conforme o relatório conclusivo da 

Comissão de Avaliação de Estágio Probatório nos 

autos do processo administrativo nº 151143/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1036 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o Ato nº 0644, publicado em 17 

de março de 2015, que regulamentou os critérios de 

avaliação da aptidão e capacidade do servidor 

nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do 

cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação 

em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores 

públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar nº 

46/1994 (e suas posteriores alterações), resolve: 

 

 CONFIRMAR no cargo e DECLARAR 

estável no serviço público estadual, a partir do dia 08 

de maio de 2015, o servidor GILMAR LUIZ 

DALMASIO, matrícula nº 207890, no cargo efetivo 

de TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR I 

(Serviços Gerais/Sonorização), na forma do Artigo 

41 da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, com a nova redação que lhe foi dada pelo 

Art. 6º da Emenda Constitucional nº 19/1998, na 

forma dos Artigos 38 e 42 da Lei Complementar nº 

46/1994, de acordo com a Resolução nº 2.890/2010 e 

suas alterações, conforme o relatório conclusivo da 

Comissão de Avaliação de Estágio Probatório nos 

autos do processo administrativo nº 151169/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1037 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o Ato nº 0644, publicado em 17 

de março de 2015, que regulamentou os critérios de 

avaliação da aptidão e capacidade do servidor 

nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do 

cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação 

em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores 

públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar nº 

46/1994 (e suas posteriores alterações), resolve: 

 

 CONFIRMAR no cargo e DECLARAR 

estável no serviço público estadual, a partir do dia 17 

de maio de 2015, o servidor NILTON 

ALEXANDRE BARROS DA SILVA, matrícula nº 

207932, no cargo efetivo de TÉCNICO 

LEGISLATIVO SÊNIOR I (Serviços 

Gerais/Sonorização), na forma do Artigo 41 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, com a nova redação que lhe foi dada pelo Art. 

6º da Emenda Constitucional nº 19/1998, na forma 

dos Artigos 38 e 42 da Lei Complementar nº 

46/1994, de acordo com a Resolução nº 2.890/2010 e 

suas alterações, conforme o relatório conclusivo da 

Comissão de Avaliação de Estágio Probatório nos 

autos do processo administrativo nº 151162/2015. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1038 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o Ato nº 0644, publicado em 17 

de março de 2015, que regulamentou os critérios de 

avaliação da aptidão e capacidade do servidor 

nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do 

cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação 

em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores 

públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 
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Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar nº 

46/1994 (e suas posteriores alterações), resolve: 

 

 CONFIRMAR no cargo e DECLARAR 

estável no serviço público estadual, a partir do dia 07 

de maio de 2015, o servidor HERNANDES 

MOREIRA BERMUDES, matrícula nº 207855, no 

cargo efetivo de TÉCNICO LEGISLATIVO 

SÊNIOR I (Secretaria Legislativa/Secretaria 

Administrativa), na forma do Artigo 41 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, com a nova redação que lhe foi dada pelo Art. 

6º da Emenda Constitucional nº 19/1998, na forma 

dos Artigos 38 e 42 da Lei Complementar nº 

46/1994, de acordo com a Resolução nº 2.890/2010 e 

suas alterações, conforme o relatório conclusivo da 

Comissão de Avaliação de Estágio Probatório nos 

autos do processo administrativo nº 151001/2015. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 
ATO Nº 1039 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o Ato nº 0644, publicado em 17 

de março de 2015, que regulamentou os critérios de 

avaliação da aptidão e capacidade do servidor 

nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do 

cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação 

em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores 

públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar nº 

46/1994 (e suas posteriores alterações), resolve: 

 
 CONFIRMAR no cargo e DECLARAR 

estável no serviço público estadual, a partir do dia 16 

de maio de 2015, o servidor JOÃO PEDRO 

ALCANTARA DA SILVA, matrícula nº 207931, no 

cargo efetivo de TÉCNICO LEGISLATIVO 

SÊNIOR I (Secretaria Legislativa/Secretaria 

Administrativa), na forma do Artigo 41 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, com a nova redação que lhe foi dada pelo Art. 

6º da Emenda Constitucional nº 19/1998, na forma 

dos Artigos 38 e 42 da Lei Complementar nº 

46/1994, de acordo com a Resolução nº 2.890/2010 e 

suas alterações, conforme o relatório conclusivo da 

Comissão de Avaliação de Estágio Probatório nos 

autos do processo administrativo nº 151025/2015. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1040 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o Ato nº 0644, publicado em 17 

de março de 2015, que regulamentou os critérios de 

avaliação da aptidão e capacidade do servidor 

nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do 

cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação 

em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores 

públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar nº 

46/1994 (e suas posteriores alterações), resolve: 

 

 CONFIRMAR no cargo e DECLARAR 

estável no serviço público estadual, a partir do dia 15 

de maio de 2015, a servidora VALDENICE DE 

LIMA PAIVA, matrícula nº 207899, no cargo 

efetivo de TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR I 

(Secretaria Legislativa/Secretaria 

Administrativa), na forma do Artigo 41 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, com a nova redação que lhe foi dada pelo Art. 

6º da Emenda Constitucional nº 19/1998, na forma 

dos Artigos 38 e 42 da Lei Complementar nº 

46/1994, de acordo com a Resolução nº 2.890/2010 e 

suas alterações, conforme o relatório conclusivo da 

Comissão de Avaliação de Estágio Probatório nos 

autos do processo administrativo nº 151023/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1041 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o Ato nº 0644, publicado em 17 

de março de 2015, que regulamentou os critérios de 

avaliação da aptidão e capacidade do servidor 

nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do 

cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação 
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em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores 

públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar nº 

46/1994 (e suas posteriores alterações), resolve: 
 

 CONFIRMAR no cargo e DECLARAR 

estável no serviço público estadual, a partir do dia 17 

de maio de 2015, o servidor FRANCISCO 

BORGES DE OLIVEIRA NETO, matrícula nº 

207898, no cargo efetivo de TÉCNICO 

LEGISLATIVO SÊNIOR I (Secretaria 

Legislativa/Secretaria Administrativa), na forma 

do Artigo 41 da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, com a nova redação que lhe foi 

dada pelo Art. 6º da Emenda Constitucional nº 

19/1998, na forma dos Artigos 38 e 42 da Lei 

Complementar nº 46/1994, de acordo com a 

Resolução nº 2.890/2010 e suas alterações, conforme 

o relatório conclusivo da Comissão de Avaliação de 

Estágio Probatório nos autos do processo 

administrativo nº 151030/2015. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1042 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o Ato nº 0644, publicado em 17 

de março de 2015, que regulamentou os critérios de 

avaliação da aptidão e capacidade do servidor 

nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do 

cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação 

em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores 

públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar nº 

46/1994 (e suas posteriores alterações), resolve: 
 

 CONFIRMAR no cargo e DECLARAR 

estável no serviço público estadual, a partir do dia 15 

de maio de 2015, o servidor TIAGO FRANCISCO 

LACERDA DE ALMEIDA, matrícula nº 207925, 

no cargo efetivo de TÉCNICO LEGISLATIVO 

SÊNIOR I (Serviços Gerais/Sonorização), na 

forma do Artigo 41 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, com a nova redação 

que lhe foi dada pelo Art. 6º da Emenda 

Constitucional nº 19/1998, na forma dos Artigos 38 e 

42 da Lei Complementar nº 46/1994, de acordo com 

a Resolução nº 2.890/2010 e suas alterações, 

conforme o relatório conclusivo da Comissão de 

Avaliação de Estágio Probatório nos autos do 

processo administrativo nº 151022/2015. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ERRATA 

 

 No Ato nº 0906, de 29/04/2015, publicado 

em 30/04/2015; 
 
 

onde se lê: 

 

[...] “Bianca Caldeira Loreiro Guisso das 

Neves 207694 Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar” [...] 
 

leia-se: 
 

[...] “Bianca Caldeira Loreiro Guisso das 

Neves 207219 Assessor Júnior da Secretaria” 

[...] 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de maio de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO 
 

A Subdireção Geral da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, em atendimento ao 

disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, torna 

público que o Diretor Geral ratificou a 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente à 

contratação da empresa INFOGLOBO 

COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A 

(CNPJ nº 60.452.752/0001-15), referente à aquisição 

de uma assinatura do Jornal O Globo, na versão 

impressa e digital, pelo período de doze meses, com 

base no caput do artigo 25 da citada Lei e Parecer da 

Procuradoria constante do Processo nº 150583/2015. 
 

VALOR TOTAL: R$ 358,80 (trezentos e cinquenta 

e oito reais e oitenta centavos). 

 

Vitória/ES, 20 de maio de 2015. 

 

ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

 

• QUINTA-FEIRA - 21.05.15 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 
STJ: ANTES E DEPOIS 

DA LEI 

Nesta semana o programa aborda a Lei da Anistia. Após o Golpe Militar de 

64, os opositores do regime foram perseguidos, mortos ou desapareceram 

sem qualquer registro. Antes da Lei que anistiou presos políticos não havia 

investigação sobre os crimes de violação dos direitos humanos. O programa 

mostra que, com a chegada da Lei da Anistia e redemocratização do país, 

muitas famílias puderam velar os mortos e saber o que de fato aconteceu com 

as vítimas da repressão. 

07h30 
MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

Trabalho em conjunto do Ministério Público Federal (MPF) e órgãos do 

Governo Federal garante a extradição do ex-diretor de marketing do Banco 

do Brasil, Henrique Pizzolato. Em Minas Gerais, o MPF obteve liminar que 

garante aos alunos inscritos no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) a 

renovação ou o aditamento de seus contratos de acordo com os critérios e 

requisitos que vigoravam no ano de 2014, a decisão vale para todo o território 

nacional. E em Cachoeiro de Itapemirim, sul do Espírito Santo, o MPF 

conseguiu impedir, por meio de uma ação civil pública, a construção de um 

viaduto, o MPF pede a realização de estudos técnicos mais detalhados e acha 

que a obra pode ter motivação política. 

08h00 
FIOCRUZ – 

UNIDIVERSIDADE 
O programa debaterá o tema: “Plano Nacional de Banda Larga”. 

08h30 
REPORTAGEM 

ESPECIAL 

Conheça mais a história do Espírito Santo com a reportagem especial: 

Arquivos da Ditadura. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

09h00 COMISSÃO DE SAÚDE Audiência pública com o tema: A saúde pública no município de Linhares. 

12h00 
MUNICÍPIOS 

CAPIXABAS 

Conheça mais os municípios do Espírito Santo com a série Municípios que 

hoje traz: Cariacica. 

12h30 MP COM VOCÊ 

O programa recebe o Promotor de Justiça Hermes Zanetti, o convidado que 

atua na Promotoria de justiça de João Neiva, também é professor Doutor da 

Universidade Federal do Espírito Santo. O promotor explica o novo “Código 

de Processo Civil” sancionado em 2015, que entrará em vigor a partir 

de 2016, e como a nova legislação impactará nas ações Ministério Público. 

13h00 UM DEDO DE PROSA 

Fábio Daflon é autor de vários livros. O mais recente, “Mar Sumidouro”, 

reúne poesias que demonstram um momento de maturidade do escritor. Além 

dessa obra, Daflon é autor de outros livros de poemas e também do romance 

“Estrela Miúda”. 

13h30 OPINIÃO No programa de hoje Jovino Araújo falará sobre o tema depressão. 

14h00 
CONTRAPONTO 

 

Até que ponto o Estado pode intervir na educação dos filhos? A palmada 

pode ser usada na educação das crianças? Essas e outras questões são 

abordadas no Contraponto que debate a “Lei da Palmada”. A advogada, 

especialista em direitos humanos pela USP, Cinthya Paiva e a psicóloga e 

psicopedagoga Cheila Monteiro falam sobre o assunto. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

14h45 BIOGRAFIA 
Jerônimo Monteiro, advogado capixaba, atuou como senador, deputado 

estadual e federal no início do século XX. 

15h00 
TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ES 
Acompanhe os trabalhos do Tribunal de Contas do ES. 

18h00 UM DEDO DE PROSA 

Fábio Daflon é autor de vários livros. O mais recente, “Mar Sumidouro”, 

reúne poesias que demonstram um momento de maturidade do escritor. Além 

dessa obra, Daflon é autor de outros livros de poemas e também do romance 

“Estrela Miúda”. 
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18h30 SOM DA TERRA 
Giovani Malini e Rafael Rocha formam o Duoleiro, que traz músicas em 

ritmo de bossa nova e samba, entre outros. 

19h00 
COMISSÃO DE 

CIDADANIA 
Audiência pública com o tema: Dessalinização de águas. 

20h30 

PROPAGANDA 

PARTIDÁRIA 

OBRIGATÓRIA 

Espaço reservado para a propaganda partidária obrigatória. 

20h40 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

- CONTINUAÇÃO 
Audiência pública com o tema: Dessalinização de águas. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

22h15 MP COM VOCÊ 

O programa recebe o Promotor de Justiça Hermes Zanetti, o convidado que 

atua na Promotoria de justiça de João Neiva, também é professor Doutor da 

Universidade Federal do Espírito Santo. O promotor explica o novo “Código 

de Processo Civil” sancionado em 2015, que entrará em vigor a partir 

de 2016, e como a nova legislação impactará nas ações Ministério Público. 

22h45 OPINIÃO No programa de hoje Jovino Araújo falará sobre o tema depressão. 

23h15 CONTRAPONTO 

Até que ponto o Estado pode intervir na educação dos filhos? A palmada 

pode ser usada na educação das crianças? Essas e outras questões são 

abordadas no Contraponto que debate a “Lei da Palmada”. A advogada, 

especialista em direitos humanos pela USP, Cinthya Paiva e a psicóloga e 

psicopedagoga Cheila Monteiro falam sobre o assunto. 

23h45 
TSE - MEMÓRIAS DA 

DEMOCRACIA 

O programa traz o depoimento do ministro Célio Borja. Foi deputado, 

secretário de governo, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e 

presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de 1991 a 1992. 

00h15 SBC: DE CORAÇÃO 

Os choques elétricos e os raios são capazes por produzir graves 

consequências no corpo humano que podem causar morte. Saiba como se 

comportar diante de acidentes como esses. 

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

 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

 

 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

SÉTIMA SESSÃO SOLENE DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 14 DE 

MAIO DE 2015. 

 

ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO 

MARCELO SANTOS OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA.  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Senhoras e senhores, deputado, 

demais autoridades presentes e telespectadores da TV 

Ales, boa-noite. 

  É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

para a sessão solene para a entrega da Comenda 

Monsenhor Rômulo Neves Balestrero. 

Monsenhor Rômulo nasceu em 24 de março 

de 1928, em Viana; foi ordenado sacerdote em 8 de 

dezembro de 1954 por Dom José Joaquim Gonçalves; 

atuou em várias paróquias da Grande Vitória, 

permanecendo à frente da Paróquia Bom Pastor, em 

Campo Grande, por cerca de 30 anos. Com 50 anos 

de vida sacerdotal, faleceu aos 79 anos de idade, no 

dia 25 de fevereiro de 2008, imortalizando-se como 

exemplo de cidadão na luta pelo desenvolvimento 

social. 

Convidamos para compor a Mesa o Senhor 

Deputado Marcelo Santos, proponente desta sessão 

solene, para os procedimentos regimentais de 

abertura desta sessão. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) -  Boa-noite, senhoras e 

senhores. É uma honra recebê-los nesta Casa de Leis, 

no Poder Legislativo, que representa o conjunto da 

sociedade.  

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão e procederei à leitura de um versículo da 

Bíblia. 

 
 (O Senhor Deputado Marcelo 

Santos lê João, 16:33)  

 

Neste momento, dispenso a leitura da ata da 

sessão anterior e informo aos presentes que esta 

sessão é solene para a entrega da Comenda 

Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, conforme 

requerimento de minha autoria, aprovado em 

Plenário, à unanimidade. 
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O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa a 

Doutora Janete Pantaleão Alves, juíza de Direito e 

coordenadora das Varas da Infância e da Juventude 

do Estado do Espírito Santo; o Doutor Marcelo 

Nolasco, Secretário de Defesa da Cidadania e 

Direitos Humanos de Vitória; o tenente-coronel 

Jailson Miranda, representando a Polícia Militar do 

nosso Estado; o Doutor Wellington de Souza Lugão, 

delegado titular da Delegacia de Tóxicos e 

Entorpecentes do Espírito Santo e o Senhor Luiz 

Orlando de Oliveira, vereador do Município de Santa 

Maria de Jetibá. (Pausa)  

 

(Tomam assento à Mesa as 

referidas autoridades) 

 

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) – Neste momento fará uso da 

palavra o Senhor Deputado Marcelo Santos, 

proponente desta sessão. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Boa-noite, mais uma vez, 

Senhoras e Senhores, homenageados, familiares. É 

muito bom poder estar aqui com a presença marcante 

das senhoras e dos senhores, dos nossos convidados, 

em que a Assembleia Legislativa presta uma justa 

homenagem àqueles que trabalham em prol do 

desenvolvimento social do nosso estado, com alcance 

que ultrapassa os limites territoriais dele. 

Gostaria de agradecer mais uma vez a todos a 

presença. Cumprimento os integrantes da Mesa; a 

Juíza de Direito e Coordenadora das Varas da 

Infância e da Juventude, Doutora Janete Pantaleão 

Alves, muito obrigado pela presença e por compor a 

Mesa dos trabalhos, a Mesa de honra; o Secretário de 

Cidadania e dos Direitos Humanos do município de 

Vitória, Delegado Marcelo Nolasco; o Tenente-

Coronel da Polícia Militar, Jailson Miranda; o 

Delegado Titular da Delegacia de Tóxicos e 

Entorpecentes, Wellington de Souza Lugão e o 

Senhor Vereador Luiz Orlando de Oliveira, pelo 

Município de Santa Maria de Jetibá. Em nome destes 

estendo os cumprimentos, mais uma vez, a todos, e 

dizer da alegria em tê-los aqui nesta noite. 

A comenda que entregaremos hoje faz uma 

justa homenagem a todos vocês que lutam para que 

tenhamos um país cada vez mais justo, com 

igualdade de oportunidades. Todos estarão 

representados na lembrança do Padre Rômulo; 

homem que durante trinta anos de ministério esteve à 

frente de várias pastorais, ajudando principalmente 

aos pobres, aos excluídos, idosos e crianças. 

Aqui, na figura da Comenda Monsenhor 

Rômulo Neves Balestrero, estão representados 

também brancos, negros, índios, pobres, ricos, 

católicos, protestantes, que moram em qualquer lugar 

deste Estado e do país.  

A atuação do Padre Rômulo representa 

nenhum credo religioso, mas sim o trabalho de cada 

um dos senhores e das senhoras. Quero ressaltar o 

importante papel exercido por cada um vocês, que 

direcionam o seu olhar para o próximo, para aqueles 

que mais necessitam de atenção, e isso merece o 

nosso reconhecimento, pois vivemos num tempo em 

que a maioria das pessoas se preocupa mais com o 

desenvolvimento econômico se esquecendo do social. 

Em 2009 foi criada a Comenda Monsenhor 

Rômulo Neves Balestrero por esta Casa de Leis, cujo 

objetivo é prestar homenagem a todos aqueles que se 

destacam na sociedade capixaba e fora dela, com 

repercussão do nosso Estado, visando o bem-estar 

dos capixabas. 

Trabalho esse que não tem nada a ver com 

salário, com promoção pessoal, honras ou presentes. 

Entendo que ajudar o próximo vai além do orgulho 

humano; é um ato de sabedoria e bondade, um 

verdadeiro dom. Quando estendemos a mão à pessoa 

que precisa, deixamos de lado o nosso eu, o nosso 

egoísmo, e entendemos que nesse mundo a vida só 

tem sentido quando damos algum sentido à vida do 

outro. Mas isso não é uma tarefa fácil, principalmente 

uma época onde tudo é descartável, tudo ou quase 

tudo é descartável. Se não gostamos, trocamos. 

Com tanta violência nos tornamos insensíveis 

às necessidades humanas. Se antes nossa cautela era 

em dar comida ou esmola a um pedinte na rua, hoje 

torcemos para que ele não apareça na janela dos 

nossos carros ou na porta das nossas casas. Somos 

capazes de nos emocionar com o final de uma novela 

chorando, inclusive compartilhando com os amigos. 

Mas ficamos inertes quando a notícia dos 

assassinatos e acidentes que acontecem a todos os 

instantes. Não é para ser assim. Pelo menos não era.  

Precisamos estar unidos. A sociedade pode e 

deve se abraçar em torno das causas sociais; é isso, 

pela luta diária de termos mais saneamento básico; 

melhores condições de atendimento à saúde pública, 

mais oportunidade de emprego para jovens, 

adolescentes e acesso à educação.  

O que dizer das crianças que morrem de 

fome no mundo devido à má distribuição de renda 

por parte dos governos? Não é de se admirar que 
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fazer o bem em nossos dias passou, inclusive, a ser 

critério de seleção nos currículos. Pois está mais fácil 

encontrar profissionais competentes do que pessoas 

que fazem da sua profissão não apenas um meio de 

ganhar a vida, mas também de ajudar a vida dos 

outros dedicando ao próximo.  

É preciso louvar e reconhecer que ainda 

existem cidadãos iguais a vocês, que apesar da 

correria do dia a dia, encontram tempo para oferecer 

um pouco mais de dignidade ao próximo. Todos 

podem fazer alguma coisa. E os bons exemplos 

começam com as ações mais simples, desde oferecer 

um pouco de atenção; separar alguns minutos do dia 

para acolher alguém nas igrejas, fazer uma visita de 

rotina; convidar para um passeio. Ou ter atitude como 

o médico brasileiro, Luiz Perez, que largou o 

conforto do seu consultório, em São Paulo, para 

ajudar as vítimas sobreviventes do terremoto no 

Nepal. 

 Diante desse gesto de amor ao próximo, 

gostaria de dedicar o trabalho realizado pelas igrejas 

que ultrapassa a parede de seus templos. É impossível 

falar em bem-estar social sem mencionar o trabalho 

desenvolvido pelas instituições religiosas junto às 

comunidades. Elas alcançam lugares onde o braço do 

estado não chega. São elas que muitas vezes acolhem 

pessoas que não são alcançadas pelas ações do 

governo e trazem de volta à vida um ser humano que 

estava, praticamente, perdido. Isso é o que nos 

motiva, nos impulsiona a acreditar que é possível 

viver numa sociedade.  

A ação humanitária dos fiéis chega onde o 

poder público, muitas vezes, não consegue ir, seja por 

meio de alimentos, atendimentos clínicos, oficina de 

arte, de agasalho, alfabetização, esporte, evangelismo 

nas ruas, nas cadeias, exemplos que devem ser 

seguidos. E o pior, algumas vezes criticados, e sequer 

reconhecidos pela própria figura do estado. 

Desde que cheguei à Assembleia Legislativa, 

tenho chamado a atenção do governo para olhar com 

carinho especial o papel das igrejas. Há de se 

enfatizar a parceria do estado com as instituições que 

são dirigidas pelas igrejas, por exemplo, a Rede 

Abraço. Hoje esse trabalho é realizado em parceria 

com as associações das comunidades terapêuticas, 

por doze entidades que já realizaram mais de nove 

mil atendimentos e mil e trezentas internações. São 

esses e outros resultados que esperamos. 

Mas precisamos desenvolver melhor as ações 

de prevenção que é uma luta antiga. Neste momento 

qualquer agradecimento seria pouco se comparado ao 

muito que as igrejas e outras instituições concretizam 

pelo nosso povo capixaba.  

Só me resta então, pedir a Deus que abençoe 

os fiéis para que eles continuem com a sua missão. E 

esse mesmo poder divino de sabedoria, dê sabedoria 

a nós políticos, para que possamos melhorar a 

atuação e a situação do mundo em que vivemos, 

principalmente, no nosso país. 

Hoje, nesta noite, cada um com a sua crença, 

sua fé, queremos homenageá-los com a Comenda 

Monsenhor Rômulo Neves Balestrero. Exatamente 

por entender que o poder público é limitado e que 

sem o trabalho de vocês não haveria lei no mundo 

que conseguiria transformar a sociedade em lugar 

melhor para se viver.  

 

Cada uma das senhoras e dos senhores, aqui 

presentes, ao seu modo, tem feito sua parte na luta 

por um mundo mais justo e, como disse no começo, 

com igualdade de oportunidades que vocês 

perseguem.  

Esta homenagem não é oferecida apenas por 

este deputado, mas principalmente por esta Casa, que 

é a Casa do Povo, que reconhece o trabalho de vocês, 

a esperança, a vida e a generosidade. Esta 

homenagem é o reconhecimento dos mais de três 

milhões e meio de habitantes ao trabalho que 

desenvolveram e que é o entusiasmo para 

continuarem desenvolvendo.  

 Estão, nesta Casa, as figuras que receberão 

essa comenda: a Academia Calçadense de Letras; a 

doutora Albene Lima Meireles; o doutor Alexandre 

Nunes Theodoro; Arildo Rodrigues Rocha; a 

Associação das Comunidades Terapêuticas do Estado 

do Espírito Santo; a Delegacia de Tóxicos e 

Entorpecentes do Espírito Santo; a Fundação 

Educacional Monte Belo; o Grupo Folha do Caparaó 

de Comunicação; a Instituição Adventista de 

Educação e Assistência Social Este Brasileira; a ex-

ministra Iriny Nicolau Corres Lopes; a juíza Janete 

Pantaleão Alves; João Luiz Campos; o jornal A 

Tribuna; José Carlos de Almeida, ex-prefeito de São 

José do Calçado; o líder popular José Pereira de 

Souza; Marcelo Nolasco de Abreu, delegado e atual 

secretário do Município de Vitória; padre Marco 

Lazaro Mendes Dias, pároco da cidade do Rio de 

Janeiro; o colunista Maurício Meireles Prates; a 

Polícia Militar do Espírito Santo, com o programa 

Proerd; Reginaldo Horta Azevedo, escritor e 

jornalista; Robson Antonio Agrizzi, empresário; 

Rossano Ramos, diretor do Grupo Escoteiro Loren 

Reno, em Cariacica; Sebastião Rivelino de Souza 

Amaral, advogado e conselheiro da Ordem dos 

Advogados do Espírito Santo; o empresário Valdecir 

Torezani; Walter dos Reis Saffier, educador e 

empresário; e o professor Weber José Vargas Muller.  

 Essas figuras não foram escolhidas pela 

amizade de um ou de outro deputado, foram 

escolhidas por um grupo criado pela Assembleia 

entre centenas de pessoas que trabalham da mesma 

forma, para receber essa comenda.  
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 Termino minha fala agradecendo a 

oportunidade de presidir esta sessão e homenageá-

los. Esta comenda, além de homenagear o trabalho 

que cada um desenvolve, é uma injeção de adrenalina 

para que as senhoras e os senhores possam continuar 

dando e si ainda mais. Mas saibam, mais uma vez, 

reitero, não é uma homenagem deste deputado, é uma 

homenagem do povo capixaba, que reconhece, por 

meio do trabalho que vocês realizam, o resultado 

social importante para o Espírito Santo e para o 

Brasil. Parabéns e boa-noite.  (Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Ato de grande importância desta 

sessão, neste momento o Senhor Deputado Marcelo 

Santos iniciará a entrega da Comenda Monsenhor 

Rômulo Neves Balestrero aos seus homenageados. A 

comenda foi criada pela Resolução n.º 2.688, de 

2009, que visa homenagear aos cidadãos e entidades 

que se destacaram nas ações de promoção do 

desenvolvimento social. 

Convido a Senhora Maria Cristina Garcia, 

representante da Academia Calçadense de Letras, 

para receber, de acordo com a Resolução n.º 3.976, a 

Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das 

mãos do Senhor Deputado Marcelo Santos, e nesse 

ínterim procederei à leitura de um pequeno histórico 

da academia que S. S.ª representa. (Pausa) 

A Academia Calçadense de Letras, ACL, 

Casa de José Carlos da Fonseca, é símbolo máximo 

da cultura de São José do Calçado, fundada em 27 de 

dezembro de 1991, constitui um marco na história 

literária do Espírito Santo, como uma das primeiras 

Academias de Letras Instituídas neste Estado.  Em 

seus 23 anos de profícua existência, a Arcádia 

Calçadense tem cumprido seu papel de divulgar e 

exaltar os talentos artístico-literários de São José do 

Calçado. A Academia Calçadense de Letras possui o 

papel de suma importância no cenário cultural da 

nossa pequenina, acolhedora e simpática terrinha, que 

é celeiro de grandes expoentes nas diversas 

manifestações da arte, principalmente na arte da 

palavra. 

 

(A convidada recebe a Comenda 

em nome da academia) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Luiz César 

Ferreira Oliveira, representante da Associação das 

Comunidades Terapêuticas - Acotes -, para receber, 

de acordo com a Resolução n.º 3.975, a Comenda 

Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das mãos do 

Senhor Deputado Marcelo Santos, e nesse ínterim 

procederei à leitura de um pequeno histórico da 

associação que S. S.ª representa. (Pausa)  

A Associação das Comunidades Terapêuticas 

do Estado do Espírito Santo, a Acotes, é uma 

entidade sem fins lucrativos, fundada em 11/08/2014, 

hoje com doze associados que acolhem em suas sedes 

mais de trezentos homens, mulheres e adolescentes 

que demonstram vontade de sair do submundo das 

drogas lícitas, ilícitas e suas variedades. Surgiu para o 

fortalecimento formal da atividade de dependência 

química do Estado. 

 

(O convidado recebe a Comenda 

em nome da associação) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Fábio Salles 

Carbonaro, representante da Instituição Adventista de 

Educação e Assistência Social Este Brasileira - Adra 

-, para receber, de acordo com a Resolução n.º 3.983, 

a Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das 

mãos do Senhor Deputado Marcelo Santos, e nesse 

ínterim procederei à leitura de um pequeno histórico 

da instituição que S. S.ª representa. (Pausa)  

A Adra é uma instituição não governamental 

internacional, de caráter humanitário, membro da 

Organização das Nações Unidas com categoria 

consultiva 1. Criada nos Estados Unidos em 1984, 

pela igreja Adventista do Sétimo Dia, a Adra trabalha 

em parceria com comunidades, organizações e 

governos para melhorar a qualidade de vida de 

milhares de pessoas dos mais de cento e vinte países 

nos quais está presente. Atua nas áreas de segurança 

alimentar, desenvolvimento econômico, saúde 

primária, preparação e resposta a desastres e 

educação básica, sem discriminação de etnia e 

associação política ou religiosa.  

 

(O convidado recebe a Comenda 

em nome da instituição) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Albene 

Lima Meireles para, de acordo com a Resolução n.º 

3.987, receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo 

Santos, e nesse ínterim procederei à leitura do 

currículo de S. S.ª. (Pausa) 

 
A Senhora Albene Lima Meireles é natural 

da Bahia, ingressou na vida pública em 1988 como 

professora multidocente.  Foi diretora escolar e 

secretária de Educação no município de Vila Velha. 

Atuou como chefe de gabinete e posteriormente 

secretária de Governo, secretária chefe da Casa Civil 

e como diretora da Casa dos Municípios na 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

onde se aposentou. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
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O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Alexandre 

Nunes Theodoro para, de acordo com a Resolução n.º 

3.973, receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo 

Santos, e nesse ínterim procederei à leitura do 

currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Alexandre Nunes Theodoro é 

superintendente institucional da Faesa. Graduado em 

administração, com especializações em gestão e 

educação, tem concentração de estudos nas áreas de 

administração educacional, estratégia empresarial e 

cenários econômicos. Como acadêmico, atua na pós-

graduação como pesquisador e professor em 

planejamento e gestão educacional, com 

concentração de estudos na análise e prospecção de 

cenários econômicos e sociais. Além de ser um 

estudioso da legislação da educação superior com 

diversos cursos de aperfeiçoamento na área. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Arildo 

Rodrigues Rocha para, de acordo com a Resolução 

n.º 3.982, receber a Comenda Monsenhor Rômulo 

Neves Balestrero das mãos do Senhor Deputado 

Marcelo Santos, e nesse ínterim procederei à leitura 

do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Arildo Rodrigues Rocha é o atual 

presidente da Apae Cariacica.  Aposentado, casado, 

pai de dois filhos e considera, também, Lucas Muniz, 

como seu filho. Lucas foi o motivo por todo o seu 

envolvimento na causa apaeana. Faz parte da família 

maçônica. É líder do grupo de formação de caráter de 

adolescentes. Com organização, estudo e foco 

administra a Apae Cariacica, de acordo com as 

políticas e com o seu objetivo central que é a 

garantia, a defesa dos direitos e qualidade de vida dos 

assistidos. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Wellington 

de Souza Lugão, representante da Delegacia de 

Tóxicos e Entorpecentes do ES, para receber, de 

acordo com a Resolução n.º 3.979, a Comenda 

Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das mãos do 

Senhor Deputado Marcelo Santos, e nesse ínterim 

procederei à leitura de um pequeno histórico da 

delegacia que S. S.ª representa. (Pausa) 

A Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes 

(Deten) da Polícia Civil assumiu papel de destaque 

na área de segurança pública do Espírito Santo. 

Mesmo com uma estrutura aquém de sua 

importância, a Deten faz seu trabalho com louvor. 

Um trabalho ininterrupto e incansável de seus 

delegados, escrivães, investigadores e agentes de 

polícia. A Deten executa serviços policiais ligados à 

prevenção e repressão do uso e tráfico de substâncias 

que causem dependência física e psíquica, mais 

especificamente na região da Grande Vitória, embora 

tenha circunscrição em âmbito estadual, dentre outras 

importantes ações. 

 

 (O convidado recebe a Comenda 

em nome da delegacia) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Kássia 

Sandrelli Musso Roncetti, representante da Fundação 

Educacional Monte Belo, para receber, de acordo 

com a Resolução n.º 3.962, a Comenda Monsenhor 

Rômulo Neves Balestrero das mãos do Senhor 

Deputado Marcelo Santos, e nesse ínterim procederei 

à leitura de um pequeno histórico da fundação que S. 

S.ª representa. (Pausa)  

A Fundação Educacional Monte Belo nasceu 

em 1961. Organização sem fins lucrativos, seu 

objetivo principal é elevar o nível cultural e 

educacional da região em que atua por meio da 

criação e manutenção de serviços educativos e da 

promoção social, beneficiando crianças, adolescentes 

e jovens e famílias em situação de vulnerabilidade 

social, vítimas de violência e outras formas de abuso, 

moradores das regiões periféricas da região 

metropolitana de Vitória. 

 

 (O convidado recebe a Comenda 

em nome da fundação) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Elias 

Carvalho Soares, representante do Grupo Folha do 

Caparaó de Comunicação, para receber, de acordo 

com a Resolução n.º 3.986, a Comenda Monsenhor 

Rômulo Neves Balestrero das mãos do Senhor 

Deputado Marcelo Santos, e nesse ínterim procederei 

à leitura de um pequeno histórico do grupo que S. S.ª 

representa. (Pausa)  

Quando Elias Carvalho Soares, diretor do 

Grupo Folha do Caparaó, criou o jornal, em junho de 

2004, foi com o tempo que ao ingressar como 

militante nas causas do Consórcio Caparaó, através 

do jornal que começou a mostrar as deficiências e 

necessidades da região do Caparaó, aos poucos a 

população foi se vendo no jornal e criando uma forte 

identidade com a região. Hoje, com muito orgulho, o 

jornal Folha do Caparaó deixou de ser apenas uma 

empresa de comunicação privada da região do 

Caparaó para se tornar um patrimônio público. A 
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Folha do Caparaó deixou de ser o “Jornal do Elias” 

para ser o jornal do povo do Caparaó capixaba. 

 

(O convidado recebe a Comenda 

em nome da empresa) 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Janete 

Pantaleão Alves para, de acordo com a Resolução n.º 

3.969, receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo 

Santos, e nesse ínterim procederei à leitura do 

currículo de S. S.ª. (Pausa) 

A Senhora Janete Pantaleão Alves tem 

graduação no curso de direito pela Universidade 

Federal do Estado do Espírito Santo (Ufes), pós-

graduação em nível de especialização processo civil, 

especialização em direito penal pela Escola da 

Magistratura do Estado do Espírito Santo – ingressou 

na magistratura capixaba desde em 1995. Juíza de 

direito titular da 2ª Vara da Infância e Juventude da 

Comarca da Serra/ES - região metropolitana de 

Vitória – ES, desde 17.03.2007 -  competência para 

processar e julgar atos  infracionais. Coordenadora 

das Varas da Infância e Juventude do Estado do 

Espírito Santo, membro da Comissão Judiciária de 

Adoção Internacional e do corpo docente do Curso de 

Formação para Educadores Sociais de Instituições de 

Acolhimento do ES. Colaboradora da revista 

Registros Psicanalíticos da Escola Lacaniana de 

Vitória, e possui artigos publicados. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor João Luiz 

Campos para, de acordo com a Resolução n.º 3.980, 

receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo 

Santos, e nesse ínterim procederei à leitura do 

currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor João Luiz Campos é natural de 

Colatina, é popularmente conhecido como “João 

Guloso”, um dos funcionários mais antigos da 

empresa Mafrical. Devido ao reconhecimento do seu 

trabalho, João foi eleito presidente da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes dessa conceituada 

empresa, onde tem por atribuição divulgar aos 

trabalhadores informações relativas à segurança e 

saúde no trabalhado; divulgar e promover o 

cumprimento das normas regulamentadoras. Como 

presidente da Cipa, João visa à prevenção de 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, 

buscando conciliar o trabalho com a preservação da 

vida e a promoção da saúde de todos os 

trabalhadores. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Amilton 

Almeida, representante do jornal A Tribuna, para 

receber, de acordo com a Resolução n.º 3.977, a 

Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das 

mãos do Senhor Deputado Marcelo Santos, e nesse 

ínterim procederei à leitura de um pequeno histórico 

da empresa que S. S.ª representa. (Pausa)  

Confiança, tradição e imparcialidade 

traduzida em liderança. Assim é o jornal A Tribuna, o 

melhor e maior jornal do Espírito Santo. O jornal A 

Tribuna, fundado em 22 de setembro de 1938, é líder 

em circulação no Espírito Santo. Com share de 80%, 

A Tribuna é líder absoluto no Espírito Santo e o 

preferido por todas as classes sociais. Com 416.000 

leitores diários somente na região metropolitana da 

Grande Vitória, presente diariamente na vida dos 

capixabas, A Tribuna circula em todos os 78 

municípios do Estado e também em mais de 30 

cidades do norte do Rio de Janeiro, sul da Bahia, 

leste de Minas Gerais e em Brasília. Em 2013 o 

jornal adquiriu uma nova impressora alemã, 

ampliando a capacidade de impressão e permitindo a 

chegada de A Tribuna cada vez mais cedo nas bancas 

e lares capixabas. Disponível também na versão 

digital, com o aplicativo de A Tribuna para 

computador, iPad e tablets Android, é possível 

acessar todo o conteúdo idêntico ao do jornal 

impresso de qualquer lugar e  ter acesso a mais de 40 

dos mais conceituados e respeitados colunistas do 

Brasil, muitos em publicações simultâneas com o 

jornal Folha de São Paulo, além das principais 

notícias do Espírito Santo, do Brasil e do mundo 

sobre todos os assuntos, realiza, juntamente com a 

TV Tribuna, as rádios Tribuna AM e FM e o portal 

Tribuna Online, alguns dos melhores eventos do 

Estado. 

 

(O convidado recebe a Comenda 

em nome da empresa) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor José Pereira 

de Souza para, de acordo com a Resolução n.º 3.978, 

receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo 

Santos, e nesse ínterim procederei à leitura do 

currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor José Pereira de Souza é natural de 

Macarani-Ba, conhecido como Zé Pretinho, veio com 

sua família para o Espírito Santo, onde morou 

durante 35 anos no município de Montanha/ES. Na 
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década de 80, mudou-se para o bairro Liberdade, no 

município de Cariacica/ES, Zé Pretinho, líder 

comunitário, foi presidente da Associação de 

Moradores do Bairro Liberdade por quatro mandatos. 

Devido à sua incessante luta, conseguiu a construção 

de escolas, postos de saúde, drenagem e 

pavimentação de ruas, entre outras melhorias para a 

sua região, sempre visando o desenvolvimento social. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Marcelo 

Nolasco de Abreu para, de acordo com a Resolução 

n.º 3.966, receber a Comenda Monsenhor Rômulo 

Neves Balestrero das mãos do Senhor Deputado 

Marcelo Santos, e nesse ínterim procederei à leitura 

do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

 O Senhor Marcelo Nolasco de Abreu é 

natural de Vitória, 1966. Formado em Direito pela 

Universidade de Vila Velha no ano de 1987 e pós-

graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil 

pela Unesc em 1995. Atual secretário de Cidadania e 

Direitos Humanos do Município de Vitória. É 

delegado de classe especial da Polícia Civil do 

Estado do Espírito Santo, tendo ingressado por 

concurso público no ano de 1999. Atualmente 

licenciado. Membro da Comissão Direito Humano à 

Alimentação Adequada do Conselho Nacional de 

Direitos Humanos. Professor de Direito desde 2003, 

com atuações na Faculdade de Aracruz, na 

Universidade de Vila Velha, na Faculdade Pio XX, 

na Academia de Polícia Civil do Estado do Espírito 

Santo, na Escola Penitenciária do Estado do Espírito 

Santo e no curso de formação de agentes de trânsito 

da Escola de Governo do Município de Vitória, além 

de diversas palestras realizadas em âmbito estadual e 

nacional, possui títulos de cidadania, comendas e 

diversas homenagens recebidas. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Maurício 

Meireles Prates para, de acordo com a Resolução n.º 

3.597, receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo 

Santos, e nesse ínterim procederei à leitura do 

currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Maurício Meireles Prates nasceu 

em Cachoeiro de Itapemirim, é bacharel em Direito, 

pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de 

Itapemirim da primeira turma em 1970. É jornalista e 

radialista. Completou, em março de 2014, cinquenta 

anos de trabalho no grupo João Santos, ao qual A 

Tribuna está vinculada, como também a fábrica de 

cimento Nassau, em Cachoeiro, onde ele teve carteira 

assinada em 31 de março de 1964. Foi diretor geral 

da Rede Tribuna. Desde 1998, assina coluna diária na 

A Tribuna.  

 

(Procede-se à entrega da Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Tenente Coronel 

Jailson Miranda, representante da Polícia Militar do 

Espírito Santo, programa Proerd, para receber, de 

acordo com a Resolução n.º 3.988, a Comenda 

Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das mãos do 

Senhor Deputado Marcelo Santos, e nesse ínterim 

procederei à leitura de um pequeno histórico da 

entidade que S. S.ª representa. (Pausa) 

O Proerd é a versão brasileira do programa 

norte-americano Dare – Drugs Abuse Resistance 

Education, surgido em 1983. No Brasil, o programa 

foi implantado em 1992, e hoje conta com quatro 

cursos: Proerd Educação Infantil, 5.º e 7.º ano do 

ensino fundamental e Proerd para Pais/Comunitário. 

O Programa consiste em uma ação conjunta entre 

policial militar, devidamente capacitado, chamado 

Policial Proerd, professor e especialista, estudantes, 

pais e comunidade, no sentido de prevenir e reduzir o 

uso indevido de drogas e a violência entre estudantes, 

bem como ajuda os estudantes a reconhecerem as 

pressões e as influências diárias para usarem drogas e 

praticarem a violência e a resistirem a elas. A meta 

que engloba todo o Proerd é reduzir e eliminar o uso 

de álcool, cigarro e outras drogas pelos jovens, bem 

como o comportamento violento. 

 

(O convidado recebe a Comenda 

em nome da entidade) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Reginaldo 

Horta Azevedo para, de acordo com a Resolução n.º 

3.970, receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo 

Santos, e nesse ínterim procederei à leitura do 

currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Reginaldo Horta Azevedo é 

jornalista, escritor, assessor de comunicação e 

conferencista. Trabalhou na equipe de comunicação 

social da Prefeitura de Cariacica. Além das funções 

de escrever artigos, dividia o seu tempo em trabalhos 

na área social. Formava equipes, orientando-as a 

produzir alimentos por meio de hortas comunitárias 

para a população em torno do Vale Moxuara.  

Vitimado pelo mal de Parkinson, mesmo 

assim não parou seus trabalhos. Passou a procurar, 

através de livros e visitas médicas, uma saída para o 

seu mal. Apesar das descrenças dos profissionais que 

em sua maioria davam a doença como progressiva e 
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incurável, não se abateu. Investindo o tempo em 

pesquisas especificas e contatos com médicos de 

outros estados, especializados naquela doença, 

conseguiu o que na época era impossível, regrediu 

bastante o nível de enfermidade, ao ponto de se 

tornar novamente independente. Imediatamente 

pensou em uma maneira de dividir seu pequeno 

sucesso com todos. Escreveu o livro Parkinson o 

Mal, relatando os preconceitos, as dificuldades e os 

pequenos sucessos na busca da cura. Fiel em 

transcrever a sua luta, mostra todo o envolvimento de 

se conviver com mal de Parkinson em seu livro, 

enviado para diversos lugares do estado e do país. 

  

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Robson 

Antônio Agrizzi para, de acordo com a Resolução n.º 

3.971, receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo 

Santos, e nesse ínterim procederei à leitura do 

currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Robson Antônio Agrizzi iniciou 

sua vida profissional no ramo de material de 

construção. No ano de 1990, juntamente com sua 

família, decidiu abrir uma loja de material de 

construção. Com uma pequena loja, começaram sua 

jornada e foram aos poucos conquistando clientes, 

um a um, clientes esses que são fiéis até hoje.  

No ano de 2000, com muito trabalho, 

dedicação e bênçãos de Deus, a empresa foi 

crescendo e se tornando uma empresa com 

credibilidade no mercado. Através do seu 

crescimento, muitas famílias tiveram mais 

oportunidades de trabalho, tendo, hoje, 

aproximadamente oitenta colaboradores diretos, 

podendo assim contribuir para melhores condições de 

vida, ajudando a muitas famílias e projetos sociais. 

Neste ano de 2015, com as bênçãos de Deus a 

Agrizzi Material de Construção completará vinte e 

cinco anos.  

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Rossano 

Ramos para, de acordo com a Resolução n.º 3.981, 

receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo 

Santos, e nesse ínterim procederei à leitura do 

currículo de S. S.ª. (Pausa) 

 O Senhor Rossano Ramos é brasileiro, 

empresário do ramo de contabilidade, nascido em 

Cariacica, formado em ciências contábeis pela Faesa. 

Membro do Movimento Escoteiro há mais de 

quarenta e cinco anos. Atualmente é o diretor-

presidente do Grupo Escoteiro Loren Reno, do qual 

também foi fundador. Presidente da Comissão Fiscal 

da Região Escoteira do Estado do Espírito Santo; 

atual venerável mestre da loja maçônica Salomão 

Ginsburg n.º 03, em Campo Grande, Cariacica; 

secretário da Associação dos Contabilistas de 

Cariacica; monitor regional para assuntos legais da 

antiga e mística Ordem Rosae Crusis, no estado do 

Espírito Santo; diretor-financeiro adjunto da Apae 

Cariacica; proprietário da empresa R&R 

Contabilidade, sediada em Campo Grande. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Sebastião 

Rivelino do Amaral para, de acordo com a Resolução 

n.º 3.967, receber a Comenda Monsenhor Rômulo 

Neves Balestrero das mãos do Senhor Deputado 

Marcelo Santos, e nesse ínterim procederei à leitura 

do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Rivelino do Amaral é advogado 

criminalista há quase vinte anos, especialista em 

ciências penais, conselheiro da OAB-ES. É professor 

de direito penal e processo penal e professor de 

cursos preparatórios para concurso. 
   

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Valdecir 

Torezani para, de acordo com a Resolução n.º 3.963, 

receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo 

Santos, e nesse ínterim procederei à leitura do 

currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Valdecir Torezani é natural de Boa 

Esperança, fundador e diretor-presidente da 

Imobiliária e Construtora Universal, desde 22 de 

maio de 1975, empresa que contribui diretamente 

para o desenvolvimento da Grande Vitória e da 

cidade de Linhares, com seus investimentos. É 

também sócio-proprietário das empresas Tomazini 

Empreendimentos Imobiliários, Universo 

Empreendimentos Imobiliários, Torezani Eventos e 

Lazer e sócio-diretor da Torezani Construtora; diretor 

do Sindimóveis e da Ademi - ES, sendo representante 

da região de Cariacica; diretor e conselheiro do Creci 

do ES e associado da Câmara de Comércio 

Americana. É associado do Ibef e do Cindes. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
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O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Walter dos 

Reis Saffier para, de acordo com a Resolução n.º 

3.964, receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo 

Santos, e nesse ínterim procederei à leitura do 

currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Walter dos Reis Saffier é natural de 

Campos, Rio de Janeiro; é radialista e jornalista e 

formado pela Ufes em pedagogia; pós-graduado em 

administração escolar. Atuou entre os anos 80 e 90 

nas TV’s Vitória, Tribuna e Capixaba como 

apresentador, redator e repórter. Ganhou o prêmio 

Janc de melhor repórter esportivo. Foi vereador de 

Vila Velha, diretor e sócio-proprietário do colégio 

Luiz de Camões e presidente das igrejas batistas de 

Vila Velha. Atualmente é empresário atuando na área 

de educação sendo, mantenedor do Colégio Lusíadas. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Eduardo 

Machado para receber, em nome do Senhor Weber 

José Vargas Muller, de acordo com a Resolução n.º 

3.972, a Comenda Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo 

Santos, e nesse ínterim procederei à leitura do 

currículo do homenageado. (Pausa) 

O Senhor Weber José Vargas Muller é 

natural de Guaçuí. Pedagogo, possui licenciatura e 

bacharelado em matemática; foi superintendente 

regional de educação da Microrregião 

Administrativa-Caparaó; foi secretário municipal de 

educação e vereador de Guaçuí. Atualmente é diretor 

do Centro de Educação Alto Caparaó. Possui diversas 

atividades literárias, e recebeu diversas homenagens. 

É membro da Academia Marataizense de Letras, 

Academia Guaçuiense de Letras, membro 

correspondente da Academia Cachoeirense de Letras 

e colunista do jornal A Folha do Caparaó, veiculado 

diariamente na região do Caparaó. 
 

(O convidado recebe a Comenda 

em nome do homenageado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 

palavra, em nome dos homenageados, o Senhor 

Alexandre Nunes Theodoro. (Palmas) 

 

O SR. ALEXANDRE NUNES 

THEODORO – (Sem revisão do orador) - Boa-

noite a todos e a todas. Inicialmente, cumprimento o 

Deputado Marcelo Santos, que preside esta sessão; a 

Doutora Janete Pantaleão, e em seu nome todas as 

autoridades presentes, cumprimento também os 

homenageados e homenageadas desta noite, 

familiares, amigos e convidados que abrilhantam esta 

sessão. 

Agradeço ao Deputado Marcelo Santos a 

comenda que recebemos nesta noite. Ao receber o 

seu ofício dizendo que fomos abrilhantados pela 

Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, tive 

o cuidado de buscar quem era o Monsenhor Rômulo 

Neves Balestrero. Como já foi dito no seu discurso 

inicial, foi alguém que se dedicou, dedicou a sua 

vida, às questões sociais. Sentado ali, naquela 

cadeira, e observando os homenageados desta noite, 

eu pude observar que cada um que aqui esteve, que 

ali tirou aquela foto e que ali foi reconhecido com 

esta comenda, fez uma entrega. Tocou vidas com o 

seu trabalho, porque poderia simplesmente, como 

também já foi dito, fazer o seu trabalho e voltar para 

o seu dia a dia. Mas faz mais do que isso, faz a 

entrega, toca vidas alheias e muda a vida das pessoas. 

E o monsenhor não fez diferente. O monsenhor 

Rômulo fez isso a vida inteira.  

 Receber uma comenda como esta nos coloca 

de forma diferente, porque é o reconhecimento que é 

feito neste momento, diante de tantas pessoas que 

fazem diferente neste estado. Mas nós, 

homenageados desta noite, fomos agraciados por esta 

comenda.  

 Portanto, a nossa fala é de agradecimento, 

Senhor Deputado. O senhor nos toca também, da 

mesma forma que o monsenhor Rômulo tocou tantas 

pessoas na sua trajetória. Assim como cada 

homenageado toca tanta gente, tantas pessoas, e 

muda a vida das pessoas, o senhor, hoje, ao nos 

homenagear, toca e muda as nossas vidas, porque ao 

sairmos daqui com esta comenda, temos as nossas 

famílias, para quem mostraremos o reconhecimento 

de um trabalho que não fizemos para sermos 

reconhecidos; fizemos e continuaremos fazendo 

porque é o sentido do social, é o sentido de dar a 

contribuição pelo conhecimento que temos, pela 

capacidade de empreender, pela capacidade de fazer 

mais do que fazemos apenas nas entregas que são 

colocadas para nós no nosso trabalho, no nosso dia a 

dia. Então, o senhor faz esse movimento e também 

tocas nossas vidas. 

 O senhor, que está nesta Casa de Leis há 

quatro mandatos. Eu diria que é o decano desta Casa, 

porque não teve interrupção nos seus mandatos. Se o 

senhor está nesta Casa há quatro mandatos, é porque 

o senhor também tem feito pela população capixaba 

um trabalho que é reconhecido e que também traz 

para o senhor uma responsabilidade muito grande de 

seguir nas coisas que são trazidas para esta Casa de 

Leis, onde o senhor tem, até por ser o decano, a 
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necessidade de dar o tom, a coerência, e fazer o seu 

trabalho com muita responsabilidade, como tem sido 

feito. O povo capixaba tem lhe confiado os mandatos. 

A sua comunidade base de Cariacica tem lhe 

confiado os seus mandatos. É só observar nos jornais 

recentemente a publicação dos índices de aprovação. 

O senhor é aprovado e reconhecido pelo que faz nesta 

Casa. 

 Falando em nome dos homenageados, somos 

muito gratos por este momento, por esta 

oportunidade e por esta homenagem que o senhor nos 

faz. Muito obrigado aos homenageados também, pela 

oportunidade de falar em nome de todos vocês.  

 Boa-noite a todos. (Muito bem!) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento, o Senhor 

Deputado Marcelo Santos, proponente desta sessão, 

fará as considerações finais e o encerramento 

regimental desta sessão solene. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – É com muita alegria, como 

disse meu xará Alexandre, e foi assim que ele ficou 

mesmo, espantado, quando o chamei de xará há 

muitos anos. Perguntou: Mas xará por que, se seu 

nome é Marcelo? Falei que antes do Marcelo vem o 

Alexandre. Alexandre Marcelo. Fiquei muito feliz, 

porque quando o Alexandre diz que tocamos quando 

homenageamos, é porque também somos tocados. A 

sensibilidade desses mandatos me fez sentir e me 

tornar um ser humano melhor porque a cada dia que 

foi passando dos mandatos que exercemos, vamos 

amadurecendo e percebendo como as pessoas 

precisam que o nosso trabalho seja mais proativo. 

  Sou de uma cidade da Região Metropolitana, 

que tem a distribuição de renda mais desigual, a 

menor receita per capita. Nasci numa cidade que não 

me escondo, nem tenho vergonha de falar isso, nasci 

na beira de um valão chamado Maria Preta - o Binho 

tem um material de construção lá - nos pés do antigo 

morro da favela, hoje conhecido como São Geraldo. 

 Sou filho adotivo. Alexandre, que não é 

Santos; é Coutinho. A inclusão do Santos, doutora 

Janete, se deu por uma alteração de registro civil. Fui 

tutelado, não fui adotado. A minha mãe morreu no 

ato do meu nascimento por câncer no cérebro aos 

vinte e três anos de idade. E eu fui deixado de lado 

pelo meu pai e seus familiares, e voltei para a casa, 

levado pela minha avó, que me criou um bocado e 

depois outra tia. E essa tia se casou com um cidadão 

chamado Aloísio Santos, que não tinha nenhuma 

responsabilidade comigo, mas me jogou para dentro 

da casa dele e me tratou como filho. E ele me 

chamava de Marcelo, e não de Alexandre e todo 

mundo me chamava de Marcelo. Esse meu pai que 

não me admitiu como filho, morreu quando eu tinha 

sete anos de idade por envolvimento com droga. E 

talvez se eu tivesse sido apanhado por ele naquele 

período, talvez eu não estivesse aqui.  

E Deus me deu essa oportunidade de ser 

tutelado, eu não fui adotado. O mais engraçado é que 

os filhos – meus irmãos, que eu sempre os considerei 

como irmãos – legítimos de meu pai e de minha mãe, 

que na verdade era minha tia, eram questionados na 

rua porque o filho de Aloísio era o Marcelo e não 

eles. Eu me lembro que meu irmão foi brincar em 

uma quadra perto da nossa casa em São Geraldo e 

como a comunidade tinha um acordo para abrir para 

quem morasse na comunidade, o cara falou assim 

para o meu irmão: ah, não conheço você não! – Sou 

filho de Aloísio! – Sai fora! O filho de Aloísio é 

Marcelo. Eu conheço ele, você não é não! Ele voltou 

para casa chorando e falou: Pai, por que não posso 

entrar? Só o Marcelo que é seu filho?  

E aí, acabei constituindo família, mulher e 

filhos, e acabei colocando meu nome à disposição 

para a sociedade e fui vereador pelo Município de 

Cariacica. Hoje exerço o quarto mandato consecutivo 

e somando ao de vereador, o quinto mandato eletivo. 

 Isso não é motivo para que eu possa ter 

nenhum tipo de vaidade, que eu tive, não vou mentir, 

no meu primeiro mandato. Achava, naquele período, 

que sabia de tudo, e não sabia! Lembro-me que em 

um discurso que fiz, defendendo uma tese, recebi um 

telefonema logo que subi, isso no meu primeiro 

mandato. Fui eleito deputado no primeiro mandato, 

com a terceira maior votação do Espírito Santo. 

Achava que por conta da votação, eu tinha o direito 

de falar o que eu bem entendesse, e disse! Fiz um 

discurso e quando subi, minha secretária disse: 

deputado, tem uma senhora querendo falar com o 

senhor. A hora em que eu falei alô, ela só não me 

chamou de santo. 

E aí foi quando eu comecei a perceber, graças 

a Deus, lá trás, que não estou aqui para falar o que 

sinto e sim o sentimento da sociedade! Eu a 

represento, primeiramente. Não é a minha vontade 

homenageá-los, é a vontade do povo do Espírito 

Santo que me fez porta-voz dessa homenagem. 
 

Diante dessa história que contei para os 

senhores; que não a faço para comover a ninguém, 

até porque na minha cidade filho adotivo é o que 

mais tem; me fez enxergar que eu podia, com a 

minha história, igual a de muita gente, melhorar a 

vida das pessoas e tenho feito isso. Sou criticado, às 

vezes, em alguns lugares porque falo: Sou de 

Cariacica! E, não tenham dúvida, a parcela maior do 

trabalho que desenvolverei na Assembleia Legislativa 

sendo deputado, é na minha cidade que tem 

problemas enormes. 
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Graças a Deus tive a oportunidade de 

permanecer na Assembleia Legislativa, com a oitava 

maior votação do Estado. Não é fácil se reeleger, mas 

firmando um compromisso de legislar por um estado 

de igualdade e de oportunidade para todos. Como 

disse no começo: negros, brancos, pobres, ricos, que 

morem aqui ou que morem onde foi homenageada a 

figura do Zé Pretinho, na região de Jardim Botânico e 

Liberdade. Talvez essas sejam uma das regiões mais 

pobres do nosso estado, em Cariacica, onde ainda 

existem muitas ruas com esgoto a céu aberto. Há uma 

carência enorme por uma saúde melhor e por 

educação. É onde o índice de violência ainda é muito 

grande. Os policiais presentes sabem o que estou 

dizendo sobre a região de Jardim Botânico e 

Liberdade. Mas nessas regiões também existem 

heróis da resistência, como a figura do Zé Pretinho. 

Ele merece palmas, assim como todos os senhores. 

Essa homenagem não identifica o amigo, o 

cidadão mais vestido, a mulher mais bonita ou a que 

sai todo dia na coluna do Maurício Prates. Não. Essa 

é uma comenda que faz um registro daqueles 

cidadãos que foram tocados pela população capixaba. 

A todos os senhores o meu muito obrigado 

em nome do povo do Espírito Santo, em nome dos 

trinta deputados e em nome deste parlamentar, que 

estará nesta Casa perseguindo o sonho de transformar 

cada vez mais o Espírito Santo em um lugar melhor 

para criar nossos filhos e para termos nossas vidas. 

Tenho certeza de que a Polícia Militar – a 

quem presto minha homenagem –, a Polícia Civil, a 

magistratura capixaba e as instituições têm 

trabalhado muito para melhorar a vida do capixaba. 

Tenho certeza disso. Colaborarei da mesma forma 

nesta Casa, para garantirmos tudo isto: igualdade de 

oportunidades.  

Agradeço a presença de todos os 

homenageados, familiares e convidados. Parabéns 

aos novos comendadores e comendadoras.  
 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, solene, dia 15 de maio de 

2015, às 18h30min, conforme requerimento da 

Senhora Deputada Eliana Dadalto, aprovado em 

Plenário, em comemoração ao Dia do Assistente 

Social, e comunico que haverá sessão ordinária dia 

18 de maio de 2015, cuja ordem do dia foi anunciada 

na trigésima sétima sessão ordinária, realizada dia 13 

de maio de 2015. 

 

 Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a sessão às vinte horas e trinta 

e três minutos. 

QUARTA SESSÃO ESPECIAL DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 DE 

MAIO DE 2015. 

  

ÀS DEZENOVE HORAS E QUINZE 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO HUDSON 

LEAL OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.  

 

A SR.ª CERIMONIALISTA – 

(ESPERANÇA ALLEMAND) – Senhoras e 

Senhores, Senhores Deputados presentes, 

telespectadores da TV Ales, boa noite. 

 É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

nesta sessão especial para discutir e debater o tema O 

atendimento médico de urgência prestado pelas 

cooperativas de especialidades médicas do Estado do 

Espírito Santo. 

 Já se encontra à Mesa o Senhor Deputado 

Hudson Leal, proponente desta sessão especial e 

corregedor da Assembleia Legislativa, e o Senhor 

Deputado Doutor Hércules, presidente da Comissão 

de Saúde desta Casa de Leis. 

 Neste momento, o deputado proponente fará 

a abertura regimental desta sessão. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (HUDSON LEAL 

- PRP) – Boa noite a todos.  

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão e solicito ao Senhor Deputado Doutor 

Hércules que proceda à leitura de um versículo da 

Bíblia. 

 

(O Senhor Deputado Doutor 

Hércules lê Mateus, 6:3) 

 

O SR. PRESIDENTE – (HUDSON LEAL 

- PRP) – O Presidente, de ofício, dispensa a leitura 

da ata da sessão anterior. 

Informo a todos os presentes que esta sessão 

é especial para discutir e debater o tema O 

atendimento médico de urgência prestado pelas 

cooperativas de especialidades médicas do Estado do 

Espírito Santo. 

 

A SR.ª CERIMONIALISTA – 

(ESPERANÇA ALLEMAND) – Convido para 

compor a Mesa o Procurador José Adalberto Dazzi, 

do Ministério Público do Espírito Santo; o 

Conselheiro Sergio Aboudib, do Tribunal de Contas; 

o Presidente Erick Freitas Curi, da Federação 

Brasileira das Cooperativas de Especialidades 

Médicas – Febracem; o Doutor Delson Carvalho 

Soares, do Conselho Regional de Medicina do 

Espírito Santo; o Doutor Otto Baptista, Presidente do 
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Sindicato dos Médicos; o Senhor Carlos André 

Santos de Oliveira, Superintendente do Sistema 

Organização das Cooperativas Brasileiras; o Senhor 

Esthério Colnago, Presidente do Sistema OCB 

Espírito Santo; o Senhor Celso Murad, Conselheiro 

do Conselho Federal de Medicina; e o Doutor 

Schariff Moysés, suplente ao Senado. (Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

 A SR.ª CERIMONIALISTA – 

(ESPERANÇA ALLEMAND) – Convido todos 

para, de pé, ouvirmos a execução do Hino Nacional. 

(Pausa)  

 

(É executado o Hino Nacional) 

 

A SR.ª CERIMONIALISTA – 

(ESPERANÇA ALLEMAND) – A Febracem - 

Federação Brasileira das Cooperativas Médicas - é 

composta pelas cooperativas: Coopanestes, 

anestesista, Doutor Erick Freitas Curi; Cooperciges, 

cirurgiões gerais, Doutor Fabiano Pimentel Pereira; 

Cootes, ortopedistas, Doutor Alceuleir Cardoso de 

Souza; Coopneuro – Neurocirurgiões, Doutor Alonso 

de Souza; Cooperati - Médicos Intensivistas, Doutor 

Jorge Luiz Potratz; Cooplastes - Cirurgiões Plásticos, 

Doutor José Renato Harb; Coopercipes - Cirurgiões 

Pediátricos, Doutora Katia Souza Carvalho; 

Coopangio - Cirurgiões Vasculares, Doutor Leonardo 

Lessa; Coopcardio - Cirurgiões Cardíacos, Doutor 

Fabrício Otávio Gaburro Teixeira.  

Neste momento fará uso da palavra o Senhor 

Deputado Hudson Leal. 

 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 

PRP) - Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento e concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Hudson Leal.  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP - Sem 

revisão do orador) – Cumprimento o Senhor 

Deputado Doutor Hércules, presidente da Comissão 

de Saúde; o Senhor Sérgio Aboudib, representando o 

Tribunal de Contas; o Doutor Delson Carvalho 

Soares, representando o Conselho Regional de 

Medicina; o Doutor Erick Freitas Curi, representando 

a Federação das Cooperativas de Especialidades 

Médicas; o Doutor José Adalberto Dazzi, 

representando o Ministério Público; o Doutor Otto 

Baptista, representando a Fenan; o Doutor Schariff 

Moysés representando a Senadora Rose de Freitas; o 

Doutor Celso Murad, representando o Conselho 

Federal de Medicina; o Esthério Colnago e Carlos 

André Santos de Oliveira, representando a OCB. 

Obrigado pela presença de todos que muito nos 

honra.  

Cumprimentamos também todos os colegas 

presentes neste plenário; muito feliz ao ver este 

plenário cheio, e todos que nos assistem pela TV 

Ales.  

Farei um breve histórico de como surgiram as 

cooperativas no Estado do Espírito Santo.  

Em dezembro de 1991 retornei para o 

Espírito Santo e a falta de médico naquela época 

parece a mesma que existe hoje. Vemos a falta de 

pediatras que a imprensa fala, mas em 1991 existia a 

mesma falta de médicos quando cheguei a este 

Estado.  

Teve um concurso recente e alguns médicos 

tinham assumido o Hospital Dório Silva e o Hospital 

Antonio Bezerra de Farias. E por falta de profissional 

naquela época já existiam as empresas que prestavam 

serviços no Hospital São Lucas, a firma do Doutor 

Marco Tanure com alguns outros colegas, Aloísio; e 

dentro do Hospital Infantil tinham duas firmas que já 

prestaram serviços. Uma, pelo Doutor Jones Pavan, 

que tinha uma empresa que prestava serviços por 

falta de profissionais, e pelo Doutor Aníbal.   

Doutor Pavan, V. S.ª pode me corrigir, mas 

me lembro bem da história. Escrevi um livro falando 

da história da anestesiologia do Espírito Santo e em 

uns dos capítulos está a formação da cooperativa. 

Então, tentarei ser bem preciso.  

Surgiam as cooperativas de especialidades 

médicas no Espírito Santo, que era um embrião. Não 

existia nenhuma cooperativa de especialidades 

médicas prestando serviço. Mas quando a anestesia 

veio trazer isso para o Espírito Santo, isso não era 

novidade no Brasil. Somos o décimo oitavo Estado 

do Brasil a se organizar em cooperativas. Naquele 

momento, o Doutor Pavan se lembra, era muito 

atrativo se organizar em cooperativa porque não 

havia muitos tributos. Então, com as firmas ficava 

muito mais barato se organizar em grupo que só 

precisava juntar vinte pessoas. E o Doutor Pavan 

lembra que foi dificuldade de todos que tinham uma 

desconfiança do que era cooperativa. Só conhecíamos 

a cooperativa Unimed no Estado do Espírito Santo - 

cooperativa médica. Então foi uma organização que 

os médicos estariam muito próximos. E, naquela 

época, Doutor Erick Freitas Curi, passávamos por um 

problema político dentro da Sociedade Brasileira de 

Anestesia. Não sei se o senhor se recorda de dois 

Estados, de que não me lembro, a Sociedade 

Brasileira de Anestesia não reconhecia mais a 

Sociedade de Anestesia do Estado do Espírito Santo. 

Então, Senhor Deputado Doutor Hércules, foi o 

momento dos médicos se organizarem para voltar a 
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Sociedade de Anestesiologia do Espírito Santo.  

E, nesse momento, com muito orgulho 

chegando, começamos a discutir e confesso que estou 

muito emocionado porque fiz parte da fundação dessa 

cooperativa. Lembro-me de todas as reuniões. O 

Pavan está aqui, e desculpa-me se deixar de falar de 

algum outro sócio fundador da nossa cooperativa. 

Fizemos esse primeiro movimento de cooperativa de 

especialidade de anestesiologia, pioneira no estado do 

Espírito Santo, mas não no Brasil. Hoje nesta Casa só 

estou apresentando para saber como surgiram as 

cooperativas. Em junho completaremos vinte e três 

anos de prestação de serviço ao Estado do Espírito 

Santo.  

Quando as pessoas falam de saúde no 

Espírito Santo, que é ruim, que é ruim e que é ruim, 

isso a imprensa mostra, tenho que falar para todos 

que estão nos ouvindo pela TV Ales que o 

atendimento de urgência e emergência é bom. Aqui 

tem uma plateia de médicos, eles sabem muito bem 

diferenciar o que é urgência e emergência. 

Nosso atendimento na rede pública é daquele 

paciente que tem um risco iminente de morte. Se ele 

não for tratado em uma emergência, em uma hora, 

uma hora e meia ou duas horas, se não tiver 

atendimento médico especializado, esse paciente virá 

a óbito. E a urgência é aquele paciente que se você 

não atender rápido, evoluirá para uma emergência e 

também pode vir a óbito ou ter sequelas permanentes.  

Então discutiremos hoje o que fazemos no 

Espírito Santo, o bom trabalho que essas 

cooperativas, que nossas cooperativas, fazem no 

Estado do Espírito Santo. 

Doutor José Adalberto Dazzi, conheço todas 

as discussões na Sociedade Brasileira de Anestesia 

quando falamos que há um hospital público do 

Estado com todas as especialidades de corpo 

presente, anestesista, ortopedista, cirurgião vascular, 

cirurgião-geral, neurocirurgião. As pessoas falam: 

Mas o Espírito Santo tem isso? Falo com muito 

orgulho que tem, sim. 

Posso falar para todos os senhores, quando 

conversamos com os colegas em congresso, e tenho 

certeza de que todos os senhores quando falam como 

funciona a saúde no Espírito Santo, eles ficam 

surpresos. São nove hospitais do estado para os quais 

prestamos serviço. Não prestamos para três. Não 

trabalhamos para os hospitais de São José do 

Calçado, de Baixo Guandu e de Jerônimo Monteiro. 

Então é muito fácil levantar números comparativos 

de onde tem cooperativa e de onde não tem 

cooperativa. Poderão ver que onde tem cooperativa, 

tem trabalho. Tem serviço e tem trabalho. 

É muito triste chegar a uma cidade como 

Baixo Guandu, onde fiz recente visita, e caminhar 

dentro do hospital cheio de leitos vazios. Sabemos 

que nos corredores dos hospitais da Grande Vitória, 

onde há cooperativas, como São Mateus e Colatina, 

estão precisando mandar esses pacientes para lá. Por 

que não vai? Porque não tem profissionais para 

atender. Então posso garantir que no estado o 

atendimento de urgência e emergência dado pelas 

cooperativas, comparado com hospitais privados, 

posso falar isso com segurança neste plenário porque 

sou sócio de um hospital privado, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, não tem todos os profissionais 

naquele hospital de plantão. Às vezes o cirurgião está 

operando e precisa de um neurocirurgião, tem que 

chamar. E sabemos que o tempo é muito importante. 

Você está numa cirurgia geral e precisa de uma 

interferência, uma ajuda de um cirurgião vascular, 

você tem ali. Então, o paciente no Espírito Santo é 

muito bem atendido. Neste quesito de saúde de 

urgência e emergência, temos que dar parabéns ao 

Estado do Espírito Santo. 

Nominarei todos, desde quando começou: 

Albuíno, Vitor Buaiz, Zé Ignácio, Paulo Hartung, 

Casagrande e agora Paulo Hartung novamente. São 

todos os governos que proporcionam esse bom 

atendimento à saúde da população capixaba. É só 

uma apresentação breve para falar da importância, do 

por que surgimos. Isso, toda vez que terá vencimento 

de contrato, a finalidade disso, é a primeira vez que 

vem a discussão nesta Casa de Leis, é para  

mostrarmos nossa importância, será mostrada por 

números. Para o governo ter tempo e falar: Vamos 

continuar trabalhando, vamos fazer concurso. Tenho 

certeza de que nenhum colega é contrário a concurso. 

Se o governo achar que é concurso, será concurso; se 

é achar que é organização social. Mas, não pode é 

quando chegar na última hora decidir que irá fazer e 

ter aquela correria. 

 Vou me limitar a ouvir a apresentação do 

presidente da Febracem, e vamos dar a palavra a 

todos. Isso é um debate. Sou deputado de primeiro 

mandato. Tenho muito orgulho. Fui acadêmico do 

Doutor Hércules e nesta Casa estou aprendendo com 

S. Ex.ª também, porque aqui tem rito para tudo o que 

vai se fazer e temos horário para terminar. (Muito 

bem!) 

  

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Devolvo a presidência dos 

trabalhos ao seu presidente, Senhor Deputado 

Hudson Leal. (Pausa) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (HUDSON LEAL 

– PRP) – Assumo a presidência dos trabalhos para 

dar continuidade ao rito da sessão. 

 Concedo a palavra ao presidente da 

Comissão de Saúde, Senhor Deputado Doutor 

Hércules. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
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(Sem revisão do orador) - Boa-noite a todos. 

 Agradeço ao Senhor Deputado Hudson Leal 

as palavras carinhosas. V. Ex.ª tem sido um 

deputado, apesar de pouco tempo, que tem 

desenvolvido seu mandato com bastante 

responsabilidade. Faço também esse registro. 

 Não nominarei a todos na Mesa, porque o 

Senhor Deputado Hudson Leal já o fez. Quero 

primeiro convidar a todos para a sessão que 

acontecerá no dia 19 de outubro, para homenagear 

alguns colegas. O dia 18 de outubro é Dia do Médico, 

mas nesse dia tem muita comemoração, então 

faremos a sessão um dia depois.  

 O Senhor Deputado Hudson Leal tinha falado 

comigo, na Comissão de Saúde, para fazer uma 

audiência pública. Disse a S. Ex.ª que poderia fazer 

uma sessão especial. Cada deputado tem direito a 

duas sessões especiais por ano e duas solenes, e S. 

Ex.ª escolheu essa sessão para discutir as questões 

das cooperativas.  

O Senhor Deputado Hudson Leal falou quase 

tudo, só não falou das dificuldades que as 

cooperativas encontram na época da renovação dos 

contratos, com todos os governos, pode até não ser do 

governador, mas dos secretários de Saúde. Realmente 

tenho que falar. Infelizmente o Fabrício Gaburro não 

está presente. Mas ainda no outro Governo de Paulo 

Hartung, não tinha mais diálogo com a cooperativa 

dos cirurgiões cardiovasculares, e eu pedi ao 

governador para me deixar entrar na discussão. 

Quando se esperava que não ia se resolver, 

conseguimos a renovação do contrato com o Tião 

Barbosa. Com o secretário de saúde na época não 

tinha mais diálogo. Conseguimos por intermédio do 

gabinete de Fabrício Gaburro com o Tião Barbosa 

que era o chefe da Casa Civil na época. Fizeram-me 

até um agradecimento. 

 Depois tivemos muitas lutas. Doutor Paulo 

Henrique está presente e é testemunha. No seu 

escritório com o Deputado Paulo Foletto que também 

que ajudou, lutamos muito para outra renovação de 

contrato. Então, toda vez que se fala em renovação de 

contrato com as cooperativas, é uma dificuldade. 

 E é preciso que os governos também 

entendam que as cooperativas de especialidades 

médicas de urgência e emergência têm carregado a 

saúde pública do Estado nas costas. Isso eu falo em 

qualquer lugar. O Senhor Deputado Hudson Leal já 

me ouviu falar várias vezes nesta Casa. A verdade é 

esta: as cooperativas de especialidades médicas de 

urgência e emergência carregam a saúde pública do 

Estado nas costas. Imaginem se parar os serviços de 

emergência do Estado, o que vai acontecer? Vai 

acontecer o caos no Estado. 

 Na verdade, quero fazer esse registro. 

Durante esses oito anos e pouco que estou nesta Casa 

de Leis e não só aqui, mas lá fora e, também junto ao 

governo passado comento sobre isso. 

 Sabe-se que alguns secretários têm muita 

implicância com as cooperativas. A verdade é essa. 

Não posso negar. Sou médico e vou continuar 

lutando pela nossa categoria. E o tempo que estiver 

nesta Casa o que puder fazer para ajudar o Senhor 

Deputado Hudson Leal, farei porque S. Ex.ª é o 

representante legítimo das cooperativas dentro desta 

Casa. S. Ex.ª é o representante legítimo. Represento 

mais a categoria da saúde. Luto muito por uma saúde 

pública melhor.   

Usarei um termo que não é muito próprio 

para quem está nesta tribuna: a sacanagem que o 

governo federal tem feito com os médicos é muito 

grande. Mais Médicos é uma sacanagem com o povo 

brasileiro e com a categoria médica.  

Ainda, a presidenta no ano passado, antes da 

eleição, baixou outra portaria excetuando os 

fisioterapeutas, os odontólogos, os enfermeiros, 

também do Revalida, como já fizeram conosco, com 

os médicos. Só excetuou os médicos veterinários, 

sabe por quê? Porque eles vão carimbar a carne que 

vai para a Europa e para a América. Então, é isso que 

estamos vivendo esses dias. Temos que reagir.  

Acho que tem pouco médico nesta sessão. 

Deveria ter muito mais para lutar pelo sacrifício que 

temos passado. 

Senhor Deputado Hudson Leal, parabéns por 

essa iniciativa. E mais uma vez digo que essa luta que 

temos tido há mais de vinte anos, que a cooperativa 

médica vem carregando a saúde pública nas costas, 

têm de ter respeito do Poder Público. É a nossa voz 

nesta Casa, estamos em três médicos. Era sozinho, 

chegaram os Senhores Deputados Hudson Leal e 

Doutor Rafael Favatto. Somos três lutando pela nossa 

categoria. Estamos lutando pelo direito de curar, pelo 

direito de tratar vidas. Não estamos despachando 

papel e dando ordem para fazer isso ou aquilo não. 

Estamos tentando aliviar a dor daquele que sofre e 

daquele que não tem jeito, que vai morrer, mas que 

parta daqui com um sofrimento menor.  

Então, agradeço ao Senhor Deputado Hudson 

Leal. Parabéns! Parabéns a todos os cooperados. 

Tenho respeito por todos os senhores. Obrigado. 

(Muito bem!) 

 

A SR.ª CERIMONIALISTA - 

(ESPERANÇA ALLEMAND) - Neste momento, 

fará uso da palavra Doutor Erick Freitas Curi, 

presidente da Federação Brasileira das Cooperativas 

de Especialidades Médicas.  

 

O SR. ERICK FREITAS CURI – (Sem 

revisão do orador) – Boa noite a todos! 

Cumprimento o Senhor Deputado Hudson Leal. 

Agradeço proporcionar hoje esse momento histórico 

do cooperativismo brasileiro. Por que digo isso? 
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Porque o cooperativismo tem um respeito no mundo 

e em todo Brasil.  

Mas nós médicos buscamos esse 

reconhecimento há vinte e três anos no estado e por 

meio deste ato, que hoje a Assembleia Legislativa 

está fazendo, tenho certeza de que vamos começar a 

mostrar, de uma forma mais humanizada, o que o 

cooperativismo tem construído. 

Cumprimentando o Senhor Deputado Hudson 

Leal, cumprimento os demais integrantes da Mesa. 

Faço um agradecimento e um registro especial ao 

presidente da Comissão de Saúde, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, que tem dado bastante atenção a 

todos os documentos e reivindicações que tem vindo 

da Febracem.  

Essa relação estabelecida entre a federação e 

Assembleia, muito nos fortaleceu. Hoje temos um 

canal onde não mandamos documentos só para a 

Secretaria de Saúde, os documentos da federação 

sempre são copiados pela Comissão de Saúde e a 

devida atenção tem sido dada. 

Bom, começarei a apresentação. 

Conversando com o Senhor Deputado Hudson Leal e 

com os colegas, tentamos colocar dados que precisam 

ser mostrado aos senhores cooperados, aos deputados 

desta Casa e à população do Espírito Santo.  

 Só para fazermos um registro do que 

significa cooperativismo no mundo. No mundo, o 

cooperativismo é o modelo econômico que mais 

cresce, estando presente em mais cem países, com 

um bilhão de cooperados gerando cem milhões de 

empregos e movimentando, aproximadamente, um 

trilhão de dólares nas trezentas maiores cooperativas.  

 No Brasil, temos, aproximadamente, dez 

milhões de cooperados com, mais ou menos, trinta 

milhões de beneficiados pelas cooperativas, e até 

2022 seremos o modelo econômico preferido das 

pessoas e, com certeza, o mais sustentável dos 

modelos econômicos. Esses dados foram retirados da 

Agenda Legislativa do Cooperativismo, material 

produzido pela OCB Brasil.  

 No evento, em 2013, quando foi entregue o 

prêmio Sescoop de Excelência do Cooperativismo, o 

Ricardo Amorim, economista e jornalista do canal 

GNT, disse que quando dizemos que o 

cooperativismo movimenta cerca de duzentos 

milhões anualmente, significa dizer que se as 

cooperativas fossem um país, seriam um dos maiores 

PIBs da América Latina, o que dá uma ideia clara da 

importância desse setor e do sistema OCB em termos 

de Brasil e de América.  

 Interrompo minha apresentação para 

cumprimentar o Vice-Governador César Colnago. 

(Palmas!) 

 Bom, e no Espírito Santo? Podemos dizer, 

hoje, que temos aproximadamente, são dados de 

2013, mas podem ter sofrido modificação, cento e 

sessenta e nove cooperativas plenas e regulares, com 

cento e cinquenta e uma delas registradas no sistema 

OCB. Temos, aproximadamente, duzentos e quatro 

mil e quatrocentos cooperados, seiscentos mil 

capixabas envolvidos diretamente com as 

cooperativas, vinte mil empregos formais, sendo seis 

mil oitocentos e quarenta e quatro diretos, com 

faturamento em 2012 de 3,4 bilhões de reais.    

 É interessante mostrar, também, que as 

cooperativas fazem o seu dever no recolhimento dos 

impostos federais, estaduais e municipais, gerando 

um total de cento e trinta e oito milhões de reais 

anuais em impostos.  

 A representação, hoje, do cooperativismo no 

Espírito Santo que nós, cooperativas médicas, da qual 

fazemos parte, em 2012 chegou a 3.8% do PIB. É 

interessante notar que em 2008, Vice-Governador 

César Colnago, era 1.8%, e quando chega com essa 

representação de 3.8% do PIB, um dos fatores 

importantes é que quando Paulo Hartung assume o 

primeiro mandato de governador do estado e pega 

uma terra devastada, ninguém aqui tinha ouvido falar 

de gestão, planejamento estratégico e ações 

coordenadas. Então, quando o governador começa, na 

época, a implementar isso no estado do Espírito 

Santo começa a contagiar o sistema e as cooperativas. 

(Pausa) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (HUDSON LEAL 

– PRP) – Peço licença ao Doutor Erick Freitas Curi e 

convido para compor a Mesa o Senhor Deputado 

Dary Pagung. (Pausa)  

 

(Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (HUDSON LEAL 

– PRP) – Continua com a palavra o Senhor Erick 

Freitas Curi. 

 

 O SR. ERICK FREITAS CURI – Dando 

continuidade.  

Dentre as duzentas maiores empresas do 

Espírito Santo, dezessete delas são cooperativas. O 

cooperativismo de crédito, hoje, já é a terceira maior 

rede bancária do Espírito Santo. O Sicoob é o sexto 

maior grupo empresarial do estado. A Cooperativa 

Unimed, que não podemos deixar de lembrar que é 

uma cooperativa médica, é o maior mercado de plano 

de saúde.  

Em vermelho, no slide, as cooperativas de 

especialidades médicas representando setenta e cinco 

por cento dos atendimentos de urgência e emergência 

do estado. E essa importância se estende aos 

laticínios, com sessenta e dois por cento do mercado, 

quinze por cento do café capixaba estocado e 

comercializado por cooperativas, e quarenta e três 
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por cento dos transportes escolares públicos 

municipais e estaduais. Aonde empresas comuns não 

querem ir, nossas cooperativas, com seus carros, 

buscam crianças nos lugares mais distantes e de mais 

difícil acesso deste estado, e transportam essas 

crianças, garantindo educação. 

 Mostrei isso, para não dar impressão de que 

estamos nesta sessão falando dos modelos puramente 

médicos, um modelo puramente do nosso interesse. 

Cooperativismo é um setor de interesse mundial. 

 Mostrar para os senhores a importância das 

cooperativas de especialidade médica no ano de 

2014. A Coopanest-ES anestesiou, no ano, cinquenta 

e seis mil, duzentos e quarenta e sete pacientes. A 

Cooperciges fez, na totalidade dos seus 

procedimentos, cento e sessenta e sete mil, 

quinhentos e sessenta e quatro procedimentos. A 

Cooplastes, com nove mil, novecentos e sessenta e 

sete atendimentos. A Coopangio, com vinte e cinco 

mil, quatrocentas e cinquenta e três cirurgias 

vasculares. A Coopneuro, cinquenta e seis mil e 

seiscentos atendimentos, entre eles ambulatoriais e 

cirúrgicos. A Cootes, com duzentos e cinquenta e 

cinco mil atendimentos ortopédicos. A Coopcardio, 

com mil seiscentos e noventa e três. Obviamente, 

ainda faltam os dados da Cooperativa de Cirurgia 

Pediátrica, que não conseguimos computar a tempo, e 

da Cooperativa de Terapia Intensiva. 

 Mas, senhores, são quinhentos e setenta e 

dois mil, quinhentos e vinte e quatro procedimentos 

feitos pelas cooperativas médicas no ano de 2014, no 

Espírito Santo. Isso não pode deixar de ser visto com 

atenção. E aquela seta vermelha, no slide, significa 

aquele momento em que o estado do Espírito Santo 

resolveu jogar no lixo o know-how do atendimento do 

Centro de Tratamento de Queimados do Hospital 

Dório Silva. 

 Naquele momento, a Cooperativa de Cirurgia 

Plástica não atende apenas nove mil, novecentas e 

sessenta e sete, por ser menor. Atende por 

consequência de uma política irresponsável de uma 

Secretaria de Saúde que, à época dos fatos, fechou da 

noite para o dia o Centro de Tratamento de 

Queimados mais respeitado deste país. 

 Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, 

mas existe uma coisa que se chama respeito. E o 

cooperativismo tem princípios. Dentro desses sete 

princípios que são: a adesão livre voluntária, gestão 

democrática, participação econômica, autonomia e 

independência, educação, formação e informação, 

intercooperação e interesse pela comunidade, são 

princípios que só o cooperativismo tem. 

 Pode se comprar serviço de quem quiser 

comprar, pode-se prestar serviço da maneira que 

quiser prestar, mas esses sete princípios são de um 

sistema secular, que há mais de duzentos anos opera 

no mundo todo. São esses os princípios que norteiam 

as nossas bases e as nossas negociações. 

 Talvez, para ficar mais bem explícito para 

quem nos assiste, gostaria mostrar que o Índice de 

Desenvolvimento Humano, tenho ali treze países 

entre o primeiro lugar, que é a Noruega, e o vigésimo 

primeiro, que é a Finlândia, sendo que entre os dez 

primeiros países temos a maior parte da lista. E esses 

países, senhores, com maior desenvolvimento, 

simplesmente o cooperativismo é o modelo 

econômico predominante. São os melhores índices 

sociais, a menor desigualdade social, a maior 

preservação ambiental. As cooperativas existem lá 

até para a produção de energias renováveis. 

 E o Brasil, em octogésimo quinto lugar, 

porque não valoriza esse tipo de modelo, porque 

faltam políticas públicas de sustentabilidade, tem 

pouca transparência nas ações governamentais, alto 

índice de corrupção e regras convenientes nas 

relações políticas públicas e privadas. Quando se fala 

em alto índice de cooperação, é porque o modelo 

cooperativista não permite esse tipo de prática. Então, 

se alguém quer comprar serviço de cooperativa 

médica no intuito de voltar aos seus caixas valores, 

não acontecerá.  

A minha cooperativa, que é a Cooperativa de 

Anestesiologia, tem duzentos e sessenta e oito 

cooperados, duzentos e sessenta e oito donos que me 

fiscalizam o dia todo. Então, não tem como eu pegar 

dinheiro dela e pôr em qualquer tipo de coisa que seja 

ilícita porque sou fiscalizado. Além disso, sou 

fiscalizado pelo sistema da Organização das 

Cooperativas Brasileiras, OCB, o ano todo. Se eu não 

puder, se eu não passar por essa fiscalização, não 

terei a regularidade que me permite participar das 

licitações. 

 Nesses vinte e três anos de história do 

cooperativismo no Estado, que o Senhor Deputado 

Hudson Leal já disse, temos trabalho ininterrupto, ou 

seja, o sistema de saúde capixaba não conhece greve 

no sistema de urgência e emergência há vinte e três 

anos. Vemos estados nas páginas dos jornais, menos 

na urgência e emergência do nosso Estado. 

Atendimento de especialidade de qualidade, temos 

especialistas porque para fazer parte da nossa 

cooperativa tem que provar sua especialidade. 

 Verdadeira interiorização. Não é a 

interiorização do Governo Dilma Rousseff que traz 

médico que não passa pela mínima qualificação. Essa 

interiorização feita pelas cooperativas em São 

Mateus, em Barra de São Francisco e em Colatina é 

aquilo que o Senhor Deputado Hudson Leal falou, é 

chegar agora ao município de Barra de São Francisco 

e ter dois cirurgiões, dois anestesistas, dois 

ortopedistas e dois terapeutas intensivos para atender 

naquele município. Isso significa que, com o modelo 

de cooperativismo, nos especializamos de verdade.  

 Lembro-me - estava relatando sobre isso, 
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presidente Esthério Colnago, e o Carlos André Santos 

de Oliveira, o Carlão, é testemunha – de que tivemos 

um almoço uma vez e quando mostramos isso a uma 

parte da coordenação do então candidato à 

Presidência da República, o saudoso Eduardo 

Campos, houve um interesse na época do 

presidenciável em buscar esse modelo porque no 

Brasil todo não existe especialista no interior dos 

estados. E, na época, o núcleo de campanha ficou 

abismado de saber que a duzentos e quarenta, 

duzentos e setenta quilômetros da capital no Estado 

do Espírito Santo, você tinha médicos especialistas 

com mais de dez anos de prática atendendo à 

população. Não tem benefício de férias, décimo 

terceiro, atestado médico e não tem aposentadoria. 

Então, não custamos a mais para o Estado. 

Trabalhamos em condições de trabalho inadequado e 

sofremos sim impedimento por parte da Secretaria de 

Saúde no primeiro governo Paulo Hartung, através de 

uma ação do secretário na época, Anselmo Tozi, e 

depois no governo Renato Casagrande, de 

trabalharmos e prestarmos nosso serviço nos 

hospitais novos deste Estado. 

 O Estado por mais de uma vez virou para 

cada um dos senhores cooperados e virou para a 

federação e disse o seguinte: vocês servem para 

prestar serviço em locais inadequados, mas no 

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e no 

Hospital Central, vocês não vão prestar serviço. E as 

portas foram fechadas várias vezes para nós. É uma 

realidade que precisa ser mostrada e aproveito a 

presença do doutor José Adalberto Dazzi, do 

Ministério Público, para talvez dar uma transparência 

maior e tenho certeza que darei, para mostrar o que 

simboliza aquela faca na mesa de negociações. 

Aquela faca representa os membros do governo 

esperando as cooperativas médicas nos dias das 

negociações. E quando sentamos, passamos trinta 

meses como heróis, sem fazer greve, atendendo à 

população. Mas no dia de sentar naquela mesa, 

durante trinta meses somos heróis; nos dias de 

negociações, somos um modelo defeituoso, 

improdutivo e somos ameaçados. Insinuações de 

prisões, multas estabelecidas, constrói-se uma 

imagem equivocada do cooperativismo perante o 

Ministério Público, o Tribunal de Justiça e o Tribunal 

de Contas, subjuga-se a sustentação do atendimento 

de urgência e emergência neste Estado. 

 Os cooperados e seus diretores estão 

cansados de ir para a mesa de negociação e chegarem 

lá e falar que se não assinarmos seremos presos, que 

se não assinarmos teremos uma multa de trinta mil 

diárias. Não é assim que um sistema que salva vidas 

diuturnamente merece ser tratado. É esse respeito que 

buscamos. 

 A Febracem foi criada para isso: para 

organizar institucional e democraticamente, 

sinergismo das ações sociais de todas as 

cooperativas, uma identificação em parcerias com 

entidades e lideranças, uma agenda política e técnica 

permanente, uma busca constante da respeitabilidade 

e do reconhecimento do trabalho dos nossos 

cooperados. Quando criamos a federação, olhamos 

um para o outro e falamos: Cooperado não vai ser 

mais maltratado neste Estado.  

 No dia 12 de outubro de 2013, nós, 

cooperados, – é um testemunho que quero dar para a 

população do Espírito Santo -, num evento da 

Unimed no Centro de Convenções, o secretário de 

estado da Saúde chegou perto de um dirigente de 

entidade altamente representativa e disse o seguinte: 

Vocês vão ficar com o governo ou vão ficar ao lado 

desses bandidos da cooperativa? 

Secretário de saúde nenhum mais vai chamar 

cooperado de bandido! 

Através da Febracem, com contratação de 

administradores, gestores, visão sistêmica, 

planejamento estratégico, gestão de projetos, 

obediência tática e gestão orientada de resultado é 

que conseguimos ter lugar nessa tribuna hoje e é por 

isso que estamos crescendo e vamos continuar 

crescendo. 

 Agora, a análise cidadã. O que vou falar 

nesta Casa está no Portal da Transparência, e cada 

cidadão deveria fazer isso que fizemos. Vou mostrar 

dados para os senhores que não podem, de forma 

alguma, ser escondidos. São dados estatísticos 

referentes ao ano de 2014, que estão no Portal da 

Transparência e o Portal da Transparência tem que 

ser usado. 

 Senhores, vejam que o orçamento executado 

da Sesa teve um crescimento de setenta e dois por 

cento de 2010 a 2014. O gasto com pessoal teve um 

crescimento de cento e quatorze por cento, ou seja, as 

pessoas dos concursos; e com as cooperativas, 

quarenta e dois por cento. 

Mas analisem comigo. Tem-se um significativo 

aumento do gasto com pessoal; um significativo 

aumento de custeio, é verdade; um aumento de 

quarenta e dois por cento com as cooperativas, que é 

irreal. Dado maquiado. Por que maquiado? Porque o 

ano de 2010 não pode ser aferido dentro de uma 

única metodologia. Por quê? Existiam três tipos de 

contratos diferentes dentro do ano de 2010, além de 

interrupções. Então, esse ano não conta. Se 

contarmos anos inteiros – 2014 com 2011 -, as 

cooperativas só cresceram 9.78% dentro do 

orçamento executado da Sesa. E, no mesmo período, 

o aumento de pessoal não foi de cento e quatorze; foi 

de 166.40%. Mas é interessante notar, mesmo dentro 

desses quarenta e oito por cento, o custeio, o gasto 

com pessoal aumentou em escala significativamente 

maior do que o gasto das cooperativas. Peço a 

atenção dos senhores, principalmente de 2013 para 
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2014, quando pulou de quatrocentos e oitenta e um 

mil para setecentos e sessenta mil. E, para as 

cooperativas, até reduziu nesse mesmo período. O 

que significa isso? Não se faz política ou politicagem 

com cooperativa. Você faz com custeios, faz 

aumentando o funcionalismo, faz agindo 

irresponsavelmente com a máquina pública, mas com 

cooperativa não se faz política e a Sesa, 

sistematicamente, de 2013 a 2014, fazia política para 

tentar reeleger um candidato a governo. 

 Ainda nesses dados, mesmo representando 

apenas 5.26%, que é o que nós representamos do 

orçamento executado da Sesa - está lá a prova, nós 

representamos 5.25%, 5.28% do orçamento 

executado -, seguramos e damos sustentabilidade a 

setenta e cinco por cento da urgência e emergência 

deste Estado. 

 E olhem o nosso reajuste, ou seja, esse foi o 

reajuste que tivemos pelo INPC com índice muito 

abaixo da inflação. E, além disso, enfrentamos 

calados e sem interromper nenhum tipo de serviço a 

redução da produtividade do Hospital Dório Silva 

com fechamento causando desequilíbrio econômico 

financeiro nos contratos, que nunca foram 

respeitados. Isso é para mostrar para os senhores 

como ficamos nesses cinco anos abaixo da inflação e, 

ainda assim, na mesa de negociação, às vezes somos 

subjugados. 

 Pasmem os senhores! Se eu pegar todos os 

hospitais de portas abertas do estado, hospitais que 

atendem, que a porta está aberta: Antônio Bezerra de 

Farias; Santa Rita de Cássia, em Barra de São 

Francisco; Silvio Avidos, em Colatina; Himaba, em 

Vila Velha; Infantil, em Vitória; Roberto Silvares, a 

maior produção hospitalar deste estado se chama 

Hospital Roberto Silvares, em São Mateus; Hospital 

São Lucas; e a operacionalização do Jayme Santos 

Neves, se eu mostrar aos Senhores, os Senhores vão 

ficar sem entender o que estou querendo mostrar, mas 

a operacionalização do Jayme Santos Neves custa 

quarenta por cento do que é gasto nos hospitais portas 

abertas deste estado. Todos os outros sete hospitais 

que eu mostrei gastam sessenta por cento, e o Jayme 

Santos Neves, sozinho, gasta quarenta por cento. 

Entendam isso. Mudou-se a gestão para se melhorar e 

nessa mudança de gestão um hospital gasta quarenta 

por cento, enquanto outros sete de porta aberta 

gastam sessenta por cento. Mas, vamos evoluir mais 

um pouquinho. É só para quem não quer ler o Portal 

da Transparência.  

 A manutenção do Hospital Dório Silva, que 

hoje é fechado, custa quarenta e cinco mil setecentos 

e trinta e três, e a operacionalização do Hospital 

Central, em Vitória, cinquenta e seis mil seiscentos e 

sessenta e três. Os nossos hospitais públicos, em 

termos de custo, porque é época de se falar em custo, 

eles parecem ser mais efetivos do que a gestão 

terceirizada, me parece. Mas, quem está dizendo não 

sou eu, é o Portal da Transparência. Ou o Portal está 

errado ou eu estou errado na análise.  

 Uma breve história para os Senhores verem 

como temos que conhecer um pouco de história. 

Tenho em mãos uma dissertação de mestrado em 

enfermagem de Maria Carlota Rezende Coelho. Não 

vou ler aquilo, mas vou contar uma parte da história. 

Na década de 70, o Estado do Espírito Santo 

disputava com São Paulo a vinda de indústrias para 

cá. Mas, aqui não tinha infraestrutura e algumas 

promessas tiveram que ser feitas, algumas concessões 

tiveram que ser feitas. Então, esse mito, esse grande 

hospital de está sendo morto, que a administração 

anterior tentou até seu último dia matar esse hospital, 

que é o Hospital Dório Silva, foi a base, Gilvan, para 

que a CST decidisse vir para o estado do Espírito 

Santo. A CST precisava de um hospital e ela 

interferiu, depois de vir, na alocação de recursos e na 

defesa do Hospital Dório Silva. O Estado só teve a 

CST porque cumpriu o acordo. Como é que um 

acordo histórico da década de setenta pode ser 

rasgado, um CTQ fechado? O CTQ foi criado, José 

Renato, para atender às vítimas de queimadura da 

siderúrgica, dos altos-fornos da CST. Como é que 

anos depois, sem oferecer nada melhor para a 

população, um secretário de saúde, por picuinha, por 

uma postura pequena, fecha um CTQ da noite para o 

dia e fala: Agora eu acabo com as cooperativas 

médicas. Não acaba não, secretário. Não acaba não. 

Nós somos mil e quinhentos médicos e hoje temos 

espaço para falar a verdade que há vinte e três anos 

ficou atravessada na nossa garganta. Não acaba não. 

 Vou evoluir e mostrar, isso está dentro da 

dissertação, com referências:  

 

...Na realidade, a proposta do Dório 

foi construída para ser um hospital 

modelo, ou seja, ele seria um padrão 

de assistência à saúde no estado. 

Essa era a lógica. Na época, era o 

único hospital que teria uma unidade 

de queimados para adultos. A 

unidade de queimados do Hospital 

Dr. Dório Silva era para atender a 

adultos, era exatamente para atender 

às questões dos acidentes do 

trabalho industrial, principalmente 

da CST.  

 

 Essa é a página de hoje, da Secretaria de 

Saúde. Está lá, Zé Renato, Fábio Pimenta, 

atendimento a queimados. Quando se clica lá, tem 

todo um protocolo de atendimento a queimados e, na 

página da Secretaria de Saúde, fala que o 

atendimento a queimados é onde? É no melhor 

atendimento de queimados que já existiu neste país, 
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no Hospital Dório Silva.  

Mas não precisa, Deputado Hércules, a 

Secretaria de Saúde, com apoio do Senhor, na 

Comissão de Saúde, apoio do Hudson Leal e do 

nosso vice-governador aqui presente, não precisa 

reformar página. Podemos deixar a página desse 

jeito. Esse protocolo foi construído com mãos 

cooperativistas. E é um bom protocolo. É um 

protocolo que hoje está registrado no Conselho 

Estadual de Medicina, na Câmara de Queimados, 

onde o Doutor Zé Renato é membro ativo. Precisa 

reabrir e devolver o CTQ à população capixaba. 

(Palmas) 

Quero deixar alguns alertas aqui hoje. O 

primeiro alerta é que o vencimento dos contratos das 

cooperativas de especialidades médicas acontecerá no 

dia 30 de julho. Até agora não existe nenhuma 

movimentação; e por que não existe? Temos um 

secretário novo, temos um secretário competente, 

temos um homem trabalhador à frente da Sesa, mas 

ainda temos uma estrutura bastante engessada, uma 

estrutura acostumada a deixar para a última hora, 

para, através das instituições de controle, órgãos de 

controle e através das instituições de Justiça, nos 

ameaçar na mesa e fazer-nos assinar contrato à força. 

Isso não acontecerá mais. Façam licitação, façam 

concurso público, contratem quem quiserem. Se 

tivermos condições de participar disso, 

participaremos. Mas o faremos sem ameaça e sem 

preconceito.  

O outro alerta é a possibilidade dos concursos 

públicos. O que aparece no lado direito da tela, tirei 

do facebook do secretário de estado. Ele coloca 

aquela ebanner feita pelo Governo do estado, em que 

alerta sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A Doutora Ana Paula Vescovi, 

constantemente, em suas palestras e na televisão fala 

que atingimos o limite alerta. Este estado não tem 

como mais crescer uma agulha com o pessoal. Então 

é balela. É balela nos falar que tem que fazer o 

concurso público. Faça o concurso público, mas cairá 

na lei e é um secretário de estado que está alertando 

que o Espírito Santo será penalizado por ultrapassar 

os limites da Lei de Responsabilidade.  

É importante, senhores, que se fale que as 

cooperativas são grandes, mas o Estado do Espírito 

Santo é muito maior. É uma vergonha para o estado, 

Deputado Hudson, falar que as cooperativas 

impediram a realização de concurso público. 

Ninguém é capaz de domar a força do Estado do 

Espírito Santo.  

Os concursos públicos não foram realizados 

porque custam mais caro e o Ministério Público 

precisa saber disso. Não foi realizado porque custa 

mais caro e, quando foram realizados, não houve 

pessoas, não foi por impedimento de médico 

cooperado nem de cooperativa. Não houve pessoas 

porque o salário é indigno. Não existe um plano de 

carreira adequado. É por isso que não há ninguém 

querendo fazer concurso público. 

Tive que ir algumas vezes à Promotoria de 

Saúde de Serra responder à promotora, na época, era 

a doutora Maria Clara, e ela perguntava 

insistentemente para mim por que impedíamos os 

cooperados de fazerem concurso público? 

Falei: Doutora, olha o meu tamanho e olha o 

tamanho do Estado do Espírito Santo. Eu não impeço 

ninguém, não. Faça, doutora. Mas gostaria de saber 

se nesse salário de três mil reais existisse concurso 

para o Judiciário se a Senhora faria.  

Outro alerta é a quantidade de médicos 

especialistas serem substituídos. Sejam 

irresponsáveis, deixem para última hora e substituam 

mil e quinhentos especialistas, conforme um insano 

secretário da saúde uma vez falou que ia chamar o 

Exército para atender a população. Chame! Tem mil 

e quinhentos médicos que vão parar de atender no dia 

1.º de agosto. Eu tenho certeza de que esse governo é 

infinitas vezes mais responsável e mais profissional 

do que o governo anterior, e tenho certeza de que não 

vai deixar isso acontecer.  

 E, por fim, as inverdades contadas sobre os 

concursos que hoje começam a cair por terra. 

Agradeço muito por poder esclarecer esses fatos.  

 Senhores, deixo algumas solicitações ao 

governo, aos deputados, às instituições de justiça e 

aos órgãos de controle.  

 A primeira delas: permitam que as 

cooperativas de especialidades médicas apresentem 

projetos e disputem espaços nos hospitais 

administrados por organizações sociais. Vamos 

apagar os erros desse passado recente. Permitam que 

apresentemos nossa proposta e possamos entrar em 

um hospital novo, de qualidade, e prestar nosso 

serviço. Não se intrometam nisso. (Palmas)  

 Visitem o norte do Estado, Senhores 

Deputados. Visitem. Observem, com atenção, a 

importância do Hospital Roberto Arnizaut Silvares, a 

sua imensa importância para aquela região. Analisem 

sua produção, façam um comparativo com o Hospital 

Dório Silva atual, e não deixem o Hospital Dório 

Silva morrer. O Hospital Roberto Silvares é o espelho 

do Hospital Dório Silva. (Palmas) 

 Tenho certeza, vice-governador César 

Colnago, que será difícil encontrar organização social 

que queria ir para Barra de São Francisco, ir para São 

Mateus, ir para Baixo Guandu, terra do Senhor 

Deputado Dary Pagung. Querem ficar na capital, 

onde é mais fácil. Mas estamos lá há vinte e três anos 

salvando vidas. Entendam que estamos em 2015, 

então, qualquer forma de preconceito deve ser 

combatida e afastada da administração pública. 

 Fortaleçam os laços das verdadeiras parcerias 

em prol do estado do Espírito Santo.  
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 E, por fim, aproveito a presença do vice-

governador, e preciso fazer esse registro. O 

governador Paulo Hartung é um homem de 

competência, é um homem de visão, é um homem 

testado e várias vezes aprovado no Estado do Espírito 

Santo. Existem - se eu posso chamar de meu amigo 

César, mas aqui, protocolarmente, meu vice-

governador - entidades que ao apoiarem um 

candidato, apoiam um e apoiam um pouquinho o 

outro. É importante que o Governo saiba que a nossa 

crença e a nossa esperança foi tão imensa no governo 

Paulo Hartung, que só apoiamos um candidato. 

(Palmas) 

 E logo de cara o governador Paulo começou 

a montar uma equipe de craques. E que fique um 

registro: é o primeiro secretário de Saúde que as 

cooperativas conhecem e se chama Ricardo de 

Oliveira. Um homem que nos recebe na secretaria às 

9h da noite, às 7h da manhã, que trabalha 

diuturnamente. E vocês devem estar se perguntando 

sobre o porquê do campo de futebol. Eu vou explicar: 

porque o governador Paulo Hartung buscou o melhor 

técnico para a área mais crítica deste estado, que se 

chama Ricardo de Oliveira. Infelizmente, do lado 

direito de Ricardo, ainda sentam as viúvas do falso 

comunismo, e do lado esquerdo, as viúvas de um 

socialismo lunático e patético. (Palmas) 

 Precisamos permitir que esse grande técnico 

tenha jogadores de qualidade lá dentro, que tenha a 

mentalidade dele, Rodrigo, que tenha a capacidade 

dele de entender que o mundo mudou, e que lugar de 

derrotado é em casa, não é na Secretaria de Saúde.  

 Estou muito tranquilo de consciência ao 

encerrar dizendo que o cooperativismo está ali, 

construído, Senhor Deputado Hudson Leal, que 

esteve na fundação da Coopanestes, em Rocha. E os 

outros modelos que tentaram na saúde é aquela 

casinha folgando lá trás, construída em areia. O 

cooperativismo é isso aqui: duzentos anos existindo 

em todo o mundo, mais de duzentos anos. 

Se quiserem dar oportunidade ao 

cooperativismo, terão de nós esses cinco 

compromissos. O modelo nosso é cooperativista, 

então, não se atreva a oferecer contrato de PJ, ou 

qualquer outra coisa, porque não nos interessa 

participar desse tipo de seleção. Somos cooperativas 

de sangue. 

O método de remuneração, gostaríamos de 

evoluir e ter um método de remuneração que estimule 

a produtividade.  

Investir em projeto, Carlão, é preciso. O 

governador Paulo Hartung já falou várias vezes, 

quando o Hospital Doutor Jayme Santos Neves só foi 

possível porque o Espírito Santo em Ação fez a 

doação daquele projeto. Nós, cooperativas estamos 

interessados em fazer nossos investimentos sociais 

em políticas sérias desse Governo, porque 

acreditamos nele. 

Contrato de médio prazo, porque não dá para 

se fazer saúde em curto prazo. E agregação contratual 

de todos os hospitais da rede. Por que isso? Porque 

não somos organização social. Não pegamos só o 

hospital Central, não pegamos só o hospital Doutor 

Jayme Santos Neves. Temos a responsabilidade de 

pôr profissionais em Barra de São Francisco, temos a 

responsabilidade de pôr profissionais em São Mateus, 

temos a responsabilidade de pôr profissionais em 

Colatina e é assim que tem que ser. Só nos interessa, 

se pudermos fazer por todos e não por uma parte da 

saúde do Espírito Santo. 

Terminando, deixo essa frase aos senhores: O 

cooperativismo não é um modelo que substitui o 

capitalismo. É um modelo capaz de corrigir todas as 

distorções do modelo capitalista, garantir 

desenvolvimento econômico, bem-estar social e 

responsabilidade ambiental. Ou seja, é o único 

modelo da atualidade, capaz de garantir 

sustentabilidade. 

Agradeço de coração, a atenção dos senhores. 

(Muito bem!) 

 

A SR.ª CERIMONIALISTA – 

(ESPERANÇA ALLEMAND) – Nesse momento 

fará uso da palavra, o Senhor Deputado Dary Pagung. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP – Sem 

revisão do orador) – Boa- noite a todos. Quero 

cumprimentar o Senhor Deputado Hudson Leal, 

proponente desta sessão; o Senhor Deputado Doutor 

Hércules, Presidente da Comissão de Saúde, nosso 

deputado saúde-saúde; doutor José Adalberto Dazzi, 

nosso amigo, representante do Ministério Público; 

Sérgio Aboudib, conselheiro do Tribunal de Contas, 

conselheiro; Erick Freitas Curi, presidente da 

Federação Brasileira das Cooperativas; doutor Delson 

Carvalho Soares, conselheiro regional de medicina; 

Esthério Colnago, presidente do sistema OCB, nosso 

amigo, companheiro de longas datas; doutor Schariff 

Moysés, suplente de senador; Carlos André Santos de 

Oliveira, superintendente do Sistema da Organização 

das Cooperativas; Celso Murad, conselheiro do 

Conselho Federal de Medicina; e César Colnago, 

nosso amigo, vice-governador.  

Cumprimento também todos os presentes, 

todos os médicos presentes nesta sessão. 

 Doutor Rodrigo, acredito que esta é uma 

sessão mais do que especial, uma sessão em que 

podemos ver o trabalho do cooperativismo no Estado 

do Espírito Santo, e hoje aqui de perto, a cooperativa 

dos anestesistas.   

Tenho o maior orgulho, o maior prazer em 

dizer que confio no trabalho do cooperativismo. 

Estivemos, no final do ano passado, na nossa cidade, 

no Município de Baixo Guandu, inaugurando uma 
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fábrica de cooperativismo – Coopeavi. O 

cooperativismo hoje está trabalhando em diversas 

fontes - na saúde, na agricultura e em todos os 

lugares. Precisamos, tanto a Assembleia Legislativa 

quanto o Governo do Estado, reconhecer que o 

trabalho do cooperativismo é um trabalho sério. 

 Não vi o Doutor Erick. Não, era o outro. Mas 

o Doutor Erick... Vou aproveitar e falar sobre aquela 

nossa reunião no ano passado, quando V. S.ª falou 

das dificuldades do outro Governo. Sentimos na pele. 

Trabalhando para levar a cooperativa de anestesista 

para o nosso hospital do Município de Baixo Guandu, 

hospital esse que o nosso Vice-Governador conhece 

muito bem... Hoje, ainda não conseguimos resolver a 

questão, mas tivemos uma reunião com o Secretário 

Ricardo de Oliveira e S. Ex.ª colocou na agenda do 

dia... 

 Doutor Erick Freitas Curi, não tenho dúvidas 

de que levaremos os anestesistas para o hospital de 

Baixo Guandu. O Hospital Jones dos Santos Neves 

não é diferente de outros hospitais que têm a 

cooperativa.  

 O Senhor Tadeu Marino, ex-Secretário de 

Estado da Saúde, não moveu nenhuma palha para 

levar a cooperativa para o nosso hospital. Quando 

não era uma desculpa, era outra desculpa.  

 Quero agradecer, porque o Doutor Erick está 

presente, e fizemos, com o Senhor Deputado Hudson 

Leal, uma reunião na cooperativa e S. S.ª deu todos 

os caminhos.  

Em momento algum a cooperativa disse que 

não iria para o Município de Baixo Guandu porque 

tinha pouca demanda. 

Doutor Erick, agradeço a V. S.ª na frente de 

todos. E digo que o hospital do Município de Baixo 

Guandu tem demanda. Não é igual a dos grandes 

hospitais, mas se resolvermos o problema do Hospital 

Jones dos Santos Neves, irá diminuir a demanda do 

Hospital e Maternidade Sílvio Avidos e a da Grande 

Vitória.  

 É para isso que estou nesta sessão especial 

hoje, para agradecer à cooperativa pelo trabalho que 

vem desenvolvendo em todos os hospitais da Grande 

Vitória e do interior do Estado do Espírito Santo. Os 

senhores podem contar com o nosso mandato.  

 Sei que a Casa hoje é composta por grandes 

Deputados médicos. Está presente o Senhor 

Deputado Doutor Hércules, Presidente da Comissão 

de Saúde, e também o Senhor Deputado Hudson 

Leal, nosso amigo e companheiro do PRP, que faz 

parte da cooperativa. Mas também coloco o nosso 

mandato à disposição para ser um soldado das 

cooperativas do Estado do Espírito Santo.  

Muito obrigado. (Muito bem!) 

 

A SR.ª CERIMONIALISTA – 

(ESPERANÇA ALLEMAND) – Neste momento, 

fará uso da palavra o Senhor César Colnago, Vice-

Governador do Estado. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Enquanto o nosso Vice-Governador se encaminha até 

a tribuna, registro que esta sessão está sendo 

transmitida ao vivo. E Ricardo Baptista está de 

plantão no hospital infantil e disse que está assistindo 

a nossa sessão. 

Amanhã, estaremos em Linhares, fazendo 

uma audiência pública sobre a questão da saúde 

daquele Município. O Doutor José Adalberto Dazzi 

disse que estará presente com certeza. S. Ex.ª se faz 

presente em todas as audiências que fazemos. 

Convido todos a estarem presentes. Aproveito 

também para solicitar que a cooperativa envie algum 

representante a nossa audiência pública. Com certeza, 

ele fará parte da nossa mesa de trabalho. 

Muito obrigado.  

 

 O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão 

do orador) – Boa-noite a todos! Cumprimento o 

Senhor Deputado Hudson Leal, que tomou a 

iniciativa de fazer esta sessão; a OCB e a parabenizo 

tanto pelo trabalho nacional quanto o trabalho daqui 

do Espírito Santo; o Doutor José Adalberto Dazzi, 

que acompanha o setor do Ministério Público há 

algum tempo; a Federação Brasileira das 

Cooperativas de Especialidades Médicas (Febracem), 

na figura do Senhor Erick Freitas Curi; o Senhor 

Schariff Moysés, suplente da senadora Rose de 

Freitas; o nosso Conselho Regional de Medicina, na 

figura do Senhor Delson Carvalho Soares; o Senhor 

Deputado Doutor Hércules, nosso deputado 

articulado com o terceiro setor e tantas áreas; os 

Senhores Deputados presentes; e nossos conselheiros 

do Tribunal de Contas. Inclusive, esteve aqui o 

Senhor Sérgio Aboudib. 

 Fiz questão de estar aqui e primeiro dizer da 

importância do cooperativismo no Brasil. Qualquer 

grande democracia tem sistema cooperativo forte, 

porque além de se ter a democracia política também 

se constrói uma democracia na repartição dos ganhos, 

daquilo que se produz sendo apropriado por aqueles 

que colaboram com a economia, com a produção do 

Brasil. Isso é muito importante. 

 Fui presidente da Frente Parlamentar do 

Cooperativismo Capixaba e membro da comissão 

parlamentar da Câmara Federal, como diretor da área 

ambiental. Todos os meses, rotineiramente, eu e o 

Senhor Deputado Lelo Coimbra, que representava a 

área da Saúde na OCB Nacional e da Frente 

Parlamentar do Cooperativismo, sentávamos para 

discutir agendas e pautas do Congresso Nacional e da 

Câmara Federal. 

 A importância que tem o cooperativismo para 

agricultura capixaba, para a área de crédito, para a 



30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 21 de maio de 2015 

área de saúde... As várias cooperativas de 

especialidades e a Unimed. São tantas cooperativas! 

Há poucos anos eram cento e trinta. Hoje estamos 

com quase cento e setenta, ou seja, estamos 

crescendo. É importante investirmos no 

cooperativismo. 

 No tocante à questão específica das 

cooperativas de especialidades, Senhor Erick Freitas 

Curi, você que é uma liderança importante, que está 

conversando com todas as cooperativas e que é uma 

pessoa que tem um relacionamento de amizade, a 

nossa postura não pode e não será preconceituosa. 

Respeitamos o sistema cooperativista brasileiro. 

 Pedi para reapresentar as bases da última 

transparência, porque escolhemos o melhor quadro 

para tocar a saúde no Estado do Espírito Santo. O 

Senhor Ricardo de Oliveira foi Secretário de Estado 

de Gestão e Recursos Humanos (Seger), uma área 

difícil, complexa porque mexe com todos os setores 

da administração pública capixaba. S. Ex.ª foi bem, 

inovou, instituiu muitas coisas boas e o Governador, 

na sua habilidade e na sua competência de montar a 

equipe pegou o melhor quadro. 

Na reunião que tivemos recentemente com a 

OCB e com as especialidades, com o senhor 

representando a federação, vocês logo falara: César o 

diálogo está estabelecido. Estava lá também o 

Rodrigo. O diálogo está estabelecido, estamos 

conversando. O diálogo é direto, é papo reto, duro, 

muitas vezes, mas no sentido de negociar posições 

que para nós é posição do interesse público. E não há 

nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de posições 

ideológicas, contrária aos diversos tipos de 

assistência e de organização do serviço que possamos 

ter.  

 Temos o serviço público direto, público puro, 

os filantrópicos, as cooperativas, as organizações 

sociais e os modelos mistos e queremos, 

principalmente, enxergar aquele que faz com maior 

eficiência e maior qualidade, mas com o menor custo. 

Isso nos interessa; comparar esses modelos. 

Buscar o diálogo é fundamental para que as 

coisas possam ser vistas. E os senhores estão fazendo 

nesta Casa uma coisa importante, porque muitas 

vezes as pessoas não têm as informações corretas, 

não têm os dados corretos. Não usarei nenhum tipo 

de adjetivo contra ninguém, mas quero estabelecer 

que, com a nossa Secretaria de Saúde, sejamos muito 

francos, muito claros, para que possamos caminhar 

no sentido de, através de um diálogo, encontrar 

soluções possíveis. Existem questionamentos 

colocados na área da ação civil pública. Precisamos 

ver porque são mais de mil e quinhentos médicos. A 

cobertura de vocês é imensa proporcionalmente. 

Então, como vamos sair dessa situação para 

podermos, na verdade, encontrar uma solução juntos. 

É preciso dialogar. É preciso conversar. Entendo que 

esse diálogo já iniciou. É preciso intensificá-lo, mas, 

acima de tudo, entender que é preciso ter, nesse 

diálogo, muita franqueza, muita transparência, 

considerando as nuances colocadas. 

 Falava com o Senhor Deputado Hudson Leal 

- parabenizo S. Ex.ª mais uma vez – que parte dos 

elementos e das informações que estão colocando, a 

TV Ales nos ajuda, porque ajuda a divulgar aquilo 

que é produzido nos hospitais públicos via 

cooperativas. Mas isso precisa ser mais dialogado, 

precisa ser mais apresentado, não só neste Poder. 

Depois o Senhor Deputado Hudson Leal vai 

conversar com você. Não só neste Poder, mas no 

formato de apresentar o serviço colocado, porque 

acho que a partir do concreto, daquelas coisas 

efetivas que vocês estão fazendo, e se precisar 

corrigir algum tipo de defeito, de coisas que precisam 

ser melhoradas, vamos evoluir. Gostei dessa 

apresentação. Quer dizer, o modelo cooperativista 

existe em várias atividades econômicas deste País. O 

método que remunere a produtividade é uma 

evolução, porque é preciso sair, às vezes, do 

corriqueiro, do tradicional, inovando. Pode ser uma 

alternativa interessante. Ao investir em projetos 

governamentais estamos preparando uma PPP para 

um hospital novo na região de Cariacica, entre 

Cariacica e Vila Velha. Não podemos, de nossa parte, 

qualquer tipo de obstáculos do ponto de vista 

ideológico ou de preconceitos, mas, sim, de enfrentar 

a realidade e ver como encontramos caminhos. Isso é 

fundamental.  

 As cooperativas cumprem um papel na 

urgência e emergência. O Estado, hoje, não consegue 

operar, em todos os sentidos, as mais diversas áreas 

sem elas. E, se tem alguma coisa que é um obstáculo, 

à frente vamos discutir como encontrarmos a solução. 

Vamos ser parceiros no diálogo para buscar a 

solução. Não tem mágica. Não tem como resolver 

isso do dia para a noite. Não tem fórmula de um 

Poder dar uma canetada e as coisas, em tese ou 

teoricamente, acabarem.  

 Há sim que se estabelecer isso que estamos 

fazendo nesta sessão: uma parceria do diálogo para 

buscar soluções possíveis em que o interesse público 

e da sociedade estejam preservados e que não sejam 

para grupos ou determinados setores que, muitas 

vezes, nem aparecem, nem colocam a cara. Por isso 

que acho que o formato colocado de mostrar com 

transparência os dados, aquilo que é feito, aquilo que 

é produzido e o custo disso é fundamental. Iria mais 

longe. Compararia custos e procedimentos, o que 

talvez dê para se fazer. Quanto custa em uma 

situação e em outra? Em outra você tem modelos 

para apresentar na sua apresentação. Acho que ao 

buscarmos essa solução, evidentemente tem que ter 

um esforço do Ministério Público e do Tribunal de 

Justiça, que são poderes independentes do Executivo. 
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Mas o Executivo, que tem a responsabilidade direta 

da execução do serviço, tem que ter responsabilidade 

para buscar a solução, seja a solução no curto prazo, 

seja a solução que demos no curto, no médio ou no 

longo prazo. Isso não vai se fazer sem discutir. Não 

precisa de ameaça. Também não queremos ser 

ameaçados. Não queremos ameaçar ninguém. Tem 

uma população que precisa muito da atenção da 

urgência e da emergência, da intervenção de 

anestesista e de cirurgiões, das mais diversas 

categorias colocadas. Assim, é preciso dialogar, 

buscar alternativas. E, se ele perpassa a relação do 

Executivo com as cooperativas, que também busque 

outros poderes, para buscar uma solução concreta em 

cima de dados, e volto a repetir, que mostre que a 

população precisa ter essa assistência e seu interesse 

preservado. Por isso que não quero repassar coisas do 

passado. Não quero olhar para trás. Quero olhar para 

frente. Quero ver, à frente, a perspectiva de que os 

ajustes que fizemos, o acerto do orçamento que 

fizemos nesta Casa – quero agradecer a esta Casa – o 

nosso orçamento do quarto mês, do primeiro 

quadrimestre, está batendo exatamente com aquilo 

que propusemos. Isso significa um corte em torno de 

um bilhão e cem milhões de reais no orçamento, que 

é esse que está sendo executado. E a receita real bate 

com o orçamento que reconsideramos no início deste 

ano.  

Fizemos ajustes orçamentários necessários; 

tivemos a colaboração do Legislativo, do Judiciário, 

do Ministério Público e da Defensoria Pública para 

passar esse momento do ajuste dessas contas, mas 

olhando para frente com muita esperança, com muita 

fé de que recolocaremos as coisas no lugar e, acima 

de tudo, colocaremos a área social, principalmente a 

educação, a saúde e a segurança pública, como 

questões fundamentais. E isso se faz com gente, se 

faz com serviços, com profissionais capacitados, 

qualificados. Queremos avançar nesse sentido. 

 O Ricardo Oliveira tem muita experiência, 

paciência, sabe conversar e dialogar. Recebe os 

senhores na hora em que pedirem. Conversei com S. 

S.ª depois que conosco estiveram, queremos 

exatamente buscar essa interlocução sincera, direta e 

republicana do interesse que queremos construir.  

Na verdade, não tem que haver nenhum tipo 

de esperteza, de blefe ou de violência no sentido de 

ameaças. Temos que ter um diálogo, Pavan, 

permanente para construir aquilo que for necessário. 

Nesse caso, há algumas medidas que extrapolam 

também só o nosso Poder, é preciso dialogar lá, 

apresentar lá, construir aquilo que os senhores estão 

fazendo no Poder Legislativo. Acho que está muito 

claro para encontrarmos uma solução, seja de curto, 

médio ou longo prazo.  

A saúde é uma área estrategíssima, 

importantíssima que o Estado tem o papel 

fundamental junto com a União, que cada vez mais 

tira a mão, é só ver. Estive no Congresso, quando 

achamos que iriam discutir e fechar a questão do 

financiamento público, não conseguimos. Fizemos só 

o conceito, não conseguimos garantir o 

financiamento claro de parte da União. A sobrecarga 

sobre o Estado e, principalmente, os municípios é 

muito grande. Eles têm arcado de certa forma com a 

despesa desse financiamento, mas é preciso dizer que 

saúde é prioridade constitucional.  

Está lá o direito do cidadão e precisamos do 

esforço de todos, da sociedade, mas, principalmente, 

dos Poderes constituídos para evoluirmos nas 

soluções e apresentarmos à sociedade um bom 

serviço que na nossa visão de governo pode ser 

misto. Na nossa visão podemos ter modelos que 

podemos comparar produtividade e custos, para 

vermos aquilo que é melhor para o Estado do Espírito 

Santo e para a nossa população.  

Parabéns à OCB mais uma vez, ao Esthério 

Colnago, da nossa OCB, ao Márcio Freitas, lá de 

cima, da nossa OCB nacional, que faz um papel 

belíssimo, avançando na pauta nacional com muita 

competência e prioridade. Temos avançado tanto na 

Câmara como no Senado e nesta Assembleia 

Legislativa, os seus deputados. E a OCB e a 

Federação hoje faz uma apresentação específica das 

especialidades médicas. Muito obrigado. (Muito 

bem!) 

 

A SR.ª CERIMONIALISTA – 

(ESPERANÇA ALLEMAND) – Neste momento, 

fará uso da palavra o Senhor Carlos André Santos de 

Oliveira, superintendente do Sistema Organização 

das Cooperativas Brasileiras.  

 

O SR. CARLOS ANDRÉ SANTOS DE 

OLIVEIRA – (Sem revisão do orador) – Boa-

noite! Serei breve, prometo. Cumprimento o Senhor 

Deputado Hudson Leal, proponente desta sessão. 

Agradeço a oportunidade em nome das cooperativas 

de especialidades médicas. Cumprimento o Senhor 

Deputado Doutor Hércules, presidente da Comissão 

de Saúde, cooperativista de longa data. Desde criança 

S. Ex.ª, depois do leite materno, foi criado bebendo o 

leite da cooperativa Selita, em Cachoeiro de 

Itapemirim, tenho certeza disso. E Dary Pagung, 

Deputado da área de Baixo Guandu. 

Cumprimentando o Doutor Erick Freitas Curi, 

Presidente da Febracem, cumprimentamos todos os 

presidentes e diligentes das Cooperativas de 

Especialidades Médicas presentes; o Doutor Celso 

Murad e todos os médicos presentes, também; o 

Doutor José Adalberto Dazzi, do Ministério Público, 

é uma honra tê-lo presente nesta reunião; o vice-

governador César Colnago, amigo e parceiro do 

cooperativismo. O nosso Presidente Esthério Colnago 
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pediu que eu o representasse e representasse a OCB, 

de uma forma bastante breve. 

Vice-governador César Colnago, hoje, nesta 

reunião, tivemos uma aula de cooperativismo de um 

líder preparado, que fez uma exposição com dados, 

com indicadores, com informações seguras, com 

coragem e com paixão. Um líder destemido que 

representa essa categoria, que é muito mal 

compreendida, que são as Cooperativas de 

Especialidades Médicas, e que sofrem um brutal e 

injusto preconceito há muitos anos no Estado do 

Espírito Santo. 

Conforme lembrou o Doutor Erick Freitas 

Curi durante anos, durante um período, são esses 

médicos, esses profissionais abnegados, cooperados 

das Cooperativas de Especialidades Médicas, que 

trabalham sob condições desumanas, na sua grande 

maioria, e em instalações caindo aos pedaços, 

infelizmente. São esses médicos que quando se 

sentam à mesa de negociação com o Poder Público, 

nos últimos anos, são tratados de uma forma mais 

mal educada, injusta e são tachados de 

incompetentes, de isso e daquilo, usurpadores da 

ordem pública, do recurso público. 

Nesse momento, esses médicos, esses 

profissionais abnegados que resolveram seguirem a 

carreira de autônomos, com suas cooperativas, que 

não recebem salários. Eles não são empregados, eles 

recebem por produção cooperativista. Não têm férias, 

não têm o décimo terceiro, pagam a sua previdência 

privada complementar. E esses são médicos e 

cooperativas, que na mesa de negociação, muitas 

vezes, são tachados como bandidos.  

A vocês, profissionais abnegados e liderados 

pelo Doutor Erick Freitas Curi, toda a consideração e 

o respeito da OCB Espírito Santo. Uma salva de 

palmas para vocês. (Palmas) 

O cooperativismo é gerador de trabalho e 

renda para os cooperados, de dignidade, de cidadania, 

de impostos. Gera empregos também. Muitas 

cooperativas têm empregados. Geramos, hoje, no 

Estado do Espírito Santo, oito mil, quinhentos e 

sessenta empregos diretos. São duzentos e trinta e 

cinco mil cooperados tendo trabalho, renda e 

cidadania por meio das nossas quase cento e sessenta 

cooperativas. Dados já mostrados de forma muito 

explícita, muito concisa, muito bem colocados pelo 

Doutor Erick Freitas Curi, Presidente da Febracem.  

Vice-Governador César Colnago, o que 

queremos é que o diálogo iniciado pelo senhor 

Ricardo de Oliveira, atual Secretário de Saúde, seja 

ouvido. Quero que levem um abraço da OCB Espírito 

Santo para o secretário. Esse é o primeiro secretário, 

em muitos anos, que dialoga com respeito com as 

Cooperativas de Especialidades Médicas. Leve o 

nosso abraço e nosso respeito ao secretário. Agora, 

infelizmente, Vice-governador César Colnago, 

complementando o depoimento do Doutor Erick 

Freitas Curi, Presidente da Febracem, o secretário 

está muito mal assessorado. 

A OCB Espírito Santo, inclusive, falando na 

TV Ales, pode falar com muita tranquilidade, como 

órgão de representação e defesa das cooperativas 

capixabas, que esse é um secretário bem-

intencionado, profissional, preparado e inteligente, 

que está dialogando com as cooperativas, com a 

Febracem, com a OCB, mas está muito mal 

assessorado. 

É importante que o Vice-Governador César 

Colnago e o Governador Paulo Hartung saibam disto. 

O secretário está muito mal assessorado e com 

pessoas que combatem o modelo societário do 

cooperativismo, por simples ignorância ou ideologia 

ultrapassada. É importante que seja colocado e a 

OCB tem coragem de colocar isso na Assembleia 

Legislativa de forma muito tranquila, serena e muito 

respeitosa. 

Vice-Governador César Colnago, as bases do 

que as cooperativas propõem estão elencadas no 

documento, que o secretário, o governador e V. Ex.ª 

receberão. Pediríamos ao Ministério Público, 

representado nesta sessão pelo Doutor José Adalberto 

Dazzi, que nos dê essa oportunidade de sentarmos 

para prover a continuidade e aprofundamento de mais 

um diálogo com o Tribunal de Justiça, com o 

Tribunal de Contas e com o Ministério Público, para 

que possam entender esse modelo societário, que é 

avançado, inovador e está à frente do nosso tempo, 

inclusive, no mundo inteiro, mas é incompreendido 

no Estado do Espírito Santo, principalmente na área 

do cooperativismo de especialidades médicas, por 

puro preconceito.  

O que pedimos como OCB é que esse 

preconceito seja cessado e que possamos dialogar da 

forma mais aprofundada ainda do que temos feito. 

O presidente Esthério Colnago pediu que 

para encerrar lembrássemos que o cooperativismo é 

uma sociedade de pessoas. O cooperativismo 

humaniza a relação e isso nos faz totalmente 

diferentes. Somos vetores da democracia e da paz, 

somos o único modelo socioeconômico capaz de 

enfrentar a crise do jeito que está e ainda, ao final 

dela, apresentar crescimento, credibilidade, alegria e 

felicidade para os cooperados, para os clientes, para 

os formadores de opinião e para a população em 

geral.  

Então, vice-governador, veja e receba com 

muito carinhos as propostas das cooperativas de 

especialidades médicas, via Febracem e via OCB; 

fortaleça o diálogo já iniciado para que possamos ter 

pela primeira vez na história do Espírito Santo uma 

negociação de alto nível; e que seja cessado de uma 
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vez por todas o preconceito contra as cooperativas de 

especialidades médicas.  

Muito obrigado pela atenção do Senhor e dos 

Senhores Deputados presentes. (Muito bem!) 

 

A SR.ª CERIMONIALISTA – 

(ESPERANÇA ALLEMAND) – Neste momento, o 

Senhor Celso Murad falará em nome do Conselho 

Federal de Medicina. 

 

O SR. CELSO MURAD – (Sem revisão do 

orador) - Boa noite a todos. Cumprimentando o 

Senhor Deputado Hudson Leal, organizador desta 

sessão, cumprimento a todos os presentes e à Mesa. 

Gostaria de falar pouca coisa, a primeira 

delas é que o Doutor Erick Freitas Curi escreveu 

hoje, nesta sessão, a nova base teórica das 

negociações entre as cooperativas médicas e o Estado 

do Espírito Santo. 

Acho que a partir de agora temos 

fundamentos suficientemente fortes de 

convencimento em uma área extremamente 

importante, como a área composta por esta Mesa, de 

que as cooperativas médicas sempre prestaram ao 

Estado do Espírito Santo e a sua população uma 

assistência de qualidade. Sou testemunha disso, 

porque fui diretor do Hospital Infantil Nossa Senhora 

da Glória e fui diretor do Hospital São Lucas antes do 

aparecimento das cooperativas de especialidades. Sei 

das dificuldades que os gestores dessas áreas têm.  

Há cinco anos, mais ou menos, caiu um 

airbus da TAM em São Paulo, quando morreu todos 

a bordo, quase duzentas pessoas, e isso foi uma 

catástrofe e foi tratado como uma calamidade.  

A força tarefa que estudo quadros de 

septicemia da Organização Mundial de Saúde 

detectou que no Brasil temos trezentos e trinta e 

cinco mil internações com quadros sépticos no Brasil 

inteiro. O nosso índice de mortalidade é de cinquenta 

e cinco por cento pela dificuldade de acesso que o 

paciente tem ao serviço de saúde, pela estrutura 

hospitalar colocada à disposição desses pacientes, e 

pelo despreparo, inclusive, em termos de recursos 

humanos, das pessoas que lidam com esse problema 

extremamente grave.  

A Austrália tem quatorze por cento de índice 

de mortalidade. Doutor Erick Freitas Curi mostrou 

nesta sessão que a Austrália está em segundo lugar no 

IDH do mundo inteiro. Digamos que investíssemos 

recursos suficientes nessa área para reduzir a trinta 

por cento, mais que o dobro um pouco do que seria o 

ideal, e começássemos a investir. Assim, evitaríamos 

setenta mil óbitos por ano, o  que dá um Airbus por 

dia, por dia, de óbitos desnecessários, só em quadros 

sépticos. Isso significa uma única coisa: falta de 

investimento. 

 A Constituição Brasileira reza que a saúde é 

um direito de todos e dever do Estado. O Governo 

brasileiro federal lê que a saúde é um direito de todos 

e obrigação dos estados e dos municípios. O Governo 

federal não tem responsabilidade. A redução da 

contribuição federal no custo do atendimento à saúde 

nos estados caiu quase vinte por centos nos últimos 

dez anos, até 2013. Provavelmente de 2013 pra cá 

caiu mais.  

Entraremos agora num regime de recessão, 

desemprego, inflação em alta. Isso é um indicativo 

sério de que a clientela do Sistema Único de Saúde 

começará a aumentar. Há que se perguntar se estamos 

preparados para atender a essas novas dificuldades.  

O Doutor Hudson Leal esqueceu quando 

falou sobre as cooperativas, que foram criadas numa 

época em que o salário do médico no estado do 

Espírito Santo era de trezentos reais. Governo do PT. 

E o Governo ofereceu demissão incentivada pra todo 

o mundo sair. E aqueles que viram a possibilidade de 

oferecer uma qualidade melhor de assistência aos 

pacientes saíram e se organizaram em cooperativas 

de especialidades, que foi a salvação da assistência 

médica neste estado. Se não fosse isso, haveria uma 

catástrofe neste país, porque desde aquela época já 

era um hábito de se criarem os problemas, de se 

interromperem os programas, sem que se 

oferecessem a contrapartida.  

O secretário citado aqui antes, logo que 

assumiu seu primeiro mandato, fez um depoimento 

que acabaria com as cooperativas médicas no estado 

do Espírito Santo, sem que tivesse nenhum programa 

alternativo de garantir assistência. Foi pra televisão e 

falou que acabaria com as cooperativas de 

especialidades.  

Doutor César, temos que manter, sim, o olhar 

para trás um pouco, simplesmente porque os médicos 

não podem ser tratados como foram tratados até 

então. É isso que eu queria deixar claro.  

Meus parabéns, Senhor Deputado Doutor 

Hudson Leal. pela nossa audiência, e ao Senhor Erick 

Freitas Curi, pela apresentação. Muito obrigado. 

(Muito bem!) 

 

A SR.ª CERIMONIALISTA – 

(ESPERANÇA ALLEMAND) – Neste momento, o 

Senhor Deputado Hudson Leal abrirá para perguntas 

e, em seguida, fará o pronunciamento final. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (HUDSON LEAL 

– PRP) – Há dois microfones, gostaria que houvesse 

a participação dos senhores. Se alguém quiser fazer 

alguma pergunta, por favor, faça a pergunta que as 

direcionarei. 
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 O Vice-Governador César Colnago precisa 

sair agora. S. Ex.ª tem outro compromisso e já havia 

nos falado.  

Gostaria que os senhores participassem. Esta 

é uma sessão pra ter debate. Há pessoas da 

comunidade, médicos. Está aberta a fala. (Pausa) 

 Bem, já que não há ninguém pra falar, 

agradeço ao Carlos André Santos de Oliveira, a 

sugestão. Carlos André, parabéns pela sua sugestão. 

Erick, parabéns pela apresentação. Mesmo eu sendo 

um cooperativista nato, os números que foram 

apresentados me surpreenderam positivamente. Acho 

que você apresentou ao Legislativo. A população do 

Espírito Santo está assistindo neste momento, ao 

vivo, através da TV Ales, e depois será reproduzido 

outras vezes. Quem quiser a cópia dessa sessão 

poderá ter acesso, é só pedir aqui na Assembleia, no 

meu gabinete, ou na Comissão de Saúde.  

Mas acho que devemos levar para o Poder 

Judiciário. Farei um esforço, Erick. Acho que nós, no 

Legislativo, os deputados desta Casa, trabalharão 

para um modelo que seja benéfico para a população 

do estado do Espírito Santo. O senhor pode ter 

certeza. Teve o depoimento do Senhor Deputado 

Dary Pagung, que será um guerreiro, somará. O 

Senhor Deputado Doutor Hércules se colocou à 

disposição, e tenho certeza de que o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, outro deputado médico, 

também se colocará, assim como todos os outros 

deputados desta Casa. 

 

Temos que fazer uma síntese dos números 

apresentados. Já peço ao Doutor José Adalberto 

Dazzi, tenho que me dirigi ao representante do 

Ministério Público. Vou pessoalmente para 

conversarmos a fim de apresentarmos esses números 

no Pleno do Tribunal de Justiça, ao Ministério 

Público e ao Tribunal de Contas, porque às vezes não 

sabem. Temos que dar publicidade aos números, 

Erick. 

 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, solene, dia 14 de maio de 

2015, às 19h, conforme requerimento do Senhor 

Deputado Marcelo Santos, aprovado em Plenário, 

para entrega da Comenda Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero, e comunico que haverá sessão solene dia 

15 de maio de 2015, às 18h30min, em comemoração 

ao Dia do Assistente Social, e sessão ordinária dia 18 

de maio de 2015, cuja ordem do dia foi anunciada na 

trigésima sétima sessão ordinária, realizada dia 13 de 

maio de 2015. 

 

 Está encerrada a sessão. 

 
Encerra-se a sessão às vinte e uma horas. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. QUINTA 
REUNIÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2015. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – 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 31 de março de 2015. (Pausa)  

 
(O Senhor Secretário procede à 
leitura da ata) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMBD) – Em discussão a ata. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – Pela 

aprovação. 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Pela 

aprovação. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO- PMBD) – Aprovada a ata como lida. 
Boa-tarde a todos e a todas. Cumprimento o 

nosso vice-presidente, Senhor Deputado Bruno 
Lamas; a nossa companheira, membro efetiva desta 
Comissão, a Senhora Deputada Raquel Lessa; 
cumprimento os técnicos que nos assessoram, nos 
ajudam para que o trabalho, o resultado seja 
realmente eficaz; os profissionais da TV Ales, os 
jornalistas e principalmente quem está 
acompanhando os trabalhos no nosso auditório. 
Muito obrigado pela presença. Agradeço ao diretor 
das comissões, Marcelo Siano Lima, a atenção.  

Senhor Deputado Bruno Lamas, já estava 
sentindo falta da presença de V. Ex.ª ao meu lado. 
Pensei que estivesse de mal, mas está de bem e 
sentado ao meu lado.  

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à 
leitura do Expediente.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
Ofício/Gabinete do Senhor Deputado 
Padre Honório/n.º 0055/2015 – Solicitando 
que esta Comissão realize uma audiência 
pública para discutir o tema Educação no 
Campo. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMBD) – Solicito que seja colocado em 
deliberação na Ordem do Dia. 
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Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício/s/n.º/2015/CUT – Solicitando apoio 
aos membros desta Comissão no sentido de 
articular com as câmaras e executivos 
municipais a participação das autoridades 
locais em evento organizado pelo Sindiupes e 
CUT, intitulado Semana Estadual de 
Reflexão e Combate à Violência nas Escolas, 
que acontecerá de 4 a 8 de maio de 2015. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO- PMBD) – Ciente. Solicito que seja 
enviada cópia aos membros desta Comissão. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício/Gabinete da Senhora Deputada 
Luzia Toledo/n.º 116/2015 – Propondo 
convite à senhora Elânia Valéria Monteiro 
Sardinha de Souza, secretária executiva da 
União Nacional dos Dirigentes Municipais 
(Undime), no Espírito Santo, para discorrer 
sobre o Plano Estadual de Educação. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMBD) – Em discussão o ofício que 
acaba de ser lido. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Favorável. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – 

Favorável. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMBD) – Então, marquem a data, 
porque como esse assunto é pertinente à discussão do 
Escola Viva, é muito importante que tenhamos as 
informações de como está a discussão do PNE. A 
professora Elânia Valéria Monteiro Sardinha de 
Souza é a secretária executiva, entramos em contado 
com S. S.ª e precisamos saber como está no país 
inteiro e como está no Espírito Santo. 

Interromperei um pouquinho porque 
registrarei a presença da Vereadora Sirlene Olimpio 
da Silva. Por favor, levante-se, de Conceição da 
Barra, muito obrigada pela presença. Também há 
outros companheiros. Não pensem que é só a 
vereadora não. A presença de todos é muito 
importante, tanto quanto. 

Eliane dos Santos Menezes, professora de 
Cariacica, muito obrigada pela presença, venha 
sempre; Mariana Ceolin Mattos, professora de 
Vitória, que ótimo; Gean Carlos Nunes de Jesus, 
diretor do Sindiupes, V. S.ª é nosso conhecido de 
todo dia; Eliete de Deus Gonçalves Fraga, professora 
da rede estadual; todos sejam muito bem-vindos. 

Quem não falei, mande o nomezinho que a gente fala. 
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:  
 
Ofício n.º 0055/2015/Padre Honório, 
solicitando que essa comissão realize uma 
audiência pública para discutir o tema 
Educação no Campo. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Vou colocar em discussão e 
em votação ao mesmo tempo. Só não marcaremos a 
data porque V.Ex.ª

s
 já viram que na nossa pauta 

temos o requerimento do Senhor Deputado Bruno 
Lamas, em primeiro lugar, e tem todos os demais. 
Com a concordância dos Senhores Membros da 
Comissão de Educação, acabamos de aprovar a vinda 
da representante da Undime, que é muito importante 
para o nosso convencimento. E, agora, tem esse 
requerimento do nosso colega, Senhor Deputado 
Padre Honório. Se desejarem, poderão discuti-lo. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) –  

Favorável. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – 

Favorável. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO - PMDB) – Também acompanho. O 
requerimento foi aprovado à unanimidade.  

Passa-se à fase das Comunicações. 
Nesta fase, antes de passar a palavra aos 

nossos companheiros, gostaria de apresentar um 
vídeo. A Senhora Deputada Raquel Lessa já o 
assistiu, mas o Senhor Deputado Bruno Lamas ainda 
não, pois não pôde estar presente. Em homenagem ao 
nosso colega Bruno Lamas, aos companheiros 
técnicos desta comissão, aos nossos telespectadores e 
a vocês presentes, exibiremos um vídeo de uma ex-
aluna do colégio de Pernambuco, que foi o primeiro 
colégio a adotar a Escola Viva, que lá chamam de 
Escola da Escolha. 

Essa menina é um exemplo para nós. Senti-
me um pouco próxima a ela e cheguei até a fazer um 
relato, porque venho de uma família paupérrima, 
troquei de família aos seis anos de idade, descalça, e 
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consegui chegar até onde cheguei com seriedade, 
com competência e com respeito a todo mundo. Essa 
menina é novinha e está mostrando exatamente que é 
possível seguir os sonhos, é possível vencer.  

Ela deu esse depoimento na nossa TV 
Assembleia, que agradeço e parabenizo por ter feito 
esse trabalho paralelo tão bem feito. Trata-se da 
jovem Renata Alves Santos, egressa da escola 
estadual comum e que passa a vivenciar seu sonho 
dentro da Escola da Escolha, que é o mesmo projeto 
da Escola Viva e que lá em Pernambuco recebeu esse 
nome. 
 

(É apresentado o vídeo) 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO- PMDB) - Fico feliz que o Senhor 
Deputado Bruno Lamas... Porque, na verdade, nós 
três - tanto eu, como a Senhora Deputada Raquel 
Lessa, quanto o Senhor Deputado Rodrigo Coelho - 
já tínhamos visto o depoimento da Renata, na 
Secretaria de Educação. Não assim, com essas 
mesmas palavras, mas exatamente com o mesmo 
foco. E hoje trouxemos esse depoimento, feito dentro 
desta Casa pela nossa TV Ales, para compartilhá-lo 
com os senhores. É extremamente importante ver 
outras realidades para fazermos as comparações, não 
é, Senhora Deputada Raquel Lessa? Isso é muito 
importante. 

Chegamos à fase das Comunicações. 
Primeiramente apresentamos esse vídeo e agora 
concederemos a palavra ao Senhor Deputado Bruno 
Lamas, Vice-Presidente da Comissão. S. Ex.ª não 
apenas fará suas comunicações, mas também 
comentará a presença da Renata em nossa Comissão, 
por meio do vídeo.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Bruno Lamas. 
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Boa-
tarde a todos. Muito obrigado aos que nos visitam, 
aos nossos servidores, aos funcionários da Casa, aos 
meus colegas Senhores Deputados e Senhoras 
Deputadas, e aos que nos assistem através da TV 
Ales.  

Senhora Deputada, registro com muita 
alegria, a presença dos professores e dirigentes que já 
conhecemos e que têm sido pontuais e importantes 
neste debate; a visita do Edmar da Silva Gomes, da 
Danielly Carvalho da Silva Gomes Ramos e de sua 
família. S. S.ª é uma liderança da Serra, um menino 
dedicado e que venceu na vida como a Renata. Teve 
uma oportunidade, abraçou-a e com seriedade tem 
vencido. S. S.ª está presente com seus três filhinhos.  

Registro a presença do Eduardo e da 
Vereadora Sirlene, uma batalhadora. Quem sabe será 
nossa futura prefeita de Conceição da Barra. Essas 
mulheres têm um poder fantástico. 

Registro algumas coisas importantes. A fala 
da Renata comove, mexe com nosso coração... 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO – PMDB) –  Queria apenas registrar a 
presença do Vereador Wannir Siqueira Filho, o Kiko, 

porque senão falará que registramos a presença de 
todos e não a dele. O Senhor Wannir Siqueira Filho é 
vereador pelo Município de Santa Teresa e é nosso 
amigo querido, está sempre conosco. Seja muito 
bem-vindo, como todos os demais presentes. Muito 
obrigado.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Seja 

bem-vindo, Vereador. 
Dizia então sobre a Renata. A sua fala mexe 

conosco. Todos queremos uma educação em tempo 
integral. Quero-a em trinta, sessenta, noventa e em 
todas as escolas do Estado. Concordo com ela quando 
fala que temos que ter coragem para o novo e que é 
preciso arriscar. Faremos isso. Temos convicção de 
que faremos isso. Acreditamos na capacidade de o 
Governador Paulo Hartung promover essas 
mudanças, porque do jeito que está não dá para ficar.  

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, a cada dia 
que passa, tenho me alegrado mais com meu 
trabalho, tido mais convicção sobre meu trabalho 
nesta Assembleia Legislativa e a certeza de que 
poderei dar, com ajuda dos meus colegas, uma boa 
contribuição a este Estado, mas é importante que 
tenhamos posição firmada. As pessoas gostam que 
tenhamos coragem e ponto de vista.  

Que este ano seja todo usado para preparação 
da nossa escola em tempo integral, das escolas, dos 
alunos e dos professores, para que possamos, sim, a 
partir do ano que vem, ter uma escola muito 
organizada e em condições de produzir todo esse 
resultado que a Renata expõe para nós. Esse é o meu 
ponto de vista, inclusive com votos declarados já 
contrários à matéria caso venha com algumas falhas 
tão pontualmente colocadas. 

Gostaria também de registrar, Senhora 
Deputada, que esta Comissão foi provocada em 
plenário, ontem. Não sou um Deputado midiático, 
mas sou um Deputado de posições firmes, volto a 
dizer isso. Não podemos nos calar em cima dessa 
denúncia que foi feita ontem com relação ao 
fechamento de turmas. Também concordo que é um 
absurdo e entendo que se na escola particular os 
alunos têm o direito de ter um cronograma de 
atividades e concluir o ano de forma decente, que os 
alunos da escola pública também tenham esse direito.  

Essa é a segunda vez que somos provocados 
com relação ao fechamento de turmas. Isso tem que 
ser investigado. Precisamos tomar uma posição, até 
porque fomos provocados em plenário, ontem. 
Temos que dar uma resposta, não somente pela 
posição do Deputado, mas por nossa obrigação.  

Quero informá-los sobre nossa audiência 
pública no dia 23 de abril de 2015, aprovada por esta 
Comissão, sobre um tema que vinha sendo discutido 
com propriedade pela Assembleia Legislativa e pela 
Senhora Deputada Luzia Toledo e com mais 
propriedade ainda pelo Senhor Deputado Rodrigo 
Coelho. O Plano Estadual de Educação. Faremos uma 
ampla divulgação agora e um belo debate, para que a 
Secretaria de Educação possa nortear todos que 
participarão desse debate com relação ao cronograma 
e ao cumprimento das exigências do nosso Plano 
Estadual de Educação. 
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Também reiniciaremos o debate da 
universidade pública estadual. Entendo que não tem 
como ser feita agora, mas não pode ficar adormecido 
esse assunto de suma importância para a população.  

Por último, via Secretária de Ciência e 
Tecnologia, começaremos a explicar melhor, a 
detalhar melhor à população o Nossa Bolsa, um 
programa tão importante para os capixabas que 
preciso conhecê-lo mais profundamente. Também 
aprovamos esse requerimento que será fruto de 
debate desta comissão e deste Parlamento.  

No mais, desejo uma boa-tarde a todos. Em 
seguida estaremos no plenário, fazendo mais um 
trabalho em mais um dia de grandes debates e boas 
votações que temos. Muito obrigado, Senhora 
Presidenta. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho. S. Ex.ª até se inscreveu, o 
que não precisava, mas é bom. 
 

O SR. RODRIGO COELHO – (PT) – Boa-
tarde, Senhora Presidenta Luzia Toledo, Senhores 
Deputados Bruno Lamas e Raquel Lessa; nossos 
trabalhadores da Comissão de Educação e da 
Assembleia Legislativa; e todos que nos visitam nesta 
data. 

Senhor Deputado Bruno Lamas, fico feliz 
porque era voz solitária no pedido de elaboração do 
Plano Estadual de Educação, inclusive forçamos 
muito ano passado para fazermos as primeiras 
reuniões do fórum, com vistas a essa estratégia. Foi-
me dito várias vezes pelo secretário anterior que 
precisava ter o plano nacional aprovado para daí 
começar a fazer o plano estadual. Mas eu ponderava 
que havia municípios que estavam revisando os 
planos municipais e não podíamos ficar à mercê da 
vontade do planejamento de outros entes federados. 
O Estado também precisava dar sua contribuição.   

Fico feliz de ter a solidariedade de V. Ex.ª. V. 
Ex.ª também terá a minha. Tenho certeza de que 
precisamos nos somar para conseguirmos ter os 
resultados. Parabenizo V. Ex.ª pela iniciativa da 
audiência pública. Com nosso apoio, estaremos aqui 
para fazermos juntos esse debate. 

Hoje quero me manter no debate da escola 
em tempo integral, que a Renata nos apresentou 
como Escola da Escolha e o Governo do Estado do 
Espírito Santo nos apresenta como Escola Viva.  

É importante dizer que essa é uma grande 
oportunidade que estamos vivenciando. Estamos 
vivendo a inquietação. Disse, na reunião que fizemos 
com o secretário, que o bem mais precioso que 
poderia dar à coletividade era a minha inquietação, 
era não aceitar as coisas passivamente.  

O governo mostra que ficou inquieto com a 
situação das escolas de ensino médio no Estado do 
Espírito Santo e apresenta um projeto de 
transformação do ensino médio. Conversava com o 
secretário de Educação, falando das metas do Plano 
Nacional de Educação, e tem uma meta de ter vinte e 
cinco por cento dos alunos do ensino médio em 
tempo integral no decorrer do período do Plano 

Nacional de Educação. S. S.ª me falava que a 
ambição é fazer com que vinte e cinco por cento dos 
alunos estejam, neste período de governo, em escolas 
de tempo integral, o que será ótimo. 

A proposta da Escola da Escolha tem uma 
metodologia intrigante, interessante, mas tem duas 
coisas que estamos debatendo: uma é a metodologia 
da Escola Viva, a metodologia da Escola da Escolha, 
o currículo. Uma coisa é o projeto Escola Viva, a 
outra são as relações constituídas no Estado do 
Espírito Sando no ambiente da educação.  

O projeto não é novo, já é experimentado. E 
porque é experimentado é que está aqui. Essa foi uma 
argumentação, Senhora Deputada Luzia Toledo, que 
usaram conosco. Não é um projeto novo. É um 
projeto experimentado. A parte que é experimentada 
cabe a uma consultoria implementar. Não temos 
discutido muito isso. Nosso debate não tem corrido 
nessa direção. Não tenho percebido o debate acerca 
da grade, do currículo, do projeto de vida, das 
matérias optativas, do tempo. Não é isso que estamos 
debatendo.  

Estamos debatendo o que cabe ao Estado. O 
que cabe ao Estado? As relações de trabalho e as 
ofertas de vagas. É isso que estamos debatendo. 
Precisamos, na minha modesta opinião, esgotar nosso 
entendimento sobre a proposta pedagógica e 
metodológica da Escola Viva porque, se ela for ok, se 
todos estamos entendendo que é uma aposta que 
precisamos fazer, precisamos começar a falar em 
apoio à Escola Viva, à Escola da Escolha, à escola 
em tempo integral, para defender um modelo de 
educação.   

Precisamos iniciar, com muita fraternidade, 
um processo de debate sobre as relações de trabalho e 
as relações de oferta de vagas na rede estadual de 
educação para alunos de ensino médio. São as 
questões que estão colocadas à nossa frente. 

Acho temerário fazermos um debate contra 
ou a favor da escola em tempo integral por conta das 
relações de trabalho e de oferta. Precisamos deixar 
claro que queremos fazer um debate justo pelas 
relações de trabalho.  

Os professores que estão atuando nas escolas 
que são alvo da Escola Viva estão lá porque 
acessaram àquela vaga por um direito através de um 
concurso de remoção. Não chegaram lá colocados de 
qualquer jeito. Precisamos garantir o direito. Essa é 
uma compreensão importante para nós, porque não se 
trata de começar, não começar em junho ou começar 
em janeiro porque é um capricho nosso, porque é um 
desejo que temos. Não.  

Como é que vamos refazer isso? Haverá 
concurso novo de remoção para essas pessoas se 
realocarem? Se elas forem pinçadas para vagas 
diversas aleatoriamente o direito não foi observado. 
Precisamos observar o direito. O aluno, quem puder 
optar por fazer a Escola Viva, optará. Quem não 
optar é porque perdeu a opção, a escolha.  

Vamos ao método, Senhora Deputada Raquel 
Lessa. A Escola da Escolha chama Escola da Escolha 
porque os alunos não têm chances, têm escolha. É 
importante no Estado, pelas relações de oferta de 
vagas, darmos escolha aos alunos. As condições 
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precisam ser ofertadas para que possam escolher estar 
na Escola Viva. É esse debate que temos que fazer. 
Várias sugestões foram apresentadas. Justas 
sugestões foram apresentadas. Disse ao secretário: 
Não seria uma oportunidade rica de fazermos um 
novo concurso público para o magistério? Já que 
temos tantas vagas ocupadas em designações 
temporárias, será que não seria o momento oportuno? 
Será que não seria a hora de fazermos uma seleção? 
Estamos falando de professores com dedicação 
exclusiva.  Mas os professores que estão em nossa 
rede não fizeram concurso para dedicação exclusiva; 
a grande maioria foi em vinte e cinco horas. Então, 
estamos falando também de vidas.  

Falar de vidas é o que nos faz entender a 
ansiedade daqueles que debatem contra ou a favor da 
Escola Viva, a escola em tempo integral, sem 
considerar a divisão que estou estabelecendo aqui, 
que gostaria de continuar estabelecendo, porque essa 
separação do que estamos debatendo é o que 
fortalecerá a nossa compreensão.  

Precisamos ter uma posição acerca do 
conteúdo metodológico e pedagógico da Escola Viva 
para sabermos se é contra ou a favor, e depois debater 
as relações de trabalho e oferta. Sou a favor da Escola 
Viva. Mas se eu disser isso descontextualizado, as 
pessoas podem achar que estou a favor do não 
cumprimento dos direitos. Não é isso! Sou a favor da 
educação em tempo integral para os jovens do ensino 
médio, com a proposta metodológica e pedagógica 
apresentada para nós na Escola da Escolha. Sou a 
favor, quero dizer isso. E quero dizer isso com 
propriedade, sem medo de ser mal interpretado. 
Quero dizer isso fazendo com as pessoas um debate 
honesto sobre aquilo que nos traz realmente a pensar 
as alterações que precisamos fazer no projeto. 

O fato de eu ser a favor da Escola Viva não 
significa que eu não vá apresentar emendas ao 
projeto de lei que está na Casa. Já disse isso ao 
secretário, precisamos observar as metas do PNE 
para as relações de trabalho, para as metas 
estabelecidas, sabe por quê? Porque tem um debate 
que é feito nacionalmente, e quando digo 
nacionalmente incluo o Espírito Santo. Pessoas do 
Espírito Santo participaram de um debate nacional 
para definir as metas do PNE. Vamos simplesmente 
desconsiderar esse conhecimento ofertado pelas 
pessoas que militam pela educação no Estado do 
Espírito Santo, que ajudaram a chegar a essa metas? 
Será que não há conhecimento que foi ofertado que 
não seja importante aplicar nessas relações que 
estamos estabelecendo com a Escola Viva? Claro que 
há conhecimento que é importante que seja aplicado. 
Precisamos desmistificar isso. 

E o fato de você estar a favor da educação em 
tempo integral no modelo da Escola Viva, não te faz 
ficar contra o magistério ou contra os alunos. Não se 
trata disso, de maneira nenhuma. Quem me conhece 
sabe disso. Mas também não significa que o fato de 
eu estar a favor não me dê o direito e 
responsabilidades para indicar caminhos que já 
tenham sido discutidos pela sociedade. 

Senhora Presidenta Luzia Toledo, minha 
posição é nessa direção. Precisamos distensionar o 

debate das relações interpessoais dos atores 
envolvidos no debate. Não nos interessa debater com 
o olhar sobre quem está apresentando que proposta, 
ou quem está defendendo contra que proposta. 
Precisamos nos ater a proposta, porque 
distensionados dessa relação, vamos ter a melhor 
posição para a educação de ensino médio no Estado 
do Espírito Santo. 

Muito obrigado, Senhora Presidenta. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO – PMDB) – Agradecemos as 
contribuições valiosas tanto do Senhor Deputado 
Bruno Lamas, quanto do Senhor Deputado Rodrigo 
Coelho.  

Informamos que acaba de chegar o Senhor 
Deputado Marcos Bruno, membro desta Comissão. 
Estamos fazendo praticamente a mesma discussão, 
Senhor Deputado Marcos Bruno, sobre a Escola 
Viva.  

Farei alguns esclarecimentos tanto ao Senhor 
Deputado Bruno Lamas, quanto ao Senhor Deputado 
Rodrigo Coelho. Comungamos da mesma opinião 
com relação à Escola Viva. Quero, tanto que requeri, 
como presidente da Comissão de Educação, a 
audiência pública. Quem requereu foi a Senhora 
Deputada Luzia Toledo com a anuência de todos que 
estão nesta Mesa.  

Enfrentamos ao mesmo tempo um pedido de 
urgência. Requeremos a audiência pública porque 
entendo da importância como educadora aposentada 
que sou. Fui uma excelente educadora. Posso dizer 
que fui excelente porque fui mesmo. Podem 
perguntar a todos os meus alunos, são todos médicos, 
juízes, promotores, advogados. Dirigi uma escola 
com mil e duzentos alunos. Tenho o maior orgulho, 
foi a melhor coisa que fiz na vida. Claro que hoje é 
outra realidade.  

Entendo isso perfeitamente bem, mas a 
opinião nesta comissão é igual. Primeiro fizemos as 
audiências públicas exatamente para começar a 
discutir. Aquilo não era finito; era o começo de uma 
discussão. Nunca um projeto nesta Casa foi tão 
discutido como o da Escola Viva, ou a Escola da 
Escolha, seja lá como for. Está sendo discutida pelos 
alunos, pelos pais dos alunos, pelos professores, pelo 
sindicato. Então, estamos tranquilos com relação ao 
nosso dever de representante do povo. Não como 
presidente da Comissão de Educação, mas como 
representante do povo.  

Estou no meu oitavo mandato, e todos os 
mandatos com muito respeito ao povo; respeito total. 
E todos sabem disso. Nossa opinião é igual. Somos 
pela escola em tempo integral. E acho que a Escola 
Viva realmente será um avanço para a educação do 
ensino médio no Espírito Santo, conforme foi 
pregada desde a época da campanha do governador 
Paulo Hartung. Portanto estou coesa com o Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho. Acho que temos que 
discutir sim à exaustão. E é o que fazemos.  

Passaria um depoimento - mas não vou fazê-
lo - da Viviane Mosé que deu um depoimento 
fantástico ontem. Não sei se alguém ouviu, mas ouvi 
na CBN exatamente sobre a escola de ensino médio. 
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A Senhora Viviane Mosé é uma filósofa, está sempre 
no programa Fantástico, é capixaba e deu um 
depoimento fantástico na CBN. A imprensa toda tem 
mostrado que quer o debate, é a favor, conforme 
discutimos nesta comissão.  

Tem uma proposição do Senhor Bruno 

Lamas, mas não fui consultada. Aprovamos a 
audiência, mas não aprovamos a data. Nesta data não 
estarei neste Estado e sou presidente desta comissão. 
Tem que mudar a data porque, como colherei o voto 
da comissão, não estarei neste Estado. Todos os 
servidores do meu gabinete sabem que estarei em 

Brasília, com a senadora Rose de Freitas, numa 
audiência que estou marcando desde que S. Ex.ª 
entrou no Senado. 

Foi dessa maneira que consegui trazer para o 
Brasil inteiro tantas políticas públicas, indo a Brasília 
para falar sobre a Fazenda da Esperança, a vacina do 

HPV. Quem conseguiu a vacina do HPV fui eu, indo 
ao encontro do ministro da Saúde.  

Não tomei conhecimento da data. Aprovamos 
que seria feita a audiência, mas a data não. Então, 
muito obrigada.  

Os Senhores Deputados Rodrigo Coelho e 

Bruno Lamas chegaram depois e não ouviram a 
leitura que fiz. A Senhora Elania Valéria Monteiro 
Sardinha, Secretária Executiva da Undime/ES, União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, 
estará na próxima reunião da Comissão de Educação 
para falar do PNE, não só no Espírito Santo, mas no 

país inteiro. Queremos saber como está o PNE em 
cada estado da Federação e no Espírito Santo. E S. S.ª 
já se comprometeu em estar nesta comissão às 
12h30min, na próxima terça-feira. Este mês é cheio 
de feriado.  

Gostaria de dizer ao nosso cordenador que 

está em ata, mas não marcamos data pois tenho uma 
audiência em Brasília. Portanto, marcaremos 
oportunamente a data. 
  

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhora 

Presidenta, pela ordem! Sem problema, respeitaremos 
a sua importante viagem a Brasília, mas considero 
importante, e gostaria de dividir com a Mesa, que 
pudéssemos sair desta reunião hoje com uma data, 
tendo em vista a importância do assunto. Se não pode 
ser dia 23, que seja no dia 22, 24, 25, 26, 27, 28 ou 

dia 4, 5, 6 de maio, para que possamos ter tempo de 
organizar, de convidar as pessoas e de visitar a 
Secretaria de Educação.  Meu encaminhamento é que 
possamos sair desta reunião hoje com uma data 
aprovada. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Gostaria de fazer uma 
contraproposta. Gostaria de ouvir primeiramente a 
secretária executiva da Undime, cuja presença já está 

aprovada para a próxima terça-feira. Depois que ela 
vier, os deputados da Comissão aprovarão a data para 
fazer essa discussão. Mas também não sou dona da 
verdade e nunca serei, sou extremamente democrata. 

Caso V. Ex.ª queira, consultamos nossos 
companheiros. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Gostaria, Senhora Presidenta. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Pois, não! 
Começo pela Senhora Deputada Raquel 

Lessa. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – V. Ex.ª 

fez a proposta de ouvirmos primeiramente a 
secretária e depois marcar a data ou ouvir a secretária 
e já deixar a data marcada? 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Farei uma colocação melhor. 
O Senhor Deputado Bruno Lamas quer marcar a data 
agora. S. Ex.ª propõe democraticamente várias datas. 
E estou propondo que, como acabamos de aprovar a 
vinda da secretaria executiva da Undime a esta Casa, 
primeiramente e ouçamos na próxima reunião que 
será na terça-feira que vem, e na própria terça-feira 
marquemos a data para discutirmos o PNE no Estado 
do Espírito Santo.  

 
O SR. RODRIGO COELHO – (PT) – 

Senhora Presidenta, pela ordem! À minha 
compreensão, as propostas não são divergentes, mas 
convergentes. Para atender os dois Senhores 
Deputados, sugiro que tiremos a data hoje, posterior à 
vinda da secretária na semana que vem. Se vamos, na 
semana que vem, retirar a data, nada nos impede de a 
tirarmos hoje. Se queremos ouvir a secretária 
primeiro, vamos ouvi-la e realizamos a audiência 
depois.  

Sabe por que, Senhora Deputada Luzia 
Toledo? Porque há um equívoco nessa ligação tão 
estreita de dependência dos Planos. É claro que o 
Plano Nacional é referência para nós, debatemo-lo. 
Mas o Plano Estadual de Educação é uma pauta que 
estamos definindo há muito tempo. Essa é uma luta 
de muito tempo. Não é possível mais ficarmos. 

Parece que a Assembleia Legislativa quer o 
Plano Estadual e o Fórum não o quer hoje, já, com 
honestidade. Acho que é um sinal simpático da 
Assembleia Legislativa aprovarmos a data para um 
dia posterior à vinda da secretária, mas marcando 
hoje. Como estamos considerando, Senhor Deputado 
Marcos Bruno, tirar a data, como temos o quorum 
total hoje da Comissão, seria importante fazê-lo. Essa 
é a minha opinião que conciliaria os dois desejos. 

 
O SR. MARCOS BRUNO – (PRTB) – 

Senhora Presidenta, pela ordem! Quero acrescentar à 
fala do Senhor Deputado Rodrigo Coelho, até para 
que comecemos a nos programar. Como a própria 
Senhora Deputada diz que já há uma agenda 
planejada, se já sairmos desta Comissão com uma 
data pré estabelecida, os Deputados da Mesa e os 
membros já saberão que naquela data haverá uma 
dificuldade de criar outra agenda. Queria também 
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sugerir que já fosse pré estabelecida uma data 
anterior à presença da secretária a esta Casa. Essa é 
minha sugestão. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) –  Escutei bem a colocação 
feita pelo Senhor Deputado Marcos Bruno. Uma pré-
data. Por que pré-data, dias 13 ou 14 de maio? 
Porque temos que consultar a Casa. Temos que ver se 
o plenário está desocupado. Não podemos determinar 
uma data sem conversarmos com o cerimonial. 
Vamos deixar pré-marcada para o dia 13, mas não 
sabemos o que há no dia 13. A Casa está 
extremamente movimentada, o que é muito bom.  

Consulto ficar pré-agendado para o dia 13. 
Em discussão. (Pausa) 
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. MARCOS BRUNO – (PRTB) – De 

acordo. 
 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – De 
acordo. 

 
O SR. RODRIGO COELHO – (PT) – De 

acordo. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – De 

acordo. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Está pré-agendado para o dia 
13 de maio a audiência pública sobre PNE. 

Registro com prazer imenso a presença de 
Maria Aparecida Teixeira, de São José do Calçado, 
veio de longe; de Elias Miranda de Souza, Joaquim 
Geraldo Teixeira Muzy, vereadores pelo Município 
de São José do Calçado. São José do Calçado está 
todo presente, Teté, nosso presidente. Foi presidente, 
não sei se ainda está como presidente. (Pausa) Vice? 
Trocou! Registro a presença do Senhor Luis Cláudio 
Castanheira de Moraes, também vereador. Podemos 
fazer uma sessão de vereadores, também fui 
vereadora.  Também registro a presença do Arnio 
Rodrigues. 

Que ótimo que vieram. Esta é uma reunião da 
Comissão de Educação. Uma comissão em que os 
membros são altamente comprometidos com a 
educação deste estado. Todas as vezes que fazemos a 
reunião, às terças-feiras, meio-dia e meia, 
normalmente temos muitas pessoas, professores, pais, 
sindicato, enfim, a sociedade organizada, 
participando da reunião ordinária da Comissão de 
Educação. 

Já passei seis minutos. Vamos terminar. 
 
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 13h37min. 

COMISSÃO ESPECIAL DE GRANITO E 
ROCHAS ORNAMENTAIS. TERCEIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Havendo número legal, invocando 
a proteção de Deus declaro abertos os trabalhos desta 
Comissão.  

Convido a Senhora Secretária a proceder à 
leitura da ata da segunda reunião ordinária, realizada 
em 31de março de 2015. (Pausa)  

 
(A Senhora Secretária procede à 
leitura da ata) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD ) - Em discussão a ata. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação. (Pausa) 
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 11/2015 – DCT, Diretoria da 

Consultoria Temática, do Senhor Jorge Antônio 
Ferreira de Sousa, informando o nome do servidor 
Roberto Antônio Bressiane, consultor temático 
designado para acompanhar os trabalhos desta 
Comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Ciente. Junte-se aos autos. À 
secretaria para verificar se está presente na reunião. 
Providenciar o seu atestado de presença. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO N.º 0832/2015 DNPM/ES – 

Respondendo ao OF/CE n.º 016/2015, informando 
que documentos ali solicitados são de alçada do 
Instituto Estadual de meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Iema). 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Junte-se aos autos. À secretaria 
para observar e refazer ao órgão próprio o referido 
ofício. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
ORDEM DO DIA: 
Deliberações que ocorrerem. 
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O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – Obrigado. 

Combinarei com o Senhor Deputado Da 
Vitoria para deliberarmos a intimação da próxima 
reunião. Sugerirei de colocarmos o Senhor Mário 
Imbroisi. 

Gostaria de saber se V. Ex.ª também tem uma 
sugestão . 

 
O SR. DA VITÓRIA - (PDT) – Senhor 

Presidente, a sugestão de V. Ex.ª é muito pertinente, 
tendo em vista o conhecimento que o Senhor Mário 
Imbroisi reúne. Naturalmente é uma pessoa que, além 
de participar da reunião, irá dirimir as dúvidas de 
muitos participantes. 

 Nossos prefeitos hoje tiveram dificuldades, 
porque o trânsito está bem apertado. Talvez até 
precisemos convidar de novo os prefeitos desta 
agenda, porque a pauta é importante, tendo em vista 
que debatemos sobre a diminuição dos empregos. 
Além de convidar o Senhor Mário Imbroisi, 
renovamos também o convite aos nossos prefeitos. 
Hoje, talvez será uma reunião mais curta e 
manteremos uma mais ampla depois na agenda. 

 Voto favorável. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – A secretaria fica incumbida de 
fazer os ofícios, repetir os ofícios aos prefeitos que 
não compareceram e mais o do Senhor Mário 
Imbroisi. 

Prefeitos convidados que não compareceram 
e não mandaram representante: Eraldino Jann Tesch, 
José Geraldo Guidoni, Mário Sérgio Lubiana, 
Maurício Alves dos Santos, de Mantenópolis; Pedro 
Costa Filho, Luciano Pereira, José de Barros Neto. A 
Prefeita Ana Maria Carletti Quiuqui encaminhou 
representante; e o ex-prefeito Jailson Quiuqui, que 
muito nos honra com sua presença.  

Cumprimento o vereador Alemão, presente 
nesta comissão. 

Solicito que providenciem os certificados dos 
presentes.  
 

O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Senhor 
Presidente, sugiro também a inserção do município 
de Governador Lindenberg, administrado pelo 
prefeito Paulo Coradini, porque lá também tem na 
economia receita de extração mineral. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – Determino à secretaria que também 
convide o prefeito para a próxima reunião. 

 Queria começar com o prefeito Jailson 
Quiuqui, do município que tem também exploração 
de rochas ornamentais e dizer que a Comissão 
Especial é uma iniciativa dos Senhores Deputados da 
Vitória e Freitas.  

Justificamos a ausência do Senhor Deputado 
Freitas, que está na Comissão de Agricultura neste 
momento, trabalhando na comissão que pertence.  

O objetivo desta comissão é tentar levantar as 
demandas para esse segmento nos municípios, as 

dificuldades que têm e o que pode ser feito ou 
encontrar de alternativas para poder ajudar. 

Sabemos que hoje o granito representa no 
Espírito Santo inteiro mais de quarenta mil empregos 
diretos e indiretos e, além disso, representa onze por 
cento do PIB capixaba na balança comercial. É um 
setor que tem muito ainda a crescer e a ser feito em 
termos de empreendimento, de geração de emprego e 
de imposto.  

Recentemente conheci os coreanos que estão 
indo para Águia Branca com um projeto, Senhor 
Deputado Da Vitória, muito bonito e muito 
interessante, que fica na rodovia. É um projeto que ao 
ser concluído, e a ideia é fazê-lo com recurso próprio, 
dará ao município de Águia Branca também uma boa 
sustentação em termos de geração de impostos e 
empregos. Estive com o pai e o filho, que estão 
empenhados, e tudo se amarra nesse desenvolvimento 
da indústria do granito. 

Há coisas que estamos tentando resolver 
nesta comissão, que é exatamente a questão 
documental. Parece que lá tem um problema com a 
área de proteção ambiental, que é a área dos Pontões. 
Em princípio dá para perceber que a área que eles 
compraram tem uma parte que está na área dos 
Pontões, na área preservada. Mas, a maioria, mais de 
oitenta por cento, está liberada e precisa ter a 
concessão dos órgãos do estado para viabilizar isso. 

Passarei a palavra ao Senhor Deputado Da 
Vitória para fazer as perguntas ao ex-prefeito Jailson 
Quiuqui com relação a como está a situação lá e o 
que é visto por ele como a forma de poder levantar 
aqui, porque ao final ofereceremos umas ideias ao 
Poder Executivo e entre elas, inclusive, a de 
municipalizar as concessões e atualizações para 
facilitar. O empresário quer colocar a indústria no 
município e tem que pedir licença ao estado. O 
estado não demonstra interesse de correr com isso, 
não demonstra interesse de agilizar e o município fica 
levando prejuízo e criando aquela competição que já 
existe. Tem Nova Venécia atrás, quer dizer, é uma 
luta da liderança levar uma empresa. E se demora 
fazer aquilo acaba virando uma concorrência muito 
grande nos municípios de oferecimento de área. 

Torcemos para que Águia Branca não perca. 
Se não conseguirmos resolver, corre esse risco e é 
uma injustiça com um município que tem granito e 
precisa estar dentro do contexto industrial. 
 

O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Obrigado, 
Senhor Presidente. Mais uma vez cumprimento V. 
Ex.ª e o parabenizo pelo trabalho desta comissão que 
preside. Saúdo o nosso amigo Jailson Quiuqui, ex-
prefeito de Águia Branca. Temos responsabilidade 
sobre aquele município, pela legitimidade que nos foi 
dada na eleição.  

Cumprimento o vereador mais simpático do 
norte do Estado, Adelson Amici Sobrinho, o Alemão 
da Onça. Da Onça é por conta da comunidade que 
representa. 
 Com a permissão de V. Ex.ª, Senhor 
Presidente, gostaria de convidar o ex-prefeito para 
sentar conosco à Mesa, porque está sendo honrado 
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por, de todos os convidados, ser o que chegou no 
horário e está cumprindo o convite feito pela 
comissão. 
 Convido também o nosso vereador Alemão 
para compor a Mesa, para representar todos os 
demais vereadores que se fazem presentes. 
 Pode ir pegando na mão deste homem, 
porque construiremos uma cirurgia com ele depois lá, 
e sou responsável por essa operação. Vai dar certo! 
 Jailson Quiuqui, serei objetivo. O Senhor tem 
experiência enquanto administrador daquele 
município, pois foi vereador na cidade, o prefeito 
mais jovem do Estado e tem essa liderança até por 
conta da preocupação que tem pelo município.  

Sabemos que Águia Branca é uma das 
menores cidades em termos de população e se formos 
olhar também por renda per capita, Águia Branca 
precisa de muito apoio, porque o município tem uma 
receita pequena. O administrador tem que ter muita 
coragem, porque, além da boa gestão, tem que fazer 
oração todo dia para Deus fazer milagre para vocês 
lá. 
 A relação que o senhor sempre teve com o 
Parlamento Estadual, com a Câmara Federal, 
visitando Brasília e estando nesta Casa de Leis, é 
desde antes da nossa amizade. Hoje comprovamos 
sempre que dos recursos que chegam àquele 
município, poucos são de recursos próprios, porque 
não tem capacidade de investimento. 
 Se tudo der certo, consegue pagar o 
pagamento em dia. E sabemos, o Espírito Santo sabe, 
o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos mais ainda, 
temos estado na vida pública nos últimos dois 
mandatos, andamos por todo o Espírito Santo, mas 
principalmente na região noroeste, que os arranjos 
produtivos têm que ser bem defendidos na cidade. 
 O Senhor Deputado Freitas, que está com seu 
assento garantido à Mesa, está chegando. S. Ex.ª é 
membro efetivo desta comissão, já ganhou ibope na 
Comissão de Agricultura e agora vem defender o 
granito. 
 Então, Jailson Quiuqui, lá não há 
possibilidade de termos empresa de celulose e não 
temos litoral para termos royalties de petróleo, como 
os outros municípios que produzem têm. Temos que 
defender a nossa produção, principalmente a agrícola, 
no local, a economia do café. O que tem estado em 
ascensão nos últimos tempos, gerado emprego, nos 
foi apresentado os números do Estado pelo Senhor 
Deputado Enivaldo dos Anjos, mas em relação ao 
norte/noroeste, está a informação de vinte e um mil 
empregos diretos, só naquela região. Isso representa 
muito. 
 Algumas grandes empresas que são 
instaladas em Águia Branca, além da extração 
mineral que se tem, tem um beneficiamento. O 
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos sugeriu a 
algumas lideranças que defendam que novos 
empreendimentos nasçam naquela região. 
 Além da vontade empresarial de Nova 
Venécia, a vontade política de quem administrava na 
época e dos deputados da época conseguiram que 
estabelecesse no local aquele polo industrial. 

 Águia Branca não pode se dar ao luxo de 
perder uma empresa hoje, porque um emprego na 
cidade faz muita diferença. Sei disso, porque 
converso com V. S.ª constantemente, mas imagine 
fechar uma empresa que, às vezes, tem cem, duzentos 
funcionários diretos.  
 Pretendemos discutir nesta Casa de Leis 
políticas para que possamos fazer com que os órgãos 
do Governo, do Estado, principalmente, e também do 
Governo Federal, possam entender que o Espírito 
Santo não é o único, mas é praticamente quase a 
totalidade dessa extração mineral de granito do nosso 
país. 
 Isso leva o nosso país para fora do nosso 
continente, apresentando as belezas que temos das 
nossas rochas, mas ao mesmo tempo dar condições 
de as pessoas permanecerem no interior do estado. 
Defendemos muito isso nesta Comissão porque 
somos de lá, temos história. Para que essas empresas 
continuem instaladas neste momento da economia 
difícil, e principalmente para que outras possam 
também ter interesse em se instalar no local, elas 
precisam de incentivo. Nem que esse incentivo possa 
ser reduzido simplesmente à redução da burocracia 
que se tem. Quem vai empreender um negócio hoje, 
quando ele coloca a sua economia no negócio, ele vai 
demorar, às vezes, seis meses, um ano, dois anos para 
ter a licença de operação para conseguir beneficiar o 
granito que for tirado de lá. 

Eu achava que era mais fácil. Moro em 
Colatina e ficava vendo as rochas passando em cima 
do caminhão para serem beneficiadas em Cachoeiro 
de Itapemirim, mas com a burocracia que se tem 
hoje, as pessoas que estão instaladas em Cachoeiro de 
Itapemirim preferem ter uma licença só para fazer 
tudo mais próximo.  

 Para o beneficiamento é uma licença mais 
fácil do que uma extração mineral, com a qual se tem 
as defesas mais fortes em relação ao meio ambiente. 
Para esse beneficiamento podem muito bem ser 
estabelecidas regras, leis, um convênio, uma parceria, 
que o município possa, assim como já tem 
autorização em vários municípios para outras 
licenças mais simples, também gerar oportunidade 
para se licenciar uma empresa que vai beneficiar o 
granito na nossa região. É a nossa ideia, porque isso 
dá segurança, dá tranquilidade da renovação dessas 
licenças, mas principalmente na liberação, no início 
da constituição de uma empresa. Você vai à junta 
comercial e monta uma empresa rapidinho – às vezes 
até trinta, vinte dias se consegue. Mas para cumprir 
os requisitos ambientais, para se ter uma licença de 
operação... Às vezes, tudo aquilo que você investiu, o 
tempo que você investiu, não vale a pena porque a 
economia está mudando também e a pessoa nem 
pensa mais em montar.  

Essa é uma das ideias, um ponto chave da 
nossa Comissão. Mas isso é um pouco do reflexo que 
recebemos pelas informações de empresários.  

Senhor Jailson Quiuqui, enquanto gestor de 
município, como representante da prefeita municipal 
de Águia Branca e pela experiência com duas 
administrações, V. S.ª defende muito que as pessoas 
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possam permanecer na sua região. Ouviremos 
também V. S.ª e acredito que possa falar em nome 
dos prefeitos para dar uma contribuição à nossa 
reunião.  
 Saúdo mais uma vez o Senhor Deputado 
Freitas. Com a permissão do Senhor Deputado 
Enivaldo dos Anjos, Presidente, sugiro que V. S.ª 
possa se manifestar. 
 
 O SR. JAILSON QUIUQUI – Bom dia a 
todos. Cumprimento o Senhor Deputado Enivaldo 
dos Anjos, Presidente da Comissão, juntamente com 
o Senhor Deputado Da Vitória, que é da nossa região, 
amigo. O Senhor Deputado Freitas também está 
conosco. Cumprimento o Alemão, vereador pelo 
Município de Águia Branca, todas as pessoas que 
estão nos ouvindo, os assessores.  

O deputado fez umas ponderações 
importantes. O município de Águia Branca 
basicamente sobrevive de agricultura, com o 
comércio, talvez, não tão estruturado. A nossa 
população ainda hoje está sessenta e cinco por cento 
no interior, o que é muito positivo. Uma parte menor 
na cidade. Sobrevive da agricultura, da fruticultura. 
Sabemos que o município também produz rochas 
ornamentais, o granito, e beneficia em Águia Branca 
também. Tem lá o Pancieri, a Andrade e outras 
empresas que estão vindo.  

Como próprio Senhor Deputado Enivaldo dos 
Anjos colocou, essa empresa que está se instalando 
em Águia Branca precisa de incentivo, precisa de 
apoio e está esbarrando na burocracia mais uma vez. 
Sabemos que essa parte burocrática realmente é um 
empecilho grande para que as empresas possam 
prosperar, iniciar e dar o pontapé inicial. Um 
investimento alto que eles querem fazer, uma área de 
dois alqueires de terra que eles compraram e querem 
colocar infraestrutura em toda essa área.  

O município é parceiro, é amigo e quer 
colaborar; porém, como sabemos o pontapé inicial 
parte do Estado, começa pelo Iema. Essa área está 
dentro da área do Parque dos Pontões Capixabas. 
Agora não é parque, é Monumento Natural dos 
Pontões Capixabas, que permite que as pessoas 
fiquem na área sem que precisem ser desapropriadas, 
porém, esbarra na legislação. Já é uma preocupação 
que eles têm de fazer esse investimento e depois não 
conseguir continuar o investimento que querem fazer, 
que é alto, no município, que é beneficiar o granito, 
instalação de postos de gasolina, de comércio, dentro 
dessa própria área mesmo. 
 Procurou o município, esteve com a prefeita. 
Estamos aqui em nome dela. O município se colocou 
à disposição. A parte jurídica do município conduziu 
da mesma forma possível, explicando que não há 
impedimento legal para que possam beneficiar o 
granito dentro do município, mesmo estando dentro 
dessa área dos monumentos capixabas. Para 
beneficiamentos não é impedimento, porém, vamos 
esperar ainda a manifestação do órgão ambiental: 
Iema, Ibama, para ver o que eles podem fazer. 
 De outras preocupações que estão sendo 
colocadas, uma das maiores é a questão do transporte 

do granito, que é um risco muito grande que se dá nas 
estradas. Sabemos que há várias vidas ceifadas pelo 
transporte. Uma pedra que cai da carreta faz um 
estrago enorme. Então são muitas vidas que já foram 
tiradas. O transporte é muito perigoso. 
 Presenciamos passar em Águia Branca em 
torno de trezentas a quatrocentas carretas por dia. 
Então é uma quantidade enorme que passa dentro do 
município e estão nas estradas. Sabemos que 
acidentes acontecem. Se houver um tráfego grande de 
carretas, a possibilidade, a probabilidade de um 
acidente é muito grande. E se o beneficiamento 
acontecesse em Águia Branca, Barra de São 
Francisco, São Domingos, pelo menos seria menos 
risco. Seria muito importante o estado ter essa visão. 
Ficamos felizes em ver a Assembleia Legislativa 
preocupada com essa situação. É uma preocupação 
que realmente está na cabeça de todos. 
 Quem reside ali tem essa preocupação de ver 

as carretas passando todos os dias. Acidentes 

acontecem praticamente todos os dias. Vemos 

acontecendo com amigos, com colegas, com 

parentes. Ficamos impossibilitados, à vezes, de 

resolver essa situação que sabemos que não é tão 

simples.  
 Se não se debater esse assunto, se não se 
discutir esse gargalo, talvez nunca será resolvido. 
Uma das alternativas seria a ferrovia. Não sei quando 
poderemos vislumbrar esse sonho ser realizado, mas 
não deixa de ser uma alternativa esse bloco ser 
transportado nos trens, o que seria uma coisa muito 
mais segura, muito mais rápida e muito mais barata. 
O transporte de pedra, em uma carreta, fica realmente 
caro. Cada dia as despesas estão aumentando mais. É 
o óleo diesel que está subindo, é o desgaste do 
caminhão, é o risco que se está correndo. 
 A ferrovia poderia ser uma solução, projeto 

que não sei quando será realizado, porém, o estado 

precisa discutir isso, planejar, para que no futuro isso 

aconteça. Sabemos que vários planejamentos feitos 

ao longo dos períodos anteriores foram realizados. 

Talvez outros serão realizados mais à frente. Mas se 

não se discutir juntamente aos deputados e aos 

prefeitos da região, para se massificar essa fala, esse 

discurso e essa alternativa, penso que talvez nunca 

aconteça. Mas vejo, com bons olhos, a Assembleia 

Legislativa discutindo, os deputados preocupados. O 

Enivaldo dos Anjos, que é um deputado da nossa 

região, muito bem votado ali, sempre foi um bom 

representante da nossa região, puxando esse discurso 

juntamente ao Da Vitoria, Freitas e outros deputados 

que ali estão para que possamos, no futuro, talvez, ter 

uma alternativa viável para nossa região. 
 Além da burocracia, que é pública e notória, 
como o deputado colocou, não há como se falar que 
no Iema existem diversas dificuldades para 
licenciamento. Se o município pudesse fazer isso, se 
tivesse condições, estrutura financeira suficiente para 
fazer, seria uma excelente alternativa para as pessoas 
que querem investir. É muito claro, a pessoa quer 
investir, mas colocará quantos milhões de reais sem 
saber quando terá retorno. Então é muito arriscado, 
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muito duvidoso, hoje, investir dessa forma como está 
a legislação. 
 Essa questão do transporte é uma 
preocupação muito grande. Falo em nome das 
pessoas que residem na região, que têm essa 
preocupação que está aumentando, na verdade, a cada 
dia que se passa. Que bom que está aumentando, 
porque as pessoas estão investindo, as pedras estão 
sendo extraídas. Estão vindo para Vitória e muitos 
para Cachoeiro, como o deputado Da Vitória falou. 
Conhece a nossa realidade. Está sempre em Águia 
Branca, sabe da nossa realidade, passa todos os dias à 
tarde em Águia Branca e sabe que até para atravessar 
a pista é difícil. Pedestre sofre porque as carretas 
fazem o comboio, uma atrás da outra e a cidade fica 
de 3h até às 6h, 7h, com uma carreta colada na outra, 
realmente.  

Então, penso da forma mais simples possível 
que existem vários problemas, com toda certeza, 
referentes ao granito. Mas uma preocupação muito 
grande hoje é o transporte, que precisa ser discutido 
com relação à infraestrutura. O Estado talvez, ao 
longo dos anos, vem investindo. Nossas rodovias 
estão melhores. Temos que ser sinceros em afirmar 
isso aqui. Não dá para falar que está piorando não. 
Temos que falar que está melhorando, mas ainda é 
um gargalo a ser vencido pelos donos dessas 
empresas que estão explorando granito e têm que 
fazer esse transporte todos os dias, com custo alto, 
para Vitória, para Cachoeiro de Itapemirim e para 
outros locais que sabemos que transportam. 

Uma das colocações que fazemos, uma das 
preocupações, é quanto à burocracia, que é muito 
grande. E também quanto à segurança no trabalho. 
As empresas que estão lá já têm trabalhado e 
pensamos que ao longo do tempo algo poderá ser 
feito e melhorado para nossa região nesse sentido. 
São as minhas ponderações neste momento. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Freitas. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Meu querido 
amigo presidente, parabenizo V. Ex.ª por ser um 
abnegado em discutir as causas do Espírito Santo, 
mas muito particular, distintamente, as causas da 
região Norte e Noroeste. Cumprimento meu amigo e 
companheiro, Senhor Deputado Da Vitória. 
Cumprimento também o Jailson Quiuqui, 
agradecendo a presença, é ex-prefeito e está 
representando a prefeita de Águia Branca; e o 
Adelson Amici Sobrinho, o Alemão, vereador de 
Águia Branca. 

Reforçando e endossando a discussão, 
recordo esse período, esse ciclo importante de 
desenvolvimento econômico com inclusão social que 
o nosso estado vive. Tenho dito que apesar de uma 
crise muito forte instalada no país neste momento, 
por falta de capacidade de gestão pública, é 
importante que se diga isso, a gestão pública está 
fazendo com que o país passe por este momento. O 
mundo não está, o mundo está fazendo um 

movimento inverso do que o Brasil está fazendo. E o 
Espírito Santo neste cenário, dentre os vinte e seis 
estados mais o Distrito Federal, tenho dito com muita 
frequência e afirmado que o Espírito Santo sofre 
menos e sofrerá menos durante essa crise. Não 
sabemos o tempo que levará nem os caminhos que 
terá essa crise, mas o Espírito Santo sofre menos, 
sofrerá menos e sairá mais rápido e mais forte da 
crise em função de gestão pública. 

Estamos passando uma década, um ciclo de 
gestão pública eficiente e os quatro últimos anos de 
governo, sob a gestão do governo Casagrande, foi 
muito priorizado o desenvolvimento equilibrado, foi 
dada total atenção ao desenvolvimento equilibrado. O 
que é isso? Desenvolvimento equilibrado é identificar 
as potencialidades de cada região e fazer com que 
aquilo seja sustentável, agregue valor à produção. 
Pensando nisso, precisava colocar uma infraestrutura 
forte na região Noroeste. Infraestrutura para 
fortalecer as vocações que temos no local. Quando 
ouço o Jailson Quiuqui dizer que hoje temos 
melhores estradas, é resultado desse investimento, 
dessa identificação, dessa prioridade.  

É verdade que Ecoporanga já foi muito forte 
em outros tempos, com outras empresas do setor de 
rochas e granitos, e agora já não é tanto. Quando 
tinha, as estradas acabaram ou não tinha estrada. E 
hoje temos a melhor estrada de Ecoporanga à Barra 
de São Francisco, toda reformulada, com 
acostamento, um contorno de Barra de São Francisco 
quando liga Ecoporanga à Vitória, o transporte não 
tem necessariamente que passar dentro do centro 
urbano de Barra de São Francisco, não 
necessariamente passar dentro do centro urbano de 
Colatina. Isso tudo foi investimento em infraestrutura 
pensando em agregar valor, em fortalecer as 
vocações daquela região. Da mesma forma, posso 
dizer que a ligação de Barra de São Francisco a Nova 
Venécia, a ligação de Águia Branca a Nova Venécia, 
de Águia Branca a São Gabriel da Palha, forma um 
grande centro forte do setor de rocha e granito, onde 
foi priorizada a infraestrutura. 

Precisamos cobrar, Senhor Jailson, vereador 
Alemão e Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que 
preside esta comissão especial, precisamos cobrar 
cada vez mais, e incentivos para as empresas 
beneficiarem esse produto bruto lá na nossa região. 
Andar menos nas rodovias, visto esse transporte 
perigoso. Isso nunca foi incentivado. Pode ter sido 
pensado, mas não foi incentivado. Exigir dessas 
empresas e dar incentivos para que se instalem lá.  

Senti a preocupação do Jailson, que foi 
prefeito daquele município, que tem que se preocupar 
com o meio ambiente e se preocupar muito. 
Precisamos ter responsabilidade, mas ter 
responsabilidade com o meio ambiente não significa 
não desenvolver um setor forte que tem, e identificar 
qual a região, fazer um novo PDU do município e 
identificar em qual área pode-se instalar as empresas 
e desburocratizar as licenças. A partir do que foi 
identificado dentro do município, qual o local pode 
ser estabelecido para a instalação da indústria, 
desburocratiza as licenças e faz com que essas 



Vitória-ES, quinta-feira, 21 de maio de 2015 Diário do Poder Legislativo - 45 

empresas se instalem lá, agrega valor, cria um novo 
setor para fortalecer o município. O município já é 
muito forte do ponto de vista do setor produtivo 
agrícola, da fruticultura, mas precisamos agregar 
mais para gerar emprego, para fortalecer, para não ter 
que trazer essa riqueza para Vitória. Então, as chapas 
podem ser feitas em Barra de São Francisco.  

É nesse sentido que reforço todas as falas e a 
discussão do tema, para que tenhamos num futuro 
muito próximo um grande setor que gere riqueza, que 
gere emprego, que gere inclusão social, não somente 
para Águia Branca, mas para Águia Branca, para São 
Gabriel da Palha, para Barra de São Francisco, para 
Ecoporanga, para Vila Pavão e para Nova Venécia.  

Por que não podemos começar a 
industrializar toda rocha ornamental lá na região e 
dar incentivo para essas empresas? Quantas empresas 
buscamos distante que não têm quase nada a ver com 
o Espírito Santo? Mas que vem para o Espírito Santo, 
se instalam no Espírito Santo, e têm incentivos 
extraordinários no Espírito Santo, e às vezes 
importam por aqui e o produto importado vai todo 
embora para outro canto, mas damos o incentivo 
somente para instalar no Espírito Santo, para gerar 
divisas no Estado, e às vezes não nos preocupamos 
com o que já temos, que é nosso, que é nato, que é o 
setor de rochas ornamentais. 

É nesse sentido que penso que essa comissão 
especial precisa avançar na discussão, identificando a 
região Noroeste como um grande setor de 
desenvolvimento de agregar valor e dar 
sustentabilidade para nossa região. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Queremos acrescentar algumas 
perguntas no sentido de saber se o ex-prefeito teve no 
seu período ou tem conhecimento  de que hoje existe 
algum órgão do Estado no município trabalhando 
nessa área de granito, se existe algum órgão do Iema, 
da Secretaria de Desenvolvimento? Existe algum 
convênio do Estado com o município de Águia 
Branca na concepção da exploração de granito? 

 
O SR. JAILSON QUIUQUI – Não tem não. 

Hoje não. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Na sua experiência administrativa, 
qual seria a melhor participação do Estado via 
convênio com a prefeitura para ajudar nesse 
segmento? 

 
O SR. JAILSON QUIUQUI – Acredito que 

o Estado tenha condições de sentar com o município, 
em conjunto, em parceria, para vermos o que pode 
ser feito. O Estado sentar com o município, vamos 
discutir qual são os problemas enfrentados pelo 
município hoje, e o município, juntamente com o 
Estado buscar essa melhor alternativa para 
resolvermos em conjunto essa questão do granito. 
Sabemos que problemas existem muitos, não dá para 
resolver todos de uma vez, mas em parceria, em 
conjunto, juntamente com o pessoal do Estado, do 

Iema, dos órgãos ambientais, discutirmos para ver 
qual a melhor alternativa que teríamos para resolver 
boa parte dos problemas. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – A prefeitura tem dados 
relacionados a quantas empresas já estão no 
município e qual o número de emprego?   
 

O SR. JAILSON QUIUQUI – Tem. Tem a 
Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de 
Finanças, que tem toda essa documentação sem 
problema algum.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – Gostaria de pedir que o senhor 
providenciasse o encaminhamento, informando 
quantas empresas têm no município, o nome delas e 
qual o número de emprego aproximado de cada uma. 
 

O SR. JAILSON QUIUQUI – Encaminhar 
para... 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – Encaminhar para a Comissão 
Especial do Granito.  
 

O SR. JAILSON QUIUQUI – Ok. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – Pode encaminhar em meu nome 
porque a comissão especial... 

O município tem recebido estradas que sejam 
relacionadas ao desenvolvimento do granito no 
município? 
 

O SR. JAILSON QUIUQUI – Por parte do 
Estado? 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – Por parte do Estado. 
 

O SR. JAILSON QUIUQUI – Tem a 
estrada de Águia Branca que liga o distrito de Águas 
Claras, mas o asfalto está parado. A gente até faz 
uma cobrança à Assembleia, juntamente aos 
deputados que aqui estão, e ao governo do Estado 
para que reinicie esse asfalto porque é importante. É 
de Águas Claras que se extrai a maior quantidade de 
granito, só que o asfalto... Foi feita a terraplanagem e 
infelizmente teve ordem de paralisação. 

Compreendemos o momento de crise em que 
o Estado vive, porém é muito importante que esse 
asfalto seja reiniciado até para aproveitar a 
terraplanagem que foi feita, se não ela também será 
perdida. Foram gastos lá mais de dois milhões de 
reais e o asfalto, hoje, infelizmente está parado. 

Sei que não é só o caso de Águia Branca. 
Não é um caso isolado e sim do Espírito Santo todo, 
mas já fazemos coro a V. Ex.ª

s
 para que esse asfalto 

reinicie no menor espaço de tempo possível porque é 
uma região onde se extrai o granito. Assim, resolver 
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parte do gargalo que está lá instalado, que é com 
relação às estradas.  

A estrada que liga Águia Branca a Colatina 
foi feita. Está ótimo. Está de parabéns, mas as 
estradas do interior não receberam essa infraestrutura. 
Agora receberia essa infraestrutura, que é o asfalto 
que liga o distrito, mas está paralisada. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – Dessas empresas que têm no 
município, da exploração de granito, até a sede do 
município, essas estradas estão asfaltadas ou qual a 
condição real dessas estradas?  
 

O SR. JAILSON QUIUQUI – Não. O único 
asfalto que corta o município de Águia Branca é a 
rodovia Henrique Santana, que passa pelo centro da 
cidade e vai até Barra de São Francisco. As estradas 
vicinais estão todas na terra, chão, terra batida 
mesmo. 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – Principalmente essas onde tem a 
extração de granito. 
 

O SR. JAILSON QUIUQUI – Onde estão, 
onde extraem o granito, são todas de interior. Águas 
Claras, Trinta, Córrego do Café. Está tudo no chão 
ainda. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – Nessas estradas que tem a 
exploração de granito não teve por parte do Estado 
nenhum convênio para ponte ou levantamento de 
estrada? 
 

O SR. JAILSON QUIUQUI – Não. Quando 
existe algum problema nas estradas o município 
juntamente, em parceria, com o dono das empresas é 
que resolve. Faz a reabertura, faz cascalhamento, 
recupera as pontes que às vezes quebram porque 
realmente o trafego é intenso e pesado.  Então, acaba 
acontecendo de danificar alguma ponte, isso é 
natural, normal. Mas a manutenção é feita por conta 
do município e dos donos das empresas que extraem 
o granito. 
  

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – O senhor tem mais alguma coisa 
que gostaria de acrescentar para esta Comissão com 
relação à ideia do que podemos tirar desta Comissão 
depois para oferecer aos municípios e ao Estado? 
 

O SR. JAILSON QUIUQUI – A gente fica 
muito feliz em estar discutindo sobre esse assunto. É 
uma das primeiras oportunidades que estamos tendo 
de discutir essa preocupação da questão do granito. 

Se for possível, quero sugerir que talvez a 
Comissão se reúna no noroeste, em Barra de São 
Francisco, em Águia Branca ou São Domingos. Ver 
um local que seja mais interessante e possa juntar 
mais lideranças, prefeitos daquela região, a 
população e os empresários do granito. Acredito que 
ficarão felizes em discutir um assunto que é tão 

pertinente na nossa região e que se discute tão pouco. 
Lá, às vezes, é cada um para si e Deus para todos. 
Vamos dizer dessa forma. Então, não está tendo essa 
discussão em conjunto com a Assembleia, o governo 
do Estado e o Iema. Acho que se massificar também 
essa discussão lá na nossa região, como sugestão, é 
uma ótima ideia, uma ótima oportunidade para todos 
estarem expondo os problemas. Levantei alguns 
problemas aqui, mas talvez lá surgirão vários outros e 
talvez mais interessantes e maiores ou em menor 
proporção que de fato ajudará o desenvolvimento 
daquela região. 

Sabemos que o noroeste, hoje, praticamente 
depende muito da extração do granito. Sabemos que a 
economia lá está fortalecida, de certa forma, apesar 
da crise mundial, como o Senhor Deputado Freitas 
falou. Crise mundial, crise no Brasil e até crise no 
Espírito Santo. 

Sabemos que boa parte é referente, a 
fortaleza da economia ainda está arraigada, está 
ligada ao granito, à extração. Em Barra de São 
Francisco, Águia Branca, Vila Pavão, aquela região 
de Água Doce do Norte, Ecoporanga, se tirar o 
granito, hoje, viveremos em uma penúria danada. 
Sabemos que a economia tem uma grande 
importância devido ao granito. 
 Acredito que discutir isso na região seria de 
vital importância para os municípios, para as pessoas 
que ali residem, para os empresários e para todo 
mundo, para o bem comum, para o desenvolvimento 
sustentável de todos.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – Até porque o norte e noroeste do 
Estado têm a única matéria-prima que não depende 
da economia do Brasil, mas depende da economia 
dos Estados Unidos, da China, da União Soviética e 
da Europa. 
 Somos a única região que podemos viver em 
pleno emprego, em plena arrecadação, exatamente 
sem depender da economia brasileira. O que estamos 
tentando nesta Comissão é forçar o governo do 
Estado a entender.  Não temos uma secretaria 
relacionada com o granito no Estado e o Estado tem 
várias secretarias. O granito representa, hoje, onze 
por cento do PIB, representa vinte e quatro mil 
empregos diretos, fora os indiretos, mais ou menos a 
mesma proporção, uns quarenta mil empregos. 
 Em 2014, as exportações brasileiras de rocha 
ornamental e de revestimento totalizaram um bilhão, 
duzentos e vinte e oito milhões de dólares, mas acho 
que isso aqui é um trilhão. Quer dizer, dá mais de 
dois bilhões, significando dois bilhões e quinhentos e 
quarenta e sete milhões de toneladas de rocha 
ornamental, que compuseram setenta e nove por 
cento do faturamento e cinquenta e um por cento do 
total de volume físico exportado. Temos a maior 
participação, quase cinquenta por cento dessa 
exportação no Espírito Santo, que é uma matéria-
prima. Às vezes, o governo fica buscando empresas, 
buscando fábrica de carro, quando temos matéria-
prima para poder sustentar o Espírito Santo para o 
resto da vida, já que as nossas jazidas no norte 
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representam mais de mil anos de possibilidades de 
extração, só na superfície. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 
Vitória. 
 
 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) – Senhor 
Presidente, só uma contribuição. Sabemos que Águas 
Claras, por exemplo, é o maior distrito que tem em 
Águia Branca e temos a infraestrutura que está sendo 
esperada no local pelo governo do Estado. Não há 
dinheiro para tudo, mas o governo precisa fazer uma 
análise de priorizar os investimentos, por região, 
como é a fala do Senhor Deputado Freitas. Que o 
desenvolvimento seja regionalmente equilibrado. Não 
adianta investir somente na Grande Vitória ou nos 
polos, para que os municípios polos recebam todos os 
municípios que dependam dele.  
 Tem que ser pensado investimento com 
inteligência, por isso que há uma Secretaria de 
Desenvolvimento do governo do Estado para dar 
essas sugestões ao governador para que trabalhe no 
seu orçamento. 
 O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 
seguramente vai propor alguns convites a alguns 
secretários porque já tivemos conquistas aqui em um 
mandato de fazer com que o governo pudesse 
entender a necessidade de ter um setor no governo 
que discuta isso e outros temas.  Mas esse já é um 
tema que precisamos mostrar para o cidadão a 
importância que o governo também está dando. E é 
esta Assembleia que vai chancelar isso. O governador 
é economista, acredito que, neste momento, os 
capixabas estão seguros porque têm um economista à 
frente do governo e sabe gerenciar a crise. Nesta 
crise, precisamos fortalecer o que temos de condições 
de o município sobreviver. O Senhor Deputado 
Enivaldo dos Anjos defendeu muito bem, porque o 
granito está aí, há jazida para cinquenta, cem anos, dá 
para manter os empregos. 
 Em Águia Branca não haverá milagre, não 
adianta querer, porque nenhuma empresa de carro vai 
para lá, nenhuma fábrica de roupa vai. Não vai! Até 
porque a logística ficará muito mais cara. Então, é 
uma linha lógica. 

Em Águas Claras, o asfalto tem que ser feito. 
Mas uma coisa que o Senhor Deputado Freitas foi 
para a tribuna ontem e discursou, já deve ser a 
vigésima vez que faz um discurso falando de internet 
e telefonia móvel porque anda no interior todo da 
região norte. O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 
é campeão de indicação de telefonia móvel na 
Assembleia Legislativa. Acho que está perdendo para 
o Senhor Deputado Padre Honório agora. 
 Então, para aquele distrito temos uma 
resolução caseira que não está funcionando. Mas, 
quem é o empresário que vai instalar uma grande 
empresa em Águas Claras para beneficiar, ou 
próximo dali, se ele não tiver, pelo menos, a condição 
de se comunicar, falar com o mundo. Ele precisa ter 
uma internet para poder falar com a China, com a 
Rússia – como disse o Senhor Deputado Enivaldo 
dos Anjos -, com a Europa, com os países que estão 
comprando a nossa matéria-prima.  

 Quanto custa isso? O Estado é impessoal, 
momentaneamente estamos aqui e depois vem outro, 
mas no governo passado, uma coisa que se acertou 
foi a condição de fazer investimento para que as 
empresas privadas pudessem diminuir o seu custo 
para implantar uma torre. Mas dizem: Ah, lá só tem 
duzentas pessoas; lá só tem trezentas pessoas. Não. 
Lá se extrai granito para resolver a vida de cinco mil, 
dez mil, vinte mil pessoas no Brasil e no Espírito 
Santo!  

O Estado do Espírito Santo conseguiu se 
destacar no Brasil e no mundo levando telefonia 
móvel num modelo que foi pioneiro no Brasil. Nós, 
que somos deputados do interior, temos orgulho de 
falar isso, Senhor Deputado Freitas, recebendo esse 
reflexo, porque o empresário, até o produtor rural 
está levando o seu escritório, saindo da Onça para 
levar para o centro da cidade. Ele só vai lá pegar o 
café. Ninguém fica mais. É outra defesa que esta 
Comissão também precisa fazer. Dar condições de os 
empresários terem o mínimo de investimento do 
Governo do Estado para que eles possam estabelecer 
suas empresas nessa região.  

O granito, já está lá, não precisa inventar. 
Está lá e precisamos somente de algumas pessoas que 
tenham coragem para fazer com que eles extraiam e o 
beneficiem. Mais um registro de dar condições e a 
telefonia móvel é muito importante para nossa região. 
Além de São Pedro. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Ex-prefeito Jailson Quiuqui quer 
complementar.  
 
 O SR. JAILSON QUIUQUI – Faço um 
complemento a respeito do que o Senhor Deputado 
Da Vitória explanou. Foi muito importante o que S. 
Ex.ª disse.  

Uma empresa que também está se instalando 
em Águia Branca é a Jaciguá. V. Ex.ª deve conhecer. 
É uma empresa muito forte, muito boa, muito sólida. 
O Maurílio Calvi esteve lá conosco em várias 
oportunidades e procuramos dar todo o apoio a ele, 
para que ele se instalasse e viesse para o nosso 
município. Uma das colocações que nos fez naquela 
oportunidade é que sem a internet seria muito difícil 
se instalar. Isso porque estava se instalando no 
Córrego do Café, e lá não tinha torre. Não conseguia 
se instalar porque era muito difícil para enviar os 
relatórios, os dados, o escritório dele. Tivemos a 
grata satisfação, o Senhor Deputado Da Vitória fez a 
indicação, naquela oportunidade, pedindo a torre para 
o Córrego do Café. Naquela localidade também tem o 
estádio do Real Noroeste – apesar de não termos nos 
classificado, mas é um time nosso, da cidade, é um 
bom time, com o nosso amigo Flares.  

Quando soube que a torre chegaria à Águia 
Branca, pois o Senhor Deputado Da Vitória garantiu 
que estaria certo, que a torre seria instalada, foi como 
se tivesse aberto o coração desse empresário para ele 
ligar para a prefeitura, e agradecer ao Senhor 
Deputado. Com a comunicação, com a internet, ele 
disse que agora poderia investir com mais segurança, 
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com mais tranquilidade e gastando muito menos 
recursos. Ele quer gerar duzentos empregos em 
Águia Branca. Como o Senhor Deputado falou, um 
prego é muita coisa, imaginem um empresário 
investir em Águia Branca para beneficiar o granito 
gerando mais de duzentos empregos?  

Essa torre foi uma benção de Deus, é claro, e 
uma indicação do Senhor Deputado Da Vitória, da 
Assembleia, do ex-governador e de todos que 
beneficiaram aquela região onde passa a rodovia. 
Outras empresas já procuram o município com 
interesse de investir naquela região, porque tem 
aquela torre ali, que vai beneficiar a empresa, e terá 
um custo menor.  

É claro que o Alemão não deixou de falar de 
São Pedro, que também está precisando de torre, 
deputado. Vamos devagar com as indicações, não é 
isso?  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Senhor Deputado Freitas. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Preciso 
aproveitar esta oportunidade, Senhor Presidente e 
caros colegas, para falar do meu pensamento com 
relação à reforma política, que cabe nesta Comissão. 
Quando aceitei esse desafio grande de ser homem 
público de mandato eletivo, em 2006, sem nunca ter 
me candidatado a vereador, ex-prefeito Jaison 
Quiuqui e Vereador Alemão, em função de acreditar 
na política, mas com boa gestão, com boa postura, 
com ética, porque  a política é uma ferramenta que se 
desenvolve, que muda e o Espírito Santo foi mudado 
a partir de boa gestão. Mas a gestão pública, às vezes, 
também afunda, como o Espírito Santo já foi 
afundado, sucedido de três governos fracos, do ponto 
de vista de gestão, o que trouxe um caos ao Estado. 
Estamos com representatividade, três parlamentares 
representando uma região. 

Quando observava o Espírito Santo fazendo 
uma virada, quero enaltecer a gestão do governador 
atual e do ex-governador, naquela ocasião, o 
Governador Paulo Hartung, ficou uma marca, a 
marca da virada, a marca de ter tirado o Estado do 
fundo do poço, e ter dado perspectiva buscando o 
único caminho que havia naquele momento, de 
antecipação de riqueza, que eram nossos royalties 
para saldar uma dívida com servidores, que há três, 
quatro meses não recebiam o salário. 
 O simples fato de saldar uma dívida naquele 
momento deixava uma marca muito forte, mas foi 
sucedido de boa gestão de um ciclo completo de dois 
mandatos, depois sucedido pelo ex-governador 
Renato Casagrande, que fez um extraordinário 
mandato, o Estado terminou 2014 em uma velocidade 
muito forte de investimentos, mas a 
representatividade política da região, em 2003 não 
existia. O único deputado estadual representante de 
metade da população do Espírito Santo de 2003 a 
2006, Senhor Deputado Da Vitória, era o Paulo 
Foletto, de Colatina, seu companheiro. 

De Fundão para cima, dos trinta Senhores 
Deputados desta Casa só havia um Deputado. Em 

Barra de São Francisco não havia. Em São Mateus 
não havia. Linhares ficou sem parlamentar nessa 
legislatura de 2003 a 2006. Isso me chamou a atenção 
para ser candidato, acreditando na política, para que 
houvesse representatividade na região e hoje temos 
três parlamentares de uma base regional discutindo e 
cobrando do Governo do Estado. Não consigo 
enxergar de outra forma que o Governo será sensível 
em criar alternativas para que essas empresas possam 
desburocratizar a tramitação para se instalarem na 
região e gerarem ainda mais riquezas. 
 Dentro da reforma política, o Partido 
Socialista Brasileiro e eu, defendemos o voto 
distrital, que alcança a expectativa da sociedade. 
Como o mais votado normalmente é eleito divide-se 
o Espírito Santo em trinta distritos. Cada partido pode 
apresentar o seu candidato dentro do distrito, cada 
partido pode ter um candidato e, dentro do distrito, o 
mais votado é que ganha. Dividindo o Estado em 
trinta distritos, não há região que ficará sem 
representatividade, porque, neste Parlamento, é que 
se discute o Estado do Espírito Santo, e o Parlamento 
é a Casa do povo. 
 Fico feliz de ver sendo discutidos esses temas 
na Comissão Especial, proposta pelo Senhor 
Deputado Enivaldo dos Anjos, para fortalecer uma 
região importante do nosso Estado, e continuo, 
Senhor Deputado Da Vitória, endossando que o 
Governo passado trabalhou um desenvolvimento 
equilibrado e teve outro foco: alcançar quem mais 
precisa do Governo. Telefonia móvel não é um 
equipamento de luxo e não alcançava os distritos. 
 Distrito, no Estado do Espírito Santo, não 
tinha acesso à telefonia móvel e nem à internet e, em 
um modelo extremamente acessível para o Estado 
fazer o investimento, sem colocar dinheiro, com 
crédito de ICMS nas operadoras, conseguimos oitenta 
e uma regiões, oitenta e um distritos e penso que 
precisa urgentemente ser continuado, porque há 
muito mais comunidades que precisam da telefonia 
móvel e da internet. Obrigado. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) – Agradeço ao ex-prefeito Jailson a 
colaboração que deu à Comissão e ao Vereador 
Alemão a presença. Quer fazer alguma pergunta? 
Roberto Bressiane, tem alguma pergunta, alguma 
sugestão para fazer? Entregarei o atestado de 
presença de S. S.ª e deliberaremos sobre a próxima 
convocação. 
 
 Há a sugestão do ex-prefeito Jailson para se 
fazer uma reunião fora da Assembleia, no município 
do norte devido à região. Gostaria que vocês depois 
avaliassem em quais municípios e decidir com 
relação a ouvir. Gostaria de sugerir o nome do 
secretário do meio ambiente, Rodrigo Júdice, que 
está em uma Secretaria que tem muito a ver com as 
licenças, com as liberações. O Senhor Deputado Da 
Vitória também sugeriu a Sueli Tonini, do Iema. 
 Tenho certa preocupação de convidar alguém 
subordinado à Secretaria porque às vezes pode chegar 
aqui e dizer que não... 
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 O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Fazemos 
em dois tempos, Presidente. Apoio V. Ex.ª. Fazemos 
em dois tempos. Convida um e em outra reunião 
convida o outro. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Então tá bom. Qual o primeiro 
então? 
 

O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Vamos por 
hierarquia. Convidamos primeiro o secretário. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – O secretário. O Senhor Deputado 
Freitas concorda? 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Concordo e 
aprovo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Fica designado ouvirmos o 
secretário do meio ambiente e recursos hídricos na 
próxima reunião e reiterar ofícios aos prefeitos que 
lamentavelmente não compareceram. Prefeitos José 
de Barros Neto, Luciano Pereira, Pedro Costa Filho, 
Maurício Alves dos Santos, Mário Sérgio Lubiana, 
José Geraldo Guidoni, este inclusive produtor de 
granito, e Eraldino Jann Tesch, que não 
compareceram nem justificaram. Gostaríamos que 
viessem porque queremos formar um documento com 
a participação de todos os municípios envolvidos no 
segmento. 
 

O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Solicitar a 
assessoria que além do convite oficial, Senhor 
Presidente, faça também contato telefônico, direto 
para chefe de gabinete. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Trazer debaixo de vara né? 
Mandar o oficial de justiça trazê-los. Então tá bom. 
 

O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Aí é com 
V. Ex.ª mesmo. V. Ex.ª que faz. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Agradecemos a presença de 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 12h12min. 

 

 

 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO DO PÓ PRETO. DÉCIMA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, 

REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2015. 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PP) – Bom-dia a todos.  

 Havendo número legal, declaro abertos os 

trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito e 

determino à secretária que proceda à leitura da ata da 

nona reunião ordinária, realizada em 29 de abril de 

2015. (Pausa) 

 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PP) – Em discussão a ata. (Pausa)  

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Na sessão anterior eu fiz 

questão de frisar que não deveríamos atrasar para o 

início dos trabalhos, considerando que  teremos a 

reunião da Comissão de Segurança às 11h e o 

Deputado Euclério Sampaio, que é o presidente da 

mencionada comissão,   é rigoroso com a questão de 

horário e S. Ex.ª não está aqui assim como nosso 

presidente. Eu vou só me ater, vou votar a ata, mas 

gostaria que todos os presentes desta comissão 

chegassem no horário para que nós não atrasássemos 

o nosso trabalho. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PP) – Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Pela 

aprovação. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PP) – Eu também voto pela aprovação. Ata aprovada 

como lida. 

Leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

Não há. 

 

ORDEM DO DIA 

O que ocorrer. 
 

Comunicações 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 deste 

Estado do Espírito Santo, por meio de 

partículas emanadas de indústrias, veículos e 

outras fontes conhecidas como pó preto. 
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PP) – Hoje nós estamos recebendo os nossos 

convocados que são: a senhora Maria da Glória 

Abaurre, ex-secretária estadual de meio ambiente; a 

senhora Diane Rangel, ex-secretária estadual de meio 

ambiente e o Senhor Tarcísio Foeger, ex-diretor-

presidente do Iema. 

Eu queria que cada um dos senhores fizesse 

uma apresentação pessoal singela porque é 

importante que todos os que estão nos assistindo pela 

TV Assembleia conheçam um pouco mais também da 

capacidade, do conhecimento que tem cada um dos 

senhores.  

 

O SR. TARCÍSIO FOEGER – Ótimo 

receber um convite para vir aqui hoje e ajudar dentro 

de todo esse avanço que vimos tendo na área e no 

controle ambiental do nosso Estado. Para quem não 

me conhece ainda, eu me chamo Tarcísio José 

Foeger,  sou geógrafo, mestre e pós em engenharia 

ambiental, dentre algumas outras formações que 

também possuo. 

Eu sou efetivo do órgão ambiental de Vitória, 

da SEMMAM de Vitória, do quadro técnico de 

Vitória, na SEMMAM. Fui cedido ao Iema em 2012 

onde fiquei na gestão do órgão até final do último 

ano agora, na gestão na época do então governador 

Renato Casagrande. 

Tive a honra de também pertencer ao sistema 

estadual de meio ambiente juntamente com a nossa 

então secretária de Estado de meio ambiente, a 

Senhora Diane Rangel. E nesses anos acumulei 

algumas experiências como ocupar quase todos os 

níveis de gestão dentro do órgão ambiental de 

Vitória. Fui chefe de equipe, coordenador, gerente e 

subsecretário; e no órgão estadual – no Iema, fui 

diretor técnico e depois diretor-geral do órgão por 

apenas dezoito meses, mas que fez com que 

levássemos uma série de ideias e uma série de 

desenvolvimentos ao órgão. 

É basicamente isso. Eu me coloco à 

disposição de todos para tentar avançar ao máximo 

possível aqui com as experiências que tenho, gerindo 

os órgãos aos quais eu já citei, e assim como as 

experiências que adquirimos também a nível nacional 

e nível internacional. Obrigado. 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Bom-dia a 

todos, gostaria de agradecer aos Senhores Deputados 

a convocação para que  possamos contribuir com esta 

importante comissão e em especial para que  

continuemos avançando no processo de controle 

ambiental das emissões atmosféricas no Espírito 

Santo. 

Eu sou bioquímica de formação, mestre em 

políticas públicas e gestão ambiental pela Unb, fui 

secretária de Estado de meio ambiente por dezenove 

meses, no governo Casagrande,  fui secretária 

municipal de meio ambiente da Serra e fui secretária 

territorial de meio  ambiente Fernando de Noronha, 

trabalhei no Ministério do Meio Ambiente na 

Agência Nacional de Águas, na Secretaria Nacional 

de Recursos Hídricos e Ambientes Urbanos. 

Trabalhei em alguns projetos do Banco Mundial e 

hoje estou trabalhando no Rio de Janeiro, na área de 

consultoria. Também fui gerente-geral de meio 

ambiente da Companhia Espírito Santo de 

Saneamento, na qual fui funcionária por muitos anos, 

e hoje sou aposentada e trabalho como consultora. 

Muito obrigada pela oportunidade. 

 

 A SR.ª MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Bom-dia, senhores. Estou à disposição 

desta Assembleia, desta CPI, para contribuir no que 

eu puder para podermos avançar nesta questão. 

Sou bióloga, tenho especialização em gestão 

ambiental e tenho, ao longo desses anos, atuado 

profissionalmente seja na iniciativa privada ou no 

governo. No início da minha carreira participei com o 

Governo Federal, na época IBDF, para implantar o 

projeto Tamar no Espírito Santo. Trabalhei muitos 

anos no Tamar, trabalhei como secretária de meio 

ambiente da Prefeitura de Vitória, fui a primeira 

secretaria junto com a de Belo Horizonte, em 1986. 

Depois tive um período, vários anos, em uma 

empresa de consultoria. Depois fui, durante sete anos, 

secretária de meio ambiente do governo Paulo 

Hartung, de 2004 até 2010, e hoje estou como sócia 

de uma empresa de consultoria ambiental. Chama-se 

Multi Ambiental. Todos  esses anos tenho dedicado 

minha especialidade, que é bióloga, a favor da gestão 

ambiental de processos, seja no setor público, no 

privado ou nas organizações não-governamentais, 

com sentido único de fazer essa gestão que possa 

possibilitar que caminhemos cada vez mais para as 

melhorias e para a qualidade de vida de todos nós. 

Obrigada. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Agradecemos ao 

Senhor Tarcísio, à Senhora Diane Rangel e à Senhora 

Maria da Glória a apresentação. Já concederei a 

palavra para os deputados fazerem seus 

questionamentos. Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES – (PR) - Senhor 

Presidente, quero desejar um bom dia a todos os 

convidados, a todos os presentes, a todos os 

telespectadores que nos assistem. Sempre peço a V. 

Ex.ª para eu ficar por último nos questionamentos 

para então  podermos assimilar as respostas, uma vez 

que estudamos bastante essa questão. Mas como já 

fui designado para ser o primeiro, vou fazer 

questionamentos à senhora Maria da Glória Britto 

Abaurre. 

 Senhora Maria da Glória, a Companhia Vale 

do Rio Doce protocolou junto à LI n.º 32261845 

documento informando que a média anual de poeira 

sedimentada na Ilha do Boi no ano de 2005 foi de 
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5g/m²/mês. Vale a pena esclarecer que a Ilha do Boi 

não tem, ou se tem é insignificante, a participação da 

poluição veicular, ressuspensão e construção civil. 

Valor esse que indicava uma insatisfação 

elevadíssima de oitenta e três por cento dos 

moradores da Grande Vitória com essa poluição, 

conforme pesquisa feita no ano de 2006. 

A senhora mesma deu entrevista e dizia que: 

A secretária estadual de meio ambiente Maria da 

Glória Britto Abaurre afirma que o objetivo é baixar 

os índices existentes que tanto irritam o capixaba.  

Mesmo com toda insatisfação do cidadão 

capixaba, que perdia saúde e qualidade de vida, tinha 

seu patrimônio deteriorado, elevados gastos com a 

manutenção dos seus imóveis, consumo de água 

tratada para limpeza da poeira, elevados gastos com 

tratamentos médicos, gastos do Estado gerado pela 

poluição e etc., fundamentados em estudos 

condicionantes, o TCA e outras ferramentas 

liberaram a LI n.º 32261845. 

Senhora Maria da Glória, hoje o grau de 

insatisfação subiu  para os absurdos noventa e um por 

cento. A poeira sedimentada na Ilha do Boi aumentou 

na média anual em valores superiores a quarenta por 

cento, média de 7G/m2/ano. E os estudos de 

qualificação e de quantificação da poeira 

sedimentada, na Grande Vitoria, determinou a 

presença de cinquenta a oitenta por cento de 

materiais provenientes das poluidoras da Ponta de 

Tubarão, na sua composição. Pergunto: como, 

quando, onde, quem errou? Quem não cumpriu sua 

parte, e porque deu errado o trabalho feito pelos 

órgãos públicos e a empresa Vale, porque a poluição 

não reduziu como informado nas audiências públicas, 

TCA, condicionantes e etc. 

 

A SR.ª MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE - Senhor Deputado, na verdade, o 

processo de licenciamento no Brasil hoje, não 

depende e não é só de responsabilidade do órgão 

ambiental. Esse licenciamento dessa oitava usina, 

acho que foi até um exemplo do Espírito Santo para 

outros estados, de muita participação popular. 

Geralmente tem uma audiência; e, tiveram várias 

audiências públicas. Teve a participação muito 

efetiva do Ministério Público. 

O TCA, que é termo de compromisso 

ambiental foi feito a quatro mãos, o Ministério 

Público puxando essa questão. E tem uma coisa que 

acho que tem de se rever e parece que no Brasil já 

está se pensando rever, é uma legislação do Conama, 

legislação nacional para qualidade do ar. 

Hoje, ou quando foi feito o licenciamento, é 

o que posso dizer, os padrões estavam alcançados e 

tinham questões de melhoria contínua que acho que é 

o que vai fazer a gente chegar lá. Tanto que agora em 

2013 ou 2014, no Governo Renato Casagrande foi 

feito um decreto que começou a definir esses 

padrões. Nós temos situações muito específicas na 

Grande Vitória porque nenhum estado tem essa 

pressão, com esse parâmetro que é essas partículas 

sedimentáveis na qualidade de vida e no 

aprofundamento que seja das questões para as 

pessoas que são mais sensíveis em questões de 

respiração e tal. Reconhecemos tudo isso.  

A gente acredita que com o passar do tempo, 

achamos que não estar no governo há cinco anos, não 

estávamos acompanhando isso de perto, mas 

sentimos, como cidadã, que esse parâmetro – a 

questão de pó de minério isso que se chama de pó 

preto ou a junção dessas várias poeiras vindas de 

determinadas fontes - realmente causam esses 

incômodos. Cada vez mais esse verão, estava 

conversando, foi o verão talvez que tenha - não 

acompanhei os índices –, maior insatisfação da 

sociedade com relação a isso.  

Então não posso dizer para o senhor quem 

errou; se todos erramos. Todos que digo, é porque o 

licenciamento não é de responsabilidade sozinho de 

nenhum, quanto mais da secretaria. A gente está 

buscando políticas públicas numa dessas políticas 

públicas que foi tentado buscar, e não foi só na 

administração Paulo Hartung, nas anteriores e 

acredito muito nessa posterior, para caminharmos 

para fazer isso. Agora, não adianta falar, vamos criar 

um padrão mais rígido para esse pó, se não temos 

base científica. Então, uma coisa que está 

caminhando bem é o convênio com a universidade, 

especificamente, para estudar que padrão é viável, o 

que podemos exigir.  

Hoje, o que tem no decreto, vamos caminhar 

para diminuí-lo. Então, não vejo assim. A informação 

que tenho e que tinha na época é que está tudo dentro 

do padrão da legislação vigente no País. Que agora é 

o Espírito Santo que está tendo uma legislação mais 

rígida, e as condicionantes estavam todas cumpridas. 

Então eu não consigo dizer para o senhor essa 

pergunta. Quem errou? Talvez o erro principal tenha 

sido quando se instalaram esse complexo industrial 

na ponta de Tubarão, quando não existia legislação 

ambiental. Por isso hoje, nós deixamos – nós que 

digo são os funcionários de meio ambiente de modo 

geral – não vir empreendimentos quando não tem 

uma localização adequada.  

Tenho certeza de que se na época em que 

essas empresas foram se instalar no porto de Tubarão, 

se tivesse a legislação hoje vigente no País, não se 

instalariam ali, porque, se instalaram, cresceu tudo 

em volta, o vento predominante, a montante. Talvez 

se tivesse de dizer alguma coisa que aconteceu 

errada, de fato, foi no início da implantação dessas 

indústrias lá. Mas, acredito que podemos melhorar 

sim, muito, inclusive, não só com o governo, mas 

com os Senhores Parlamentares que acho que são 

muito bem-vindos no processo de poder ajustar a 

legislação. E para isso precisamos, a academia, dar 

respaldo para os senhores para fazerem uma 

legislação que, de fato, seja cumprida. Então eu 

reconheço que nós precisamos melhorar todos, no 

sentido de melhorar essa questão, que incomoda 
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muito o capixaba, principalmente daqui da Grande 

Vitória. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Qual 

foi o plano B projetado para hoje ser implantado para 

reverter a situação intolerável que temos no nosso dia 

a dia? 

 

A SR. MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Pelo que acompanhei, deputado, falei 

para o senhor que eu saí em 2010, o que se previa; 

desde aquela época, era a academia dar respaldo para 

o Poder Executivo, para o órgão ambiental, para dar 

condição de se fazer umas regras ou padrões que 

pudessem ser executados e nos desse condição de 

controlar melhor essa situação que temos aqui hoje.  

Então, acho que o plano foi sempre, e houve 

continuidade no sentido de que precisamos melhorar, 

e como fazer. Precisamos fazer padrões mais rígidos, 

fazer padrão de partícula sedimentada, o que não tem. 

Então, quem melhor pode fazer é o Iema? O Iema 

não dá conta de toda demanda de licenciamento, de 

fiscalização.  

Então esse convênio é o que nos possibilita 

em longo prazo, que parece que já tem alguns 

avanços; começou em 2009, mais ou menos, dar essa 

condição não só para o Iema, mas para nossa 

sociedade, para os senhores poderem fazer uma 

legislação e garantir que Vitória possa estar 

melhorando cada vez mais, gradativamente, mesmo 

que seja com condições que não satisfaçam, 

exatamente, todos. 

 Podemos prever o seguinte: Não cabe mais 

nada naquela região de indústria ou o que podemos 

fazer. Então, estamos caminhando para isso e com 

esse esforço que temos dos senhores, da sociedade 

civil, do próprio governo, acho que vamos conseguir 

avançar. Talvez não com a velocidade que a 

população esteja esperando e nos cobra - acho que 

tem razão -, mas que nós temos que estar todos no 

sentido de melhorar, e acho que é possível. Mas é 

uma situação muito peculiar de Vitória.  

Quando a gente falava isso no Conama, as 

pessoas não acreditavam. Não, mas ninguém está se 

preocupando, não tem nenhuma situação como essa 

nossa de tanto incômodo e, na verdade, não é piora 

para quem já está em certas condições mais sensíveis 

de saúde que a gente sabe que tem. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – A 

senhora reside onde? 

A SR. MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Eu resido na Ilha do Frade. 

 

  O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – A 

senhora usou a mesma terminologia que o presidente 

da Vale, que esse pó preto, essa poeira é apenas um 

incômodo. 

 

A SR. MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Não, senhor. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Não. A 

senhora usou essa terminologia. 

 

A SR. MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Não, senhor. Eu falo que é um 

incômodo, mas fechei minha fala, dizendo que a 

questão da saúde, principalmente de aumentar quem 

já tem asma, quem já tem problema de saúde, pessoas 

que a gente conhece de médico, de pneumologia. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Quem 

não tem que adquire, né? 

 

A SR. MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Pode ser, eu não sou médica. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Porque 

os pneumologistas que vieram aqui disseram que 

realmente causa, não apenas... 

 

A SR. MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Acelera. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Acelera 

o processo. Certo? Pergunto, onde a senhora mora, a 

senhora sente esse incômodo? 

 

A SR. MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Sinto. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Muito? 

 

 A SR. MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Muito. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Então 

os índices estão insuportáveis mesmo, como nós 

estamos aqui trabalhando em defesa disso. 

Na iniciativa privada, em quais empresas a 

senhora trabalhou? 

 

A SR. MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Eu trabalhei na Cepemar, uma 

empresa de consultoria. E trabalho hoje numa 

empresa de consultoria, junto com dois colegas, uma 

empresa pequenininha que chama Multiambiental. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – 

Cepemar e CPmais têm alguma relação? 

A SR. MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Acho que não. Pelo que eu sei, porque 

eu não tenho contato, o Cepemar foi vendido para 

uma empresa que, eu não sei quem, mudou o nome 

para CPmais. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – É 

porque a gente tem informações de que, sempre que 

muda o Governo, a Cepemar só muda de Cepemar 
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para CPmais; para CP mais alguma coisa e 

continuam no Governo, gestando as questões 

ambientais das grandes empresas do Estado. Por isso 

estou fazendo a pergunta. 

Então a senhora está informando a esta CPI 

que a Cepemar foi vendida para um grupo e 

que esse grupo utilizou CP+. 

 

 A SR.ª MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Sim. Eu não estou afirmando, porque 

eu não posso afirmar. Eu sei que o mercado de meio 

ambiente aqui no estado é pequeno, então Ah!, o 

Cepemar foi vendido! Ah!, o Cepemar mudou de 

nome, Ah! Mudaram os técnicos. Então, eu não estou 

afirmando, porque eu não tenho como afirmar isso. O 

que eu sei, porque no mercado se fala, o Cepemar 

não é... Mudou o nome, porque mudou o acionista, 

sei lá, o dono.  

 

 O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Quem 

eram os componentes da Cepemar, os proprietários 

da Cepemar?  

 

 A SR.ª MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Quem é?  

 

 O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Quem 

são?  

 

 A SR.ª MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Quem são eu não sei, hoje. Quando eu 

trabalhava lá era o senhor Nelson Saldanha o dono da 

empresa.  

 

 O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Nelson 

Saldanha.  

 Senhor Presidente, com relação à senhora 

Glória Abaurre eu estou satisfeito.  

 Vou passar para a senhora Diane Rangel.  

 Senhora Diane Rangel, este deputado cobrou 

da Seama, na sua gestão, em 14 de maio de 2014, 

referências: Requerimento n.º 54/2014, Ofício n.º 

1.442/2014, a apresentação das condicionantes que 

foram exigidas para a licença de operação da oitava 

usina de pelotização, bem como a prova do seu 

cumprimento, documentação técnico-científica 

acreditada e certificada por instituição isenta e de 

acreditação mundial que fundamentou o atendimento 

de todas as condicionantes da LI, da Deliberação do 

Consema n.º 002, de 18/04/2007, que suportaram a 

liberação da LIO n.° 32261845, da oitava usina de 

pelotização da Vale. Na resposta, fornecida por meio 

da Nota Técnica GCA/CAIA n.º 30/2014, prova não 

foi apresentada.  

Senhora Diane Rangel, existe a prova 

técnico-científica acreditada e certificada por 

instituição isenta e de acreditação mundial?  

 

 A SR.ª DIANE RANGEL – Senhor 

Deputado, bom-dia de novo. Obrigada pela pergunta.  

 Os técnicos do Instituto Estadual de Meio 

Ambiente é que fazem essa análise. Nós não temos 

um processo de auditoria internacional para que 

possam validar essas questões. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – A 

senhora, então, não afirma porque não tem como 

mensurar isso em função dessa análise, não é?  

 Caso a resposta seja negativa, aí no caso a 

senhora está dando uma resposta praticamente 

negativa, quem acreditou e certificou a prova do 

atendimento às condicionantes da LI 32261845, da 

Deliberação do Consema n.º 002, de 18 de abril de 

2007?  

 

 A SR.ª DIANE RANGEL – Parecer técnico 

do Instituto Estadual de Meio Ambiente.  

 

 O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – No ano 

de 2013, a Frente Parlamentar Ambientalista do 

Estado do Espírito Santo realizou cinco audiências 

públicas, como é do conhecimento de V. S.ª. Em uma 

dessas audiências, a ONG SOS Espírito Santo 

Ambiental solicitou às empresas Vale e ArcelorMittal 

a apresentarem proposta, no ano de 2014, para 

diminuição das emissões atmosféricas em suas 

unidades, incluindo um pedido especial para a 

empresa Vale. A contribuição do grupo SOS Espírito 

Santo Ambiental para a companhia Vale S/A foi que 

contrate empresa especializada e criativa nesse tipo 

de construção e faça estudo utilizando ao máximo a 

estrutura das bases das wind fences para a sustentação 

dos novos domos e sua instalação com os pátios em 

operação. Na apresentação da proposta para a Vale, 

no dia 16/04/2014, para redução de poluição do pó 

preto, esteja contemplado este estudo, através do 

Ofício n.º 42/2014, de 16/05/2014, encaminhado à 

senhora pela Frente Parlamentar, protocolado sob o 

n.º 011685/2014, de 19/05/2014, assunto: solicitação 

de audiência pública para apresentação de proposta à 

Vale e ArcelorMittal.  

 Por que a senhora não deu providência para 

atendimento da solicitação da Frente Parlamentar, da 

ONG SOS Ambiental e da sociedade capixaba? Foi 

encaminhado pela ONG um pedido de audiência para 

que a Vale apresentasse o projeto 2014, e a senhora 

não deu resposta e nem houve essa audiência. Por 

quê?  

 

 A SR.ª DIANE RANGEL – Deputado, 

realmente eu terei que consultar a secretaria sobre 

essa solicitação. Eu não tenho lembrança agora, neste 

momento.  

  

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Estou 

falando, senhora Diane, porque eu vou chegar lá na 

questão do decreto que foi promulgado um ofício 

também da SOS Ambiental, ficou dormindo lá dentro 

da secretaria e precisamos provocar a PGE para que 

esse documento saísse rapidinho e chegasse a PGE. 



54 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 21 de maio de 2015 

Então vou chegar lá.  

Então, eu estou fazendo o questionamento 

porque eu acompanhei. Com relação a senhora Glória 

Abaurre, só fiz essas duas perguntas, porque não foi 

da minha época, não era parlamentar na época, eu 

estava fora do mandato e eu não fiz questionamentos. 

Mas, com a senhora e com o senhor Tarcísio, eu 

acompanhei exaustivamente essa situação e critiquei 

inclusive a questão do decreto que foi citado pela 

senhora Glória Abaurre, porque não pode se 

mensurar e nem se medir poluição atmosférica 

através de um decreto. 

No dia de 15 de maio de 2014 foi 

protocolado às 10h20 min, no Palácio da Fonte 

Grande, requerimento do SOS Ambiental para o 

senhor Governador, solicitando anulação do decreto 

3463-R, fundamentado na falta de consulta à 

Procuradoria Geral do Estado e à Secretaria Estadual 

de Saúde. Por questões de tramites burocráticos, esse 

documento foi encaminhado em primeira instância 

para a senhora, e esse documento ficou na sua gaveta 

por meses e com resposta de sua secretária, para as 

cobranças da SOS Ambiental, desconhecer o 

paradeiro do requerimento. Os representantes do SOS 

Ambiental resolveram cobrar diretamente para a PGE 

e em quatro dias o requerimento voltou para a PGE 

por volta de outubro de 2014. Quais foram os seus 

objetivos em não dar andamento ao requerimento do 

SOS Ambiental? A senhora agiu em acordo com o 

regimento interno do Seama? A senhora pauta pela 

ética pública no trato desse requerimento? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Com certeza, 

deputado. Na verdade nós tínhamos ... o processo de 

construção do decreto, ele foi um processo 

participativo, onde participaram não só os 

representantes da sociedade civil, mas também os 

representantes do Governo e os representantes dos 

empreendedores para a construção desse decreto. 

 O decreto não trata exatamente só de 

parâmetros, ele trata de metas para se atingir esses 

parâmetros, onde a cada meta, a meta era para ser 

para ser obedecida tão logo o decreto fosse publicado 

e a meta dois e a meta três até a chegarmos aos 

padrões da OMS. 

 Esse decreto, ele não foi para a PGE 

inicialmente por uma única questão: trata-se de um 

modelo de decreto utilizado pela PGE e quando você 

usa um modelo de decreto formal, você não precisa 

encaminhar. E trata-se de matéria estritamente 

técnica, não matéria de conteúdo formal do ponto de 

vista de questões administrativas. Então, por isso o 

decreto foi encaminhado diretamente à Secretaria de 

Governo para publicação. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Eu 

pergunto: qual o motivo da informação da secretária 

de que não tinha o paradeiro desse documento, por 

longas vezes? Foram várias vezes que os 

ambientalistas foram lá e eles informaram isso. E 

quando foi instado pela PGE, o documento apareceu 

quase que imediatamente. 

 

A SR.ª DIANE RANGEL-  Não, o 

documento tinha sido encaminhado a PGE. Agora, eu 

não posso pedir cópia do processo para ter a data do 

encaminhamento. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Nós 

temos. Eu estou fazendo a pergunta... tenho cópia das 

cobranças, das idas e vindas registradas lá, dentro da 

SEAMA, e que foi dito pela sua secretária. Eu tenho 

nome da secretária e que ela informou que não 

estavam encontrando o documento. E quando foram à 

PGE, encontraram o documento, quatro dias após, 

esse documento chegou lá, esse ofício. 

Então, eu estou falando porque tem que se ter 

o cuidado, porque às vezes as pessoas querem blindar 

alguém, ou não querem deixar ter acesso à secretária, 

ao diretor presidente do IEMA, e acaba atrapalhando 

a gestão. É preciso se observar essa questão.  

Sabemos perfeitamente da defasagem de 

recursos humanos que existe, tanto na secretaria 

como no instituto, certo, é um dos temas que o 

presidente e os deputados aqui, r trataremos dessa 

situação, mas é um cuidado que se tem que ter, o 

gestor, da falta de informações precisas. 

 

A SR.ª DIANE RANGEL - O senhor está 

correto. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – 

Senhora Diane, na elaboração do decreto 3463-R a 

empresa ArcelorMittal definiu valor de limites para 

padrão de qualidade do ar? Sim ou não?  

 

 A SR.ª DIANE RANGEL – Não. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Na 

reunião da câmara técnica do Consema a senhora era 

presidente do Consema e participou da reunião em 

conjunto com o Senhor Tarcísio Foeger, diretor-

presidente do Iema. Técnico do Iema faltou com a 

verdade ao afirmar que todos os valores definidos 

para Meta 1 não haviam sido atingidos. Sim ou não? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Não haviam 

sido atingidos? 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – É. O 

técnico do Iema faltou com a verdade ao afirmar que 

todos os valores definidos para Meta 1 não haviam 

sido atingidos. Sim ou não? Porque o técnico 

informou na reunião que todos os valores definidos 

para A Meta 1 não haviam sido atingidos. Verdadeiro 

ou falso? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Estou tentando 

lembrar. Só um minutinho. Participei da reunião do 

Plenário do Consema. Da reunião da Câmara 
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Técnica, não me lembro de ter participado, mas posso 

responder algumas questões. 

Você tem... O parâmetro da Meta 1 foi 

construído com base nos monitoramentos existentes. 

Com exceção de poeira sedimentável, que já tinha... 

em alguns pontos, inclusive já havia sido 

ultrapassado o parâmetro, nos outros, a grande 

maioria não havia ainda sido atingido. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – No 

último semestre da sua gestão, no ano 2014, o padrão 

de poeira sedimentável foi ultrapassado por cinco 

vezes, quatro na Enseada do Suá e uma em 

Laranjeiras. A senhora não fez gestão nenhuma 

dessas ocorrências, ou seja, não comunicou à 

sociedade, não agiu para mitigar as emissões das 

fontes poluidoras, valores esses que na estação da 

Enseada do Suá foram superiores ao padrão até o mês 

de dezembro. Por quê? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Na verdade foi 

feito um comuni... Na verdade o que acontece? 

Tomamos as providências em relação à identificação 

do por que esses parâmetros estavam sendo 

ultrapassados, quais eram as fontes poluidoras. 

Discutimos e providenciamos a contratação da 

Universidade Federal do Espírito Santo para realizar 

os estudos de identificação dessas fontes e a partir daí 

o modelo receptor, que é o chamado DNA da poeira 

de novo, para que você possa realmente encontrar o 

responsável para esse padrão ter sido ultrapassado. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Mas 

não foi dada publicidade a isso para que a sociedade 

tivesse conhecimento. 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Os resultados 

são todos publicados no site do Iema. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – O RTC 

– 10131 – 2011 Ecosoft, relatório de fontes emissoras 

da Grande Vitória, foi certificado e acreditado pelos 

técnicos do Iema e com a assinatura do RT. Sim ou 

não? 
 

A SR.ª DIANE RANGEL – Sim. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor 

Presidente, quero solicitar ao Iema cópia do 

documento. Certo? Coloca em deliberação cópia do 

documento com relação ao relatório das fontes 

emissoras da Grande Vitória, que foi certificado e 

acreditado pelos técnicos do Iema. O RTC – 10131 – 

2011. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Em votação o 

requerimento do Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 

Como vota o Senhor Deputado Euclério 

Sampaio? 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Pela aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) - Senhor Deputado 

Dary Pagung? 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Senhor Deputado 

Erick Musso? 

 

O SR. ERICK MUSSO – (PP) – Pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) Acompanho. 

Aprovado à unanimidade. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – 

Senhora Diane Rangel, por que não foi feito um 

estudo de qualificação e quantificação da 

ressuspensão? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Ressuspensão 

de vias? Ele está sendo realizado, Deputado. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Mas 

ele iniciou na gestão de V. S.ª? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Na nossa 

gestão. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Até o 

início do ano 2000, os valores da participação da 

poluição veicular eram em torno de oito a dez por 

cento e depois que a empresa Ecosoft passou a fazer 

esse estudo os valores passaram a ser de sessenta a 

setenta por cento. Qual a justificativa? É um absurdo 

né? 

 

 A SR.ª DIANE RANGEL – O senhor pode 

repetir a pergunta por favor, Deputado? 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Os 

valores da participação da poluição veicular antes da 

Ecosoft fazer os estudos e relatórios era de oito a dez 

por cento. Após a Ecosoft passar a fazer esse estudo, 

esses valores passaram a ser de sessenta a setenta por 

cento. E a mesa Ecosoft é que faz todo o trabalho da 

Vale, da Samarco, da Arcelor Mittal, e faz o trabalho 

para o Iema e lá para a Seama. 
 

Estou perguntando qual é a justificativa desse 

aumento absurdo sendo colocado à ressuspensão de 

vias, a poluição veicular como fator preponderante da 

poluição. 

 

A SR. DIANE RANGEL – Esses estudos 

inclusive foram encaminhados a Universidade de São 
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Paulo para uma revisão e a universidade aprovou 

também esses estudos. A contratação da Ecosoft ela 

se dá por meio de licitação para o Iema, não é uma 

escolha. Você abre uma licitação e todas as empresas 

que realizam esse trabalho no Brasil podem 

participar. Em relação a esse, como você teve um 

questionamento da sociedade em relação a esse 

estudo, ele está sendo refeito esse estudo, não só... 

que está no escopo do estudo de inventário de fontes 

que está sendo realizado pela mesma Ecosoft, mas 

supervisionado e auditado pela Universidade Federal 

do Espírito Santo. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR ) – A 

senhora há de convir de que uma empresa que 

trabalha para o órgão fiscalizador é um tanto quanto 

assim... como também trabalhar para o poluidor, 

porque se ela está trabalhando para o órgão que tem o 

poder de fiscalização e ao mesmo tempo trabalhando 

para o órgão que polui, que é fiscalizado, certo, isso 

gera dúvidas.  

 

A SR. DIANE RANGEL – Pode gerar 

dúvidas, mas é necessário lembramos que o poder 

público realiza a licitação de acordo com a Lei 8.666, 

e estão abertas as participações desde que respondam 

às qualificações que estão dispostas no edital. Então, 

assim, não há uma possibilidade de você vetar, a não 

ser que a gente abra uma excepcionalidade de colocar 

- e eu não sei realmente se isso está dentro da 

legalidade - você apor no edital que não podem 

participar empresas que prestam serviços às empresas 

fiscalizadas. Não sei da legalidade, teria que 

consultar. Mas na época em que foi feita a licitação 

isso não foi aposto no edital. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – Até por que 

isso não é atribuição da Senhora enquanto... Tem a 

PGE, procurar a PGE porque é ela que orienta todos 

os órgãos do Governo.  

 

A SR. DIANE RANGEL – O edital passou 

pela PGE. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) - Passou 

pela PGE, mas isso pode ser colocado, sim, no edital. 

Uma vez que já está trabalhando para um órgão 

poluidor, que é fiscalizado pelo Iema, pelo Seama, 

não pode participar de uma licitação. Isso é tranquilo. 

Alguém deve ter beneficiado essa empresa no Estado. 

Vou finalizar, Senhora Diane. Esses valores 

favoreceram e muito às grandes poluidoras como 

Vale e Arcelor Mittal, que viram as participações 

industriais caírem em 34.6 para 25.5 e as veiculares 

passarem de 6.3 para 70.4. Isso é uma inversão da 

ordem. Está mais do que claro que... 

Vou repetir a pergunta que fiz para a Senhora 

Maria da Glória Britto Abaurre, a Senhora reside 

onde? 

 

A SR. DIANE RANGEL – Neste momento, 

como fui secretária nos últimos anos, nos últimos 

dezenove meses, me dei o direito de uma quarentena 

e estou trabalhando em outro Estado. Estou 

trabalhando no Rio de Janeiro. Mas quando moro 

aqui, moro na Praia do Canto. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) - A 

senhora sofre com o problema da poeira, do pó preto, 

famigerado pó preto, onde a senhora tem .....  

 

A SR. DIANE RANGEL – Claro. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) - Sim. 

Então, veja bem. A participação das indústrias caiu 

de 34.6 para 25.5, sem nenhum investimento digno 

de nota, porque uma vez que estamos verificando as 

Wind fences, e as Wind fences os resultados são 

tímidos... Polímeros são tímidos porque continua o 

pó preto em todas as residências. Então, ao aumentar 

de 6.3 para 70.4 veículos mais a ressuspensão de 

vias, pergunto: as empresas poluidoras como a Vale 

foram prestigiadas, privilegiadas com esse relatório? 

Sim ou não? E justificar a resposta. 

 

 A SR.ª DIANE RANGEL – Eu penso que 

não, deputado, ainda que os resultados demonstrem 

que sim, porque foi um trabalho técnico. Como há 

questionamento sobre a legitimidade desses 

resultados, por isso a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente, junto com o Iema providenciaram um 

novo estudo de identificação de fontes, que está 

sendo realizado nesta gestão. Agora é importante 

lembrar que esses estudos foram encaminhados para 

a Universidade de São Paulo que o validaram do 

ponto de vista metodológico. 

 Os resultados, do ponto de vista 

metodológico, estão corretos. O que a gente precisa é, 

neste novo estudo, analisar a metodologia. A Ufes, a 

Universidade Federal do Espírito Santo, está 

exatamente auditando a questão metodológica, para 

que esta metodologia reflita realmente a realidade das 

questões.  

Por outro lado, é importante lembrar que o 

número de veículos no nosso estado aumentaram 

mais de noventa por cento, nos últimos dez anos. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Em 

qual estado a senhora reside atualmente? 

A SR.ª DIANE RANGEL – Rio de Janeiro. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Rio de 

Janeiro. É porque o presidente da Vale chegou aqui... 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Mas eu não 

trabalho para a Vale, tá, deputado. 
 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Não, 

não. Mas é que o presidente da Vale chegou aqui e 

disse que, lá onde que ele mora, no Leblon, também 

tem a poeira preta. Lá onde que a senhora está 

morando também tem a poeira? 
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A SR.ª DIANE RANGEL – Não como aqui, 

deputado. Não como aqui. Mas existe. Moro numa 

área próxima ao Morro do Cantagalo, a favela do 

Cantagalo. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Não é 

no Leblon, né? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Não, deputado. 

Não moro no Leblon. Mas assim, como a gente tem a 

proteção da pedra no fundo e do lado, ali no Morro 

do Cantagalo, no finalzinho, ele faz uma bacia de 

proteção, então a gente não sofre muito a influência 

do pó das vias, porque não tem trânsito na rua que 

atualmente resido no Rio de Janeiro. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – Senhor 

Presidente, com relação à Senhora Maria da Glória 

Abaurre e Diane Rangel, estou satisfeito com as 

respostas. Com relação ao Senhor Tarcísio Foeger, 

não tenho perguntas a fazer, não tenho perguntas 

neste momento, a realizar. Ao final dos trabalhos, se 

houver tempo, faço qualquer questionamento. 

  

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) – Combinado, 

Deputado Gilsinho. Passo a palavra ao Senhor 

Deputado Erick Musso. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PP) – Senhora 

Diane Rangel, o seu esclarecimento sobre as suas 

afirmações e de técnicos do Iema feitas na 

reportagem divulgada no dia 2.6.14, no Bom Dia ES, 

da Rede Gazeta, a senhora afirmou que não temos os 

padrões nacionais para poeira sedimentável. Os 

estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais e a cidade 

de Macapá têm padrões de poeira sedimentável, 

todos em valores de 2g/m
2
. 

Deliberação Normativa do Copan n.º 01 de 

26.5.81, publicado no Diário Executivo de Minas 

Gerais, em 2.6.81 e partícula sedimentáveis em áreas 

industriais de 10g/m
2
/30 dias. As demais áreas, 

inclusive, as residenciais e comerciais de 5g/m
2
/. 

O técnico Alexsander afirmou que a 

determinação do padrão provisório de 14g/m
2
 foi 

baseado na série histórica das estações de 

monitoramento de poeira sedimentável. Os valores 

médios das séries históricas das estações de 

monitoramento do Iema de poeira sedimentável são 

dados disponibilizados pelo Iema para o período de 

abril de 2009 a março de 2012. Poeira sedimentável 

na Enseada, 11.94; em Laranjeiras, 10; em Vitória-

centro, 8.54; no Ibis, 8.33; no Hotel Senac Ilha do 

Boi, 7.33; Jardim Camburi, 7.26; Vila Velha-centro, 

6.23; Carapina, 4,28. 

Como foi definido esse padrão de 14g/m
2 

a 

partir de uma série histórica, visto que é 3,27 vezes 

maior do que o histórico em Carapina, 2,25 maior do 

que a média histórica em Vila Velha-Centro, 1,17 

vezes maior do que a série história da Enseada. Como 

que se define um padrão para cima se a série histórica 

joga ele todo para baixo?  

 

 A SR.ª DIANE RANGEL – Deputado, 

obrigada pela pergunta.  

 Quando a gente diz que não tem padrão 

nacional, a gente coloca em relação à resolução 

Conama que estabelece padrão para o Brasil inteiro. 

Não se refere a um estado ou outro ter padrão.  

 A outra questão, que a gente também coloca, 

é que você pode ter um padrão extremamente baixo e 

não monitorar. E aí você não sabe se você está 

ultrapassando ou não. No caso, o Espírito Santo é o 

único estado da federação, que eu saiba, que 

monitora partículas sedimentáveis.  

 Em relação ao padrão de quatorze 

miligramas, ele foi estabelecido não em média 

aritmética simples, mas em histograma de quantas 

vezes aqueles valores aconteceram. Se o senhor 

observar o resultado, inclusive providenciamos na 

nossa gestão os últimos seis relatórios de qualidade 

do ar, que foram publicados na nossa gestão, o senhor 

pode observar que em Cariacica, a média de 

histograma, ou seja, o número de vezes que acontece 

um valor, a maior parte dos valores em Cariacica está 

em vinte e três. Na Enseada do Suá, temos muitas 

ocorrências acima de quatorze miligramas. Então, foi 

feito um estudo pelos técnicos do Iema em relação ao 

número de ocorrências por vezes no ano, porque o 

nosso objetivo era ter um padrão inicial e, em cima 

desse padrão inicial, realizarmos os estudos e 

chegarmos a um padrão, tanto que no decreto está 

previsto um novo padrão para poeira sedimentável 

após os estudos de percepção da poeira que estavam 

sendo realizados e a identificação das fontes 

emissoras de poeira sedimentável.  

 

 O SR. ERICK MUSSO – (PP) – A senhora 

fala que há padrões acima de quatorze, mas os 

publicados sempre estão abaixo. Pelo menos pelo site 

do Iema os publicados estão abaixo.  

 O que nos parece, e é a pergunta que quero 

fazer, é que pegaram valores máximos de emissão e 

jogaram acima, para ainda ficar uma reserva técnica, 

sabe? Ainda ficar uma reserva técnica de que nós 

sempre vamos estar em níveis adequados da poeira 

sedimentável no ar. Porque o questionamento, toda a 

vez que a gente faz, as empresas nos respondem 

assim: Não, mas nós estamos dentro do padrão 

concedido de qualidade do ar.  

 Aí eu fiz a pergunta à empresa: mas o padrão 

que temos que dar é da saúde do capixaba ou o 

padrão que temos que dar é o padrão dos números no 

papel e no processo? Eu primo primeiro para a saúde. 

 Então, o que nos parece é que foi feita uma 

média aritmética, embora a senhora esteja aqui dando 

uma negativa sobre isso, de que: Olha, o padrão 

máximo a que se chegou foi de 11,5. Então vamos 

fazer o seguinte, vamos chegar a quatorze, porque 

vamos ter uma reserva técnica, e se der algum 
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problema vamos estar dentro dos níveis 

preestabelecidos.  

 Então, como que se chegou aos quatorze, 

visto que em qualquer lugar que procuramos, e aí o 

Senhor Presidente Doutor Rafael Favatto fez uma 

solicitação de buscar a nível de país todas as médias 

g/m
2
, e todas estão abaixo de sete, seis, oito às vezes? 

Tem até de cinco, e aqui no estado é a maior do país, 

até onde estamos sabendo. Como que chegou nesse 

quatorze?  

 

 A SR.ª DIANE RANGEL – De poeira 

sedimentável?  

 

 O SR. ERICK MUSSO – (PP) – Até fora do 

país. Foi fora do país.  

 

 A SR.ª DIANE RANGEL – Era o que eu ia 

falar, porque poeira sedimentável no Brasil só tem os 

três, não é?  

 

 O SR. ERICK MUSSO – (PP) – Foi fora do 

país. Isso aí. 
 

 A SR.ª DIANE RANGEL – Só três estados 

têm legislação sobre isso, e um dos estados é o 

Espírito Santo.  

 Repetindo: foi feito dessa forma, esperando o 

histograma com as vezes de ocorrência. Tanto, 

deputado, que o deputado Gilsinho demonstrou que 

ele, no ano passado, ultrapassou em três pontos. 

Então, foi feito um número de ocorrências, um 

histograma de número de ocorrências, para que a 

gente pudesse determinar o padrão.  

Em relação a ele ser muito ou pouco, ele é 

alto, realmente. Mas nós convivemos no município, 

conforme a ex-secretária Glória Abaurre colocou, nós 

temos um empreendimento industrial dentro da 

cidade, cujo modelo de qualidade do ar demonstra 

claramente que as emissões são carreadas pelo vento 

para a cidade. Nós temos um número de veículos 

enorme, que transitam numa ilha que também é muito 

pequena.  

Então nós precisamos realizar estudos para 

que eles possam balizar as ações que o Governo do 

Estado precisa tomar para que essas emissões sejam 

reduzidas drasticamente. E isso, quando estávamos 

no governo, era nosso pensamento era em metas de 

melhoria contínua e não uma ação estanque que 

pudesse resolver de imediato, porque a gente não 

tinha essa ação estanque, tecnicamente embasada, à 

época.  

Então, por isso foram contratados os estudos 

de percepção onde com quinhentos moradores em 

torno das estações de tratamento, das estações de 

monitoramento de qualidade do ar, dentro do cone de 

dispersão. Então esses estudos iriam ficar prontos no 

final do ano passado, eu não sei agora como está, mas 

qualquer informação pode ser pedida ao Iema. 

Esses estudos balizariam esse novo padrão 

que está, inclusive, colocado dentro do decreto. 

O SR. ERICK MUSSO – (PP) –Mediante a 

sua fala de que o padrão realmente é alto, eu faço 

uma pergunta: A LI da usina 8, foi concedida em qual 

ano? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – 2007. 

 

O SR. ERICK MUSSO – (PP) – 2007. Esse 

padrão provisório de 14, foi definido em qual tempo? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – 2014. 

 

O SR. ERICK MUSSO – (PP) – 2014. Se 

esse padrão fosse... 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Não, 2013. 

 

O SR. ERICK MUSSO – (PP) – Enfim, 

2013, 2014, foi após a instalação. Se esse padrão 

tivesse ...  

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Não, 2013. 

 

O SR. ERICK MUSSO – (PP)  Tivesse sido 

colocado em 6 ou 7 vocês acham que deveria sair da 

fase de operação, a Usina 8? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Eu não posso 

responder, deputado. Eu não tenho esse dado, aí a 

gente precisaria de um estudo técnico remissivo, e eu 

não tenho esse dado. 
 

O SR. ERICK MUSSO – (PP) – Então, tá 

ok. 

Presidente, estou satisfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO- PEN) – Eu agradeço, 

deputado Erick e passo agora a palavra ao Senhor 

Deputado Dary Pagung, não ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio que tinha solicitado antes. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Obrigado, Senhor Presidente. Saudar o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, presidente; Senhor 

Deputado Dary, relator; Senhor Deputado Erick 

Musso, vice-presidente; Senhor Deputado Gilsinho, 

que deu uma subidinha; saudar os funcionários; 

saudar os três depoentes, bom-dia a todos. 

Senhora Diane, essa EcoSoft presta serviço 

para Vale, para Arcelor, estou certo? 

 
A SR.ª DIANE RANGEL – Certo. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

E é ela que faz o monitoramento do ar também pela 

Secretaria, na época da senhora? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Pra o Iema, 

certo. 
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Iema, certo. A senhora acha isso ético? Sim ou não? 

Pode responder. 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Na verdade, 

deputado, isso é uma questão muito complexa 

porque... 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Mas é só dizer se a senhora acha ético ou não? A 

senhora acha isso ético ou não acha? Acha que não é 

ético? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Eu acho que 

deveria ser uma outra empresa. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Perfeito. Começou bem. E a questão do pagamento 

pelos serviços que são feitos por essa empresa para o 

Iema, quem efetua o pagamento? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL- O Iema. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

O Iema? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL- O Iema efetua o 

pagamento. Existe a Lei 6938/81 ela estabelece a 

questão do poluidor pagador, certo? E em todos os 

estados, o pagamento pelos serviços, tá – o 

licenciamento, por exemplo, tem uma taxa de 

licenciamento. Essa taxa de licenciamento, ela é para 

repor os custos do estado em relação ao processo de 

licenciamento. Por outro lado, assim como ... e o 

monitoramento de qualidade do ar também esses 

custos devem ser repostos ao estado. Então nós temos 

uma rede de qualidade do ar onde participam várias 

empresas que fazem o processo de emissão,  mas eles 

pagam ao Iema e o Iema é que paga à empresa, que 

contrata e paga à empresa. Não existe um pagamento 

direto da empresa ao... 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Perfeito. Era isso que eu queria saber. 

Diga-me uma coisa. A Vale e a Arcelor são 

as duas maiores poluidoras no estado? Sim ou não? 

Mas queria que a senhora respondesse sem ajuda. 

Sou meio nojento para isso. Já pensou se um 

delegado intimar um suspeito de um crime de 

homicídio e ele levar um monte de gente para ajudar? 

Aí nunca vai obter a verdade. Não estou falando que 

é o caso da senhora não. 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Em relação à 

qualidade do ar, sim. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

São as duas maiores? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – São as duas 

maiores. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Obrigado. Deixa eu falar para a senhora. 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – É porque tem 

relação a outros parâmetros, né? Questão de água, 

então por isso que estou falando assim... 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Além dessa poeira, esse pó preto, as duas, Arcelor e a 

Vale, também emitem outros agentes tóxicos 

poluentes? Gases?  

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Poluentes sim. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Cite alguns para mim? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Enxofre, por 

exemplo. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Benzeno? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Não tenho, 

deputado, realmente não tenho os parâmetros de cor.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Tá bom. 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Não posso, 

seria no mínimo leviana se fizesse uma afirmação 

dessa. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Quem tem essas informações? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – O Iema. O 

Instituto Estadual de Meio Ambiente tem não só os 

parâmetros todos como tem a sequência de todos os 

monitoramentos, tanto realizados pela empresa 

quanto realizados nas estações de monitoramento. 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Perfeito. O nível de poluição da Vale e da Arcelor no 

estado e em países europeus, aqui a poluição emitida 

por eles é maior do que em países europeus? Ou os 

países europeus são mais exigentes?  

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Depende. Você 

tem países europeus menos exigentes e tem países 

europeus mais exigentes. Aqui a Arcelor, para 

algumas questões, é benchmarking internacional e 

para outros parâmetros não. Mas ela está na média 

internacional. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Não. Está na média, mas aqui a poluição é menor ou 

maior do que em alguns países europeus? Vamos 

falar da França. 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Não tenho essa 
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informação. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Não sabe. 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Não sei. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

O Iema tem? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Não sei se ele 

tem também. Eu não tenho. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Tá. A senhora sabe se algumas dessas empresas 

tiveram problema em outros países. A Vale do Rio 

Doce? Canadá, Chile? Saíram de lá? Foram expulsos 

ou tiveram algum problema? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Não tenho essa 

informação aqui agora. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Também não sabe. Tá. Diga-me uma coisa. Tem 

alguma siderúrgica... A senhora mora em qual bairro 

do Rio? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Ipanema. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Ipanema. Lá tem alguma siderurgia? Não né? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Não. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Então lá, se tiver pó, não vai ser de minério, vai ser 

de pólvora mesmo né? Porque o Rio é famoso... 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Ainda mais 

onde moro, na beira da favela. 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Ainda mais no Morro do Cantagalo né? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – É. Moro 

embaixo do Cantagalo, por isso ainda chama 

Ipanema. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Sei onde é. Mas por enquanto, Senhor Presidente... 

Ah Tá. O TCA... Tudo que foi acordado no TCA foi 

cumprido ou o TCA serviu só para... 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Não, foi 

cumprido. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Tudo? Porque... 

 
A SR.ª DIANE RANGEL – A minha 

informação é que tudo foi cumprido. 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

A informação da senhora né? E o TCA ajudou a 

instalação da Oitava Usina da Vale? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Creio que sim. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Ajudou. Tá bom. 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Isso aconteceu 

em 2007, o TCA, né? 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Como? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – O TCA é 

anterior né. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Senhor Presidente, vou requerer que o Iema forneça 

todos os elementos, os poluentes que são emitidos 

pelas duas, ok? Perfeito. Por enquanto me dou por 

satisfeito, Senhor Presidente. 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – Obrigada, 

deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Só informar, 

deputado, como a gente conversou aqui não falando 

no microfone, o Iema virá aqui. Então a gente deixa 

para fazer o questionamento aqui na CPI. 

Senhor Deputado Dary Pagung, com a 

palavra. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Quero 

cumprimentar nosso presidente da comissão, Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, Tarcísio, Diane e Maria, a 

Glorinha. É Maria da Glória, mas é Glorinha. 

A primeira pergunta, Senhor Presidente, 

gostaria de fazer aos três, porque não sei qual teria 

condição: qual período que o Iema adquiriu 

equipamento para medição da poluição de material 

particulado, que é o PM 2,5, qual foi o período? O 

ano? Alguém tem essa informação? 
 

O SR. TARCÍSIO FOEGER - Exatamente 

o ano e a época que foram adquiridos os dois 

equipamentos eu não tenho a informação exata. 

Na época em que geri o Iema colocamos os 

equipamentos para operar, botamos uma unidade na 

Enseada e botamos uma unidade em Vila Velha. Por 

que essa opção? Essa opção foi escolhida porque 

dentro do ponto de vista regional e ponto de vista de 

análise ambiental eram as duas localidades que mais 

nos daria uma possibilidade de um dado mais 

elaborado.  

Cabe ressaltar que o quarto estado no país a 

começar a medir o PM 2.5 é o estado do Espírito 

Santo. O quarto, dado o tamanho da realidade que 
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isso tem.  

Vale a pena dizer aqui qual a importância do 

PM 2,5. Ele é dentro de todas as categorias, digamos 

assim, de poeira que a gente tem, é aquela partícula 

menor inalável, é ela que significa um risco, ela que 

significa o impacto direto à saúde humana. Você tem 

antes desse a M 10 que fica mais nas vias 

respiratórias superiores, digamos assim, e o PM 2,5 

que é justamente aquela partícula que chega aos 

pulmões a alvéolos, etc. A literatura médica 

ambiental é bem específica em relação a isso.  

Então, tivemos esse avanço de colocar para 

funcionar e colocar para operar esses dois 

equipamentos que muito contribuem hoje para uma 

realidade, para sabermos qual é a qualidade 

ambiental do ar que a gente respira.  

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – 
Tarcísio, quando você chegou então ao Iema, esses 

aparelhos já estariam lá, comprados? 

 

O SR. TARCÍSIO FOEGER - Já estavam 

lá. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Quem 

era anterior? Você entrou no lugar de quem?  

 

O SR. TARCÍSIO FOEGER - Cheguei ao 

Iema em 2012, eu era o diretor técnico do Iema e o 

presidente era o senhor Cláudio Denicoli. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – A 

segunda pergunta é exatamente por que demorou 

tanto para essa instalação? 

 

O SR. TARCÍSIO FOEGER - Acho que 

antes a gente tem de analisar sobre o seguinte ponto 

de vista: sabemos que a instalação e a operação de 

um equipamento como esse, que é muito caro, ele 

tem uma a série de requisitos que tem que ser 

devidamente alcançados. Então, não era somente o 

fato de pegar um equipamento que está ali no 

almoxarifado, em aspas, e colocar para funcionar. 

Você tem uma série de medidas técnicas que você 

tem de ter como algumas análises etc. para saber qual 

a efetividade da coroça daquele equipamento.  

Caminho com a ideia de que alcançamos o 

momento ideal para instalar o equipamento, no 

momento em que a gente fez. Então, não era uma 

questão simples, digamos assim, os meus 

antecessores não colocaram os equipamentos e eu 

pus. Não, é essa a questão. A questão é que nós, o 

Instituto Estadual de Meio Ambiente, independente 

do perito de gestão dele, adquiriu o equipamento, 

achou quais as unidades que mais receberiam melhor 

esse equipamento. Tivemos de fazer uma série de 

obras de adequações nas unidades, por exemplo, na 

Enseada e o Ibis que são onde estão para receber um 

equipamento, um equipamento caro, importado. O 

cuidado que o poder público tem que ter, muitas 

vezes faz com que a gente não tenha uma resposta tão 

automática assim, infelizmente. A responsabilidade e 

o nível de responsabilização a que nós estamos 

sujeitos, fazem com que às vezes a gente demore um 

pouco mais para tomar algumas ações, reconheço 

isso, mas é que são ações ponderadas, segundo a 

norma técnica, segundo a norma legal, etc. 

 Então, só conseguimos colocar esses 

equipamentos para operar porque avançamos em 

algumas análises que poderiam viabilizar a instalação 

desses dois equipamentos, mas é porque também eles 

foram adquiridos pelos meus antecessores, senão eu 

não saberia como abrir um edital de licitação para 

fazer uma compra de dois equipamentos que a gente 

adquiriu. Esses equipamentos, salvo engano, são da 

República Tcheca, tamanho desenvolvimento que 

esse equipamento e o nível de exigência que um 

equipamento desse tem. Entendeu? 

 Então quero botar assim de forma muito 

clara. Só consegui instalar esses equipamentos, 

porque eles foram comparados pelos gestores 

anteriores, que já eram preocupados com a qualidade 

ambiental e já eram preocupados, já sabendo a 

importância da medição do PM 2,5 para a saúde da 

população em geral. Dei assim uma continuidade, 

uma melhoria contínua que a gente tem que ter, 

gerindo órgãos como o Iema.  

 

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) – Por que 

a Seama e o Iema se omitiram de dar cumprimento às 

legislações ambientais? Essa é uma grande 

reclamação da população, inclusive das ONGs 

ambientais, senhor Moreschi, onde determinavam 

competências ou objetivo desses órgãos ambientais a 

elaboração de padrões ambientais ou de qualidade 

ambiental, ao afirmarem para a população que o 

Conama não tinha padrão de poeiras sedimentável, 

por isso não poderia fazer nada. 

O SR. TARCÍSIO FOEGER – Nunca 

afirmei em nenhuma fala minha, e tenho certeza que 

ninguém que está aqui, no caso, afirmou, que a gente 

não poderia fazer nada. Se formos analisar a história 

do controle ambiental no Espírito Santo nos últimos 

dez anos, a gente tem tido avanços consideráveis. 

Como estou falando, a melhoria contínua, você não 

muda a realidade de uma hora para outra. 

No mundo do licenciamento ambiental, 

muitas vezes temos a condição de fazer o 

licenciamento antes de ser instalada a atividade, o 

que não é o caso para o complexo siderúrgico e 

mineral aqui de Vitória. Infelizmente quando essas 

atividades foram aqui faladas, não tínhamos sequer 

licenciamento ambiental. Então o que temos hoje é 

que adequar as normas, adequar um monte de 

exigências, para trocar não é nem a roda, é a asa do 

avião em pleno voo. 

Então por isso que surgiram, nesses últimos 

dez anos, o termo de compromisso ambiental 

assinado com a mediação do Ministério Público 

Estadual, a instalação das wind fencers, que cabe 
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ressaltar de forma muito clara aqui. No mundo do 

controle ambiental, tenho experiência também 

internacional para parte de estocagem a wind fencer é 

das melhores formas de controle ambiental existente. 

Isso não tá aqui à toa. Tivemos uma série de ações 

para poder inibir, com a passagem do minério pelas 

correias, enfim. Até mesmo a utilização de polímero, 

a forma de abastecimento, a rede RAMQAr, que é a 

rede de monitoramento é das mais modernas que tem, 

que dá um nível de informação efetivo. 

Então, se formos avaliar a história do 

controle ambiental, a evolução do controle ambiental, 

nos últimos dez anos, temos ganhos consideráveis 

para a pauta ambiental. Agora o que temos é que 

estabelecer uma agenda para o futuro. É isso que 

venho aqui também defender a forma como foi a 

elaboração do decreto.  

Só o estado de São Paulo, antes do Espírito 

Santo, tinha uma regulamentação pra poluição 

atmosférica. Só o estado de São Paulo. Nós aqui 

fomos o segundo, logo em seguida, assim.  Fizemos um debate com a sociedade, envolvemos o Conselho Estadual de Meio Ambiente, as ONGs foram ouvidas, sim. Eu me lembro de que em uma reunião delas foram seis ou sete horas de debate técnico, de onde podemos avançar.  

 Então, qual é o grande avanço desse decreto? 

É importante fazermos esse destaque. Você 

reconhece a realidade hoje, que não é boa, reconhece 

que nós temos que avançar para uma sociedade futura 

bem melhor e as metas finais estabelecidas pelo 

decreto, elas são as metas da Organização Mundial da 

Saúde. 

 Então, reconhecemos que a realidade carece 

de uma série de medidas, estabelecemos com todas as 

entidades envolvidas, com as organizações 

envolvidas, pactos setoriais importantes, com a 

construção civil, deslocamento de carros, veículos e 

etc. Não é somente com o complexo siderúrgico não, 

porque sabemos que a questão do pó envolve muitos 

outros atores. Este é um ponto fundamental. Ou seja, 

qual é o nível de avanço que conseguimos chegar em 

dez anos de controle ambiental? Eu fui diretor-geral 

do Iema por apenas dezoito meses. E eu devo muita 

coisa aos antecessores que fizeram, ou seja,  cada um 

fez avanços dentro do seu período de gestão e   temos 

que cobrar, cobrar, cobrar, para que dentro de dez 

anos tenhamos uma realidade ambiental bem melhor 

do que a que temos hoje.  
 

 A SR.ª DIANE RANGEL – Eu gostaria só 

de fazer uma complementação à fala do Tarcísio, 

porque o decreto, além dele ter tido toda essa 

discussão, e tem as metas, todas as metas, ele tem 

dentro do decreto o Plano Estratégico de Qualidade 

do Ar. Ou seja, o conjunto de ações que precisam ser 

tomadas para que as metas futuras possam ser 

atingidas. E como disse o Tarcísio, a meta três são os 

padrões que a Organização Mundial de Saúde tem. 

Não são nem padrões exigidos. A maioria dos países 

não usa os padrões da Organização Mundial de 

Saúde.  

 

Eu gostaria de lembrar muito que o decreto 

não traz só os padrões, mas ele traz também o Plano 

Estratégico de Qualidade do Ar.  

 O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Senhor 

Tarcísio, o senhor falou do wind fence. Seria a minha 

outra pergunta: o cinturão verde, o wind fence, e 

agora o presidente da Arcelor, e nós cobramos isso 

aqui também da Vale, para a instalação do filtro de 

mangas. Na visão dos senhores que já foram gestores 

tanto do Iema quanto da Seama, vocês acham que 

reduzirão realmente as emissões de partículas do ar 

da Grande Vitória?  

 

 O SR. TARCÍSIO FOEGER – Eu acho, 

efetivamente, que já efetua essa redução. Se nós 

formos avaliar, por exemplo, vamos pegar o caso da 

Arcelor com o cinturão verde, que já foi muito 

discutido, alvo de ação judicial e etc. Se nós formos 

efetuar medições com formas de monitoramento 

atmosférico e realizar modelagens, a gente olha que 

com o desenvolvimento do cinturão verde, ... E não 

só o desenvolvimento em largura, mas em altura, da 

vegetação circundante a ele, tem, sim, uma efetiva 

redução, um controle do vento que chega até os 

pátios de estocagem.  

 Então, isso é analisado, existem modelagens 

que confirmam isso. Eu tenho que me fundamentar, 

eu tenho que acreditar que a modelagem foi feita 

dentro das normas internacionais. Eu não tenho como 

discutir um modelo de análise feita. Ou seja, eu tenho 

como discutir elementos, resultados efetivos disso. 

Agora, a forma como ele é feito, isso é chancelado 

pela engenharia ambiental mundial, vamos dizer 

assim. 

 Da mesma forma que para pátio de 

estocagem, a wind fence é, sim, um controle 

ambiental efetivo. Muito se fala no Domus, apenas 

uma indústria usa o Domus no mundo, segundo 

minha informação. Há alguns anos não tínhamos 

nenhuma forma desse controle. 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Qual o 

nome da empresa que usa? 

 

O SR. TARCÍSIO FOEGER – É a 

Hyundai. 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – 

Hyundai. 

 

O SR. TARCÍSIO FOEGER – Hyundai é a 

única. Eu não tenho elementos de engenharia, 

elementos de monitoramento para dizer de forma 

bem clara assim: oh, o Domus iria resolver por 

completo. Talvez para a parte de estocagem, sim. E o 

restante? E as outras fontes? Então, atacar com 

controle ambiental específico uma questão única 

específica, mas ela não engloba as outras.  

E outra coisa: – acho que cabe à Vale 

responder isso e também, no caso, a Arcelor: o 

complexo siderúrgico que a gente tem, a planta 

industrial que a gente tem, cabe um tipo de 

equipamento como esse? Ou o mais acertado é a wind 

fence mesmo? Na  minha  opinião singela, é a wind 

fence porque isso aí envolve engenharia, modo de 
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produção e etc. 

Os controles ambientais exigidos no decorrer 

dos últimos dez anos para o parque siderúrgico de 

Tubarão, isso V. Ex.ª
s 

poderão confirmar, senhores 

deputados, com a equipe de técnicos do Iema que 

virá a esta CPI na próxima quarta-feira. 

Vamos pegar um dado:  Em 2011 foi feito 

um estudo de caracterização e quantificação de 

partículas sedimentadas na região da Grande Vitória. 

Partícula  sedimentada é aquela que a gente passa a 

mão e sente. Não é aquela que está aqui e a gente está 

respirando, respirando, respirando. Então, se nós 

formos pegar a unidade da Ilha do Boi, que fica no 

Hotel Senac, nessa caracterização feita pela 

professora Jane Meri e pelo professor Neyval Costa, 

que são duas das maiores autoridades em poluição 

atmosférica que eu conheço, eles dão um dado 

importante de que oitenta por cento da poeira 

sedimentada na unidade de medição do Hotel Senac 

na Ilha do Boi, é de origem industrial. Esta unidade é 

a mais representativa para o controle da poluição do 

parque siderúrgico, por quê? Porque oitenta por cento 

da contribuição dela é de origem da siderurgia. V. 

Ex.ª
s
 poderão confirmar com os técnicos do Iema que 

virão a esta CPI na próxima quarta-feira, de que há 

no decorrer do monitoramento atmosférico para o 

Hotel Senac, para aquela unidade, um decréscimo em 

relação à poeira sedimentada. 

Os controles ambientais exigidos pelo Iema, 

pactuados com o Ministério Público e executados 

pelas empresas têm tido resultados efetivos sim. Se 

nós pegarmos esse dado e o analisarmos sob o ponto 

de vista... Por exemplo: fala-se muito também na 

questão de resuspensão de vias que é 

consideravelmente alto por uma série de fatores: 

obra, pois Vitória é logisticamente um setor de 

circulação viária  intenso. A Reta da Penha, no último 

estudo – sou funcionário público de Vitória, compus 

uma equipe técnica de análise de impacto urbano por 

oito anos – isto é, na última contagem que fizemos, 

na Reta da Penha passam oitenta mil carros por dia, 

senhores deputados! Então, nós não podemos negar a 

emissão de gases vinda do consumo de diesel que 

gera enxofre e etc. Temos um corredor ali que é 

muito imenso e a resuspensão a cada carro 

resuspende, resuspende, resuspende, resuspende e a 

contribuição disso é uma série de fatores: tem 

siderurgia, obra, até o desgaste mesmo de cada carro 

que passa ali. 

Quanto à essa relação, quero expor de forma 

clara. Se formos analisar do ponto de vista do 

controle ambiental do polo siderúrgico da Ponta de 

Tubarão e formos analisar com dado da unidade 

Senac da Ilha do Boi, temos um decréscimo, nesses 

últimos anos, da quantidade de poeira sedimentável. 

Isso indica claramente que os controles ambientais 

efetivos exigidos pelo Iema mais uma vez, no 

decorrer de dez anos, a ponto de chegarmos agora a 

isso, elas têm tido resultado efetivo sim. Temos que 

avançar, avançar. O controle ambiental se faz com 

melhoria contínua. A gente avança, a gente estuda a 

cada dia para vir com normas novas, exigências 

novas e etc. 

 

 O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – É por 

causa disso, Tarcísio, que estamos aqui hoje na CPI. 

É para investigar, para trazer soluções, cobrar das 

empresas, cobrar do Estado por meio dos órgãos 

ambientais, cobrar das pessoas que têm esse 

compromisso. E a CPI nasceu para que possamos dar 

soluções à sociedade, à população, principalmente da 

Grande Vitória e também da região de Anchieta, 

Guarapari, que está atingida pela poluidora Samarco. 

Para isso nasceu a CPI do Pó Preto, para juntos 

trabalharmos com o Ministério Público, para que 

possamos resolver o problema da poluição na Grande 

Vitória.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Algum membro 

desta CPI gostaria de fazer algum questionamento? 

Maria da Glória Abaurre, no Brasil, as 

hipóteses do decreto autônomo são excepcionais; via 

de regra os decretos são regulamentados. Qual a 

legislação que dá embasamento à regulamentação do 

Decreto n.º 3463-R?   

 

A SR.ª MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Então, vinha até comentando isso com 

Diane. Penso que é muito mais efetivo você fazer 

uma lei do que um decreto. Mas acho que a gente 

pode caminhar para isso. Acho que o governo do 

Renato Casagrande teve isso em mãos e fez esse 

decreto. Se a PGE analisou, deve ter respaldo jurídico 

para se fazer esse decreto. Mas que de fato, para a 

sociedade e para todos, acho que é mais forte uma lei 

do que um decreto. Mas, quem sabe, é o primeiro 

caminho para os senhores trabalhar esse decreto 

melhor, se assim for entendido, inclusive com 

respaldo técnico, e transformar em uma lei. 

Tenho certeza que nós, o Espírito Santo, 

seremos vistos com muitos bons olhos de estarmos 

melhorando nesse quesito de poluição atmosférica, 

que pode, estão dentro dos padrões, como todos 

dizem aqui hoje ainda, da legislação Conama, 

federal, mas que estamos trabalhando fortemente ao 

longo de muitos anos para conseguir essa melhoria 

que estamos tendo aos poucos. 

Vocês são parceiros que acho de fundamental 

importância para somar com a área técnica e a 

academia, porque a universidade tem técnicos da 

melhor qualidade que estão trabalhando nisso, e esse 

decreto virar uma lei. Mas não podemos deixar, acho 

que alguém comentou sobre isso, que esse decreto foi 

discutido no Consema, que tem representantes da 

sociedade civil, das empresas. 

Como foi dito, uma questão muito pessoal, 

como cidadã até, acho que uma lei é mais forte que 

um decreto e se fosse nesse caminho acho que 

estamos dando uma imagem muito melhor inclusive 
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para o Brasil, o Espírito Santo fazer uma lei mais 

restritiva nessa questão. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Esse foi o meu 

questionamento, visto que você foi secretária durante 

um longo período, até a título de informação, mesmo 

porque é o que a CPI está encaminhando. 

As normas de reduções do Conama 

estabelecem os padrões de qualidade do ar. Os níveis 

de impacto acima do padrão serão considerados 

nocivos à poluição.  

O Decreto n.° 3463–R, obedece aos níveis de 

poluentes atmosféricos das resoluções 3/90, 8/90, 

382/06 e 382/2006 e 436/2011. Todas da Conama. 

Você já estudou esse caso? 

 

A SR.ª MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE - Não. Até que, como secretaria da área 

ambiental estava sempre muito junto com o Iema. 

Mas a minha questão passava longe da questão de 

poluição atmosférica. Sou bióloga, minha formação. 

Então sempre trabalhava na coisa geral, mas não 

tenho, não sei como discutir algumas dessas coisas. 

Sei que politicamente o que nós queríamos, o 

governo, é sempre que estivesse dentro dos padrões 

legais, e isso sempre esteve. Isso é o suficiente? Aqui 

estamos vendo que não é suficiente. Então estamos e 

temos que continuar trabalhando para melhorar esse 

padrão. Porque até as pessoas das indústrias todos são 

cidadãos, todos moram na região e também são 

prejudicados, entre aspas, sentem esse incômodo, 

essa piora.  

Então, na verdade, hoje todos são unânimes 

em dizer o seguinte, isso é uma coisa que incomoda o 

capixaba e nós podemos trabalhar para isso melhorar, 

acho que isso está acontecendo.  

Como o Tarcísio Foeger disse que lá atrás 

conseguimos, imaginem especificação para esses 

equipamentos, precisam-se recursos e a rede de 

monitoramento de qualidade do ar. Porque não 

adianta você querer ter uma lei para atingir 

determinados padrões, se você não monitora. Então 

você não sabe se é um monitoramento que não é 

confiável.  

Então, acho que o Espírito Santo, estamos 

indo bem, e a expectativa de todos, da sociedade é de 

que a CPI possa fazer, também, a contribuição dela, 

como o Ministério Público fez na época do 

licenciamento da usina 8 da LI. 

Acho que a sociedade, o senhor Moreschi 

está aí todo o tempo cobrando, fazendo. Acho que 

estamos no caminho de avançar cada vez mais. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) - Obrigado. Queria 

fazer o mesmo questionamento agora para a Diane. 

Vou repetir: no Brasil as hipóteses de decreto 

autônomo são excepcionais; via de regra os decretos 

são regulamentares. Qual legislação que dá 

embasamento à regulamentação do Decreto n.° 3463 

– R, visto que foi no período da senhora, que foi 

implementado? 

 

A SR.ª DIANE RANGEL – A Lei n.° 6938 

prevê a regulamentação de padrões de qualidade que 

poderiam ser por decreto. Acho que naquele 

momento, o que pensamos em ser um decreto, 

deputado, foi muito na alternativa de que você ainda 

tinha alguns parâmetros como poeira sedimentável, 

que requeriam estudos mais acurados. Acho que 

neste momento pode ser caminhado para um projeto 

de lei.  

A gente precisava de alguns estudos que 

estão previstos no plano estratégico de qualidade do 

ar, onde você prevê os avanços tanto a meta 1 para 

meta 2, para meta 3 e esses estudos embasariam, 

inclusive, os tempos em que a gente passaria da meta 

1 para meta 2 e da meta 2 para a 3, esse que motivou 

a ser um decreto e não uma lei.  

Mas acho que esta CPI tem contribuído muito 

para os avanços. A gente trabalhar alternativas de 

curto, médio e longo prazo. Porque a questão da 

poluição do ar não é uma questão que se consegue 

resolver no curtíssimo prazo. Você consegue fazer 

melhorias contínuas, o que vem sendo feito ao longo 

do tempo. E essas melhorias hoje não são suficientes.  

Então esta CPI está com um trabalho 

brilhante de buscar essas alternativas, para que a 

gente encontre as alternativas de curto, médio e longo 

prazo. E acho que apor isso em lei é uma boa 

alterativa.  

Outra sugestão, se me for dado essa 

possibilidade, acho que a gente precisaria pensar 

também nos planos diretores municipais.  

Esta Casa de Leis, no ano passado, fez uma 

modificação no projeto de lei de uso e ocupação do 

solo. Acho que as áreas industriais poderiam ser 

pensadas em ter um buffer, uma área no entorno de 

alguns tipos de empreendimentos onde você pudesse 

ter esse distanciamento, a garantia dessa distância 

para a sociedade.  

Em alguns lugares do mundo esse entorno é 

de zonas comerciais e de indústrias que atendem ao 

complexo industrial, digamos, mais importante. Acho 

que pensar sobre isso, debruçar sobre esse assunto, 

também é uma alternativa, não para agora, mas 

principalmente para o futuro. Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) – Obrigado.  

E a senhora falou de metas. No caso, os 

avanços contínuos na poluição do pó preto. Qual o 

prazo a senhora acha até que seja viável para chegar à 

meta 3? 

 

A SR. DIANE RANGEL – Deputado, vou 

fazer uma reminiscência. Quando uma coisa está 

muito ruim e você consegue fazer uma melhoria, por 

menor que seja, essa melhoria fica muito visível e 
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muito grande. Na medida em que você avança, cada 

micrograma, cada grama é muito mais difícil de ser 

atingida. Sair do zero para uma melhoria é muito 

fácil.  

A solicitação desses estudos é exatamente 

para balizar esse tempo. Existia uma proposta da 

sociedade civil que seriam de quatro anos de uma 

meta pra outra, que não foi acatada, porque não 

tínhamos elementos técnicos suficientes para 

determinar que esse era um tempo ideal ou um tempo 

necessário, por isso os estudos.  

Quando se faz uma identificação dos 

poluentes e depois você faz um, como esses 

poluentes se disseminam no ar, você consegue saber 

as fontes, a contribuição de cada fonte. E aí você tem 

o controle exato para cada fonte que é possível fazer. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) – Aí é a segunda 

pergunta que eu fiz pra Maria da Glória. As normas e 

resoluções do Conama estabelecem os padrões de 

qualidade do ar. Os níveis de impacto acima do 

padrão serão considerados nocivos à poluição. O 

Decreto N.º3463-R obedece os níveis de poluentes 

atmosféricos das Resoluções N.º 3/90,  8/90, 382/06, 

436/1, todos do Conama? 
 

A SR. DIANE RANGEL – São mais 

restritivos, Deputado. Estão abaixo da Resolução, 

principalmente a 03, que estabelece os padrões. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) – Então o decreto é 

mais restritivo? 
 

 A SR. DIANE RANGEL – Por exemplo, se 

o senhor pegar dióxido de enxofre, o padrão do 

Conama é 3,65 microgramas por m
3
. O nosso 

decreto, a meta 1, ele já está com 60 microgramas por 

m
3
. A meta 2, 40 e a meta final, 20, que é da 

Organização Mundial de Saúde. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) – Ok.  

Vou fazer agora alguns questionamentos paro 

Tarcísio.  

 O senhor já respondeu algumas, mas vamos, 

porque o senhor gosta de falar, percebemos que o 

senhor vai se alongando no tema. (Risos) E aí até 

alguns questionamentos foram respondidos. Mas para 

ser mais breve, até pela medida do tempo, porque a 

gente tem outra reunião aqui no plenário. 

 Senhor Tarcísio, podemos afirmar que todas 

as ferramentas de gestão do sistema de 

monitoramento da qualidade do ar e poeira 

sedimentável da região de Grande Vitória são 

factíveis de violação, fraude, manipulação ou alguma 

outra similar? Sim ou não? 
 

 O SR. TARCÍSIO FOEGER – Eu vejo que 

não. 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) – Podemos afirmar 

que as auditorias das ferramentas de gestão do 

sistema de monitoramento da qualidade do ar e 

poeira sedimentável na Grande Vitória são factíveis 

de  violação, fraude ou manipulação? Sim ou não? 

 

O SR. TARCÍSIO FOEGER – Eu vejo que 

não. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) – As ferramentas de 

gestão do sistema de monitoramento da qualidade do 

ar  e de poeira sedimentável, na Grande Vitória, tem 

sua manutenção, calibração e certificação feitas por 

empresas certificadas e acreditadas, isentas e de 

reconhecimento mundial? 

 

O SR. TARCÍSIO FOEGER – Olha, sim. 

Nós, além de ser feito isso, além de ser feito por 

firma que tem o conhecimento, que tem o notório 

saber sobre esse tipo de monitoramento, toda a 

manutenção e toda a aeração é também acompanhada 

pela equipe da Coordenação de Monitoramento 

Atmosférico, vinculada à Gerência de Qualidade 

Ambiental do Instituto Estadual de Meio Ambiente. 

Então, temos todo um acompanhamento de 

todas as ações feitas e aí você sabe exatamente qual é 

a unidade que precisa de regular o dado ou não. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) –  Ok.  

O serviço de manutenção, calibração, 

certificação são auditados , certificados e acreditados 

por outras empresas que não as que fazem sua 

manutenção? 

 

 O SR. TARCÍSIO FOEGER – Não.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – A gestão da 

qualidade do ar e poeira sedimentável na Grande 

Vitória atende aos requisitos mundiais de 

certificação, validação e acreditação?  

  

 O SR. TARCÍSIO FOEGER – Olha, 

requisitos mundiais para poeira sedimentável é uma 

coisa que você não tem um link direto em relação a 

isso. Entendeu? Ou seja, é o que foi dito aqui hoje, e 

eu repito: a característica regional nossa, a dinâmica 

de ventos, a proximidade da cidade com o complexo 

siderúrgico, a idade com que isso foi instalado aqui, 

etc., faz com que Vitória tenha uma particularidade 

considerável em poeira sedimentável. Então, os 

controles ambientais são exigidos para essa 

particularidade. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Agora, nesse 

mesmo sentido, a gestão da qualidade do ar e da 

poeira sedimentável na Grande Vitória são as mais 
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modernas disponíveis?  

 

 O SR. TARCÍSIO FOEGER – São. 

Exatamente. São. Principalmente com a instalação, 

nesse último ano, do monitoramento do PM 2,5, que 

foi um avanço considerável em relação a isso. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – As ferramentas de 

gestão da qualidade do ar e poeira sedimentável na 

Grande Vitória estão implantadas de forma adequada 

em relação às fontes existentes na Grande Vitória? 

 

 O SR. TARCÍSIO FOEGER – Sim, estão.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Qual é a 

justificativa que o senhor pode dar para frascos 

coletores de mesma estação de coleta, separados por 

distância mínima, apresentarem resultados finais de 

medição com diferenças na faixa de cinquenta e três, 

quarenta e sete, trinta e sete? Alguns exemplos. 

 

 O SR. TARCÍSIO FOEGER – Olha, 

quando a falamos de poluição atmosférica, recaímos 

sobre elementos específicos, assim, que seguem toda 

uma dinâmica de eventos que pode mudar, muitas 

vezes, numa mesma rua, para, exemplo, edifícios que 

têm a sua face para a rua e edifícios que têm a sua 

face para os fundos. Então, estou falando do mesmo 

edifício, às vezes, onde um morador ou uma 

residência sente mais, digamos assim, o incômodo, 

do que outra, dada a dinâmica atmosférica que se 

tem. Então, é perfeitamente possível que às vezes 

esses coletores, mesmo estando relativamente perto, 

deem um nível considerável para um e para o outro 

não. Perfeitamente possível isso.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Durante o processo 

de elaboração do Decreto n.º 3463-R, padrões de 

qualidade do ar da empresa ArcelorMittal forneceu 

números para parâmetros? A ArcelorMittal forneceu 

algum padrão para a formulação do Decreto n.º 3463-

R? 

 

 O SR. TARCÍSIO FOEGER – Negativo. 

De forma alguma. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Na reunião da 

Câmara Técnica do Consema, presentes a secretária 

Diane Rangel e o senhor, diretor-presidente do Iema, 

o representante da Famopes propôs que os padrões da 

meta M2 entrassem automaticamente em vigor no 

início do quarto ano da aprovação do decreto, pois as 

metas M1 eram todas atingidas, e um técnico do Iema 

presente faltou com a verdade ao afirmar que todos 

os valores definidos para a Meta 1 ainda não haviam 

sido atingidos. Sim ou não? 

 O SR. TARCÍSIO FOEGER – Não. Olha 

só, não houve falta com a verdade por parte do 

analista do Iema que estava lá e que virá também a 

esta Casa. O que ele colocou, de forma muito clara, é 

que a exigência da Meta 1 agora, para enquadrar uma 

série de outras atividades, como ozônio baixo, 

enxofre, etc., era necessária para que a gente tivesse, 

assim, um pacto firmado neste exato momento, e a 

partir daí a gente alcançar as agendas, conforme a 

gente já discutiu aqui hoje. Não faltou com a verdade 

em hipótese alguma. Ele colocou dados técnicos, com 

a isenção técnica que sempre demos a eles.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Os técnicos do 

Iema certificaram e acreditaram os estudos técnicos 

que definiram os termos do TCA da Vale ou 

assinaram ART de responsabilidade técnica? 

 

 O SR. TARCÍSIO FOEGER – Olha, se 

assinaram a ART, eu não posso dizer aqui agora. Eu 

não sei se algum outro membro aqui tem essa 

informação. Mas todo o acompanhamento do Termo 

de Compromisso da Vale tem uma equipe de 

analistas ambientais vinculados ao Iema, funcionários 

públicos efetivos, concursados, que acompanham isso 

e acompanham o cumprimento, o alcance de cada 

item desse termo ali. Isso é feito numa comissão que 

envolve MP, sociedade cível, dentre outros atores. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) – O Senhor Deputado 

Erick tem alguns questionamentos agora. 

 

O SR. ERICK MUSSO – (PP) – Senhor 

Tarcísio, na última gestão da Senhora Sueli Tonini, 

que terminou em 2010, foram adquiridos 

equipamentos para medição de material particulado 

PM2,5 inalável, de alto risco para a saúde. Por que 

esses instrumentos somente entraram em operação 

em meados de 2014, sendo que no site do Iema, 

informava que esses equipamentos entrariam em 

operação no ano de 2010? Como pode verificar na 

informação retirada no site do Iema: “ainda no ano de 

2010, dois coletores de partícula de diâmetro de até 

2,5 micro PM2,5 serão instalados passando a compor 

o ranking A” . 
 

O SR. TARCÍSIO FOEGER – Nós até já 

relatamos hoje aqui isso. Nós colocamos realmente 

os dois equipamentos de medição de PM2,5, um 

localizado na Enseada e outro localizado na Região 

Ibes, em Vila Velha. 

Por que a escolha dessas duas unidades? Por 

fatores técnicos que tiveram que ser discutidos, 

avançados e chegaram à conclusão de que seriam as 

duas unidades mais representativas para o 

monitoramento do PM2,5. 

 É importante a gente fazer o destaque que o 

quarto estado do país a começar a medir a poeira, o 

PM2,5, foi exatamente o Estado do Espírito Santo. O 
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quarto em relação... no caso, a isso, entendeu? E que 

a instalação desses equipamentos, tiveram que passar 

por uma série de debates, de avanços de engenharia, 

avanços técnicos que nãos são equipamentos simples, 

são equipamentos sensíveis a uma série de coisa, que 

tiveram que ser feitos uma série de adaptações nas 

unidades de medição, nas bases do ranking A que já 

existe. No caso, as duas, a da Enseada e a do Ibes.  

Então, essa engenharia envolveu uma série de 

fatores, um monte de tempo; a gente teve adquirir 

novos equipamentos para cuidar dos dados gerados 

por elas. Então, não é algo simples de ser feito. Fui 

diretor geral do Iema por apenas dezoito meses, a 

gente tem que ressaltar isso, mas eu consegui 

condições necessárias, a gente conseguiu avançar em 

condições necessárias naquele momento para instalar 

os dois equipamentos. Então, não é que estavam 

parados, lá, os equipamentos e a gente instalou... 

 

O SR. ERICK MUSSO – (PP) – A 

complexidade do equipamento, então, demora quase 

quatro anos para se instalado, pela complexidade 

dele? 

 

O SR. TARCÍSIO FOEGER – Olha, nobre 

Deputado, eu respondo pela minha gestão. Eu fui 

diretor geral do Iema por dezoito meses, nós... 

Quando eu cheguei lá, a equipe de monitoramento 

atmosférico, na reunião inicial já apontou que era 

necessário a gente colocar, o mais rápido possível, os 

equipamentos para poder funcionar. Esses 

equipamentos tiveram que ser avaliados, se estavam 

operando bem, se tinha alguma coisa que tinha que 

ser ajustada; as unidades teriam que receber obras 

cuidadosas em relação a isso para serem inseridos. 

Então, foi o tempo necessário que o poder público, 

muitas vezes, carece de muita coisa e ele tem que 

responder e é responsabilizado, não é? Então, assim, 

colocamos esses equipamentos porque eles existiam 

de fato. Eu não sei nem dizer, se não houvesse esses 

equipamentos, como é que a gente faria para adquirir 

dois equipamentos caros, dinâmicos e que não há 

disponibilidade, fácil no mercado. 

 

O SR. ERICK MUSSO – (PP) – No último 

semestre da gestão da Diane e do Tarcísio, em 2014, 

o padrão da poeira sedimentada foi ultrapassada 

cinco vezes. Quatro na Enseada do Suá e uma em 

laranjeiras. E a Seama e o Iema não fizeram nenhuma 

gestão dessas ocorrências, ou seja, não comunicaram 

à sociedade, não agiram para mitigar as fontes 

poluidoras, valores estes que na estação da Enseada 

do Suá foram superiores ao padrão até o mês de 

dezembro. Por quê? 
 

O SR. TARCÍSIO FOEGER – Bom, ah... 

Nós, nessa época, exatamente nessa época, estávamos 

fazendo uma série de estudos para identificar 

exatamente qual a composição e qual o nível de 

incomodo dado para cada residência que compõem 

aquelas mais de quinhentas residências. Quero passar 

aos senhores, olha: Contrato para aplicação de 

questionários em pesquisa de opinião e painel para 

correlacionar o grau de incomodo com o nível de 

deposição de poeira sedimentável. Isso é único. Por 

que isso é único? Porque nível de incomodo, você 

tem níveis de tolerância diferenciados. Tem um 

cidadão que se incomoda muito, outro que se 

incomoda menos. Todos são incomodados, mas uns 

sentem mais e menos. Então, a ideia dessa pesquisa, 

que não sei agora o resultado dela como está 

efetivamente agora, acho um importante 

questionamento ao Iema para saber como está o 

andamento disso hoje, é saber qual o nível de 

emissão de poeira sedimentável, o que a gente capta 

agora, e o nível de incomodo, se está menos 

incomodado ou mais. Aí avançamos 

consideravelmente em relação a isso. 

Para finalizar, é importante darmos o 

segundo destaque. Poeira sedimentável tem uma 

fonte difusa, que vai desde a ressuspensão de vias até 

a obra, até siderurgia e etc. Não tenho como pegar 

uma unidade que está dando a poeira sedimentável 

acima do estabelecido, pegar aquela unidade e punir 

especificamente um setor. É isso que o decreto que 

foi elaborado em 2013 - envolvendo a Seama, o 

Consema e etc. – estabelece, o PQA, que você tem 

um conjunto de ações que você avança com relação 

aos resultados. 

 

O SR. ERICK MUSSO – (PP) – Senhor 

Tarcísio, os poluidores em geral, em especial as 

empresas da Ponta de Tubarão, em sua opinião foram 

favorecidos com a definição do padrão único 14 

ton/km²/mês? Sim ou não? 

 

O SR. TARCÍSIO FOEGER – Não. 

 

O SR. ERICK MUSSO – (PP) – Senhor 

Presidente, passo a palavra à V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor 

Presidente, antes de me dirigir ao Senhor Tarcísio, 

queria fazer uma pergunta à Senhora Maria da Glória 

Britto Abaurre, se ela conhece o Senhor Albertoni 

Sant’Ana Pereira. 

 

A SR.ª MARIA DA GLÓRIA BRITTO 

ABAURRE – Tenho conhecimento, conheço de 

contatos, assim, depois que ele assumiu como diretor 

técnico no Iema. Não o conhecia. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – A 

Senhora, por ter trabalhado da Cepemar, não tem 

informação de que ele trabalhava na Cepemar até 

antes de ser nomeado? 

 

A SR.ª MARIA DA GLÓRIA BRITTO 



68 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 21 de maio de 2015 

ABAURRE – Olha, não. Não tenho porque não tinha 

um contato mais com a empresa. Tinha alguns 

colegas na minha época que ainda estavam lá e hoje 

não estão mais. Não tinha conhecimento. Tive depois 

que ele foi designado para ser o diretor técnico do 

Iema. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor 

Presidente, causa estranheza, certo, que a Senhora 

Maria da Glória Britto Abaurre trabalhou na 

Cepemar, foi secretária da Seama. Agora, o senhor 

Albertoni Sant’Ana Pereira trabalhou na Cepemar e é 

o diretor técnico do Iema, certo? Até o final do ano 

eles trabalhavam na Cepemar, é o diretor técnico do 

Iema. Só estou fazendo aqui a título de registro. A 

título de registro, certo? 

 Senhor Presidente, sei que o Senhor 

Deputado Euclério Sampaio tem a Comissão de 

Segurança e é britânico, mas se pudéssemos dar uma 

esticada, farei duas perguntas para o Senhor Tarcísio. 

Senhor Tarcísio, o sistema de coleta e 

medição de poeira sedimentável foi terceirizado. Por 

que e a partir de quando? Esta mudança pode 

impactar de alguma forma? 

 

O SR. TARCÍSIO FOEGER – Entendo e 

analiso que não. Temos um contrato, aliás, o Iema 

tem um contrato para operacionalizar, para ir lá fazer 

a coleta disso, por uma firma que teve um edital de 

licitação disso e os dados são monitorados, o método 

de coleta é todo acompanhado pela equipe de 

monitoramento atmosférico do Iema. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) - Por que 

não foi feito o estudo de qualificação e codificação da 

ressuspensão? 

  

O SR. TARCÍSIO FOEGER – Não tenho 

essa informação efetiva por que não foi feita. 

Fizemos tudo específico agora, como acabei de 

comentar, de medição do nível de incômodo da 

população com mais de quinhentas residências, 

localizadas na região da Grande Vitória, 

principalmente, de Vitória, que é justamente para 

poder medir. Então, tivemos esse avanço. Colocamos 

o P M - 2,5 para poder ser monitorado. Então, outros 

avanços houve. Esse, especificamente, infelizmente, 

não. 

 
 O SR. GILSINHO LOPES – (PR) - Vou 

repetir uma pergunta que fiz à Senhora Diane Rangel, 

com relação ao aumento da participação da poluição 

veicular que até 2000 era de oito a dez por cento, e 

depois que a Ecosoft passou a trabalhar mensurando 

essas medidas, passou de sessenta para setenta por 

cento.  

Esses valores não facilitaram para a Vale e 

ArcelorMittal que viram as participações indústrias 

caírem de trinta e quatro para vinte e cinco por cento 

e as veiculares passarem de passarem de 6,3 para 

setenta por cento? 

 

 O SR. TARCÍSIO FOEGER – Faço uma 

seguinte análise, de forma muito sucinta, a gente tem 

uma relação direta do ponto de vista logístico que a 

cidade de Vitória, por exemplo, é um corredor 

importante de circulação de carros. Citei um dado de 

que a Reta da Penha e o Centro de Vitória, muitas 

vezes trafegam setenta a oitenta mil carros por dia. 

Isso há cinco anos. Imagino como isso está agora. O 

efeito disso na ressuspensão é considerável assim 

como na emissão de alguns gases e etc.  

O modelo de deslocamento nosso ainda, na 

região da Grande Vitória, utilizamos muito ainda o 

carro. Então, acredito que esse dado é certo, que esse 

dado é efetivo, porque houve um aumento 

considerável na frota.  

Paralelamente a isso, citei também, um caso, 

por exemplo, de unidade de captação do RamqAr no 

hotel Senac. O estudo feito em 2011 da 

caracterização e quantificação de partículas 

sedimentáveis feita pelos professores Jane Mary e 

Nayval Costa Junior, o dado da Ilha do Boi do Hotel 

Senac dá oitenta por cento de contribuição de 

siderurgia. Então considero ele umas das unidades de 

maior representatividade para medir o nível de 

impacto da Ponta de Tubarão.  

O senhor pode confirmar, na quarta-feira, 

com os analistas ambientais que virão aqui em nome 

do Iema, que é confirmado que o monitoramento tem 

indicado um decréscimo na poeira sedimentável 

dessa unidade. Então, os controles ambientais 

efetivos estão tendo avanços.  

Os controles ambientais instalados na ponta 

de Tubarão estão surtindo efeitos sim, efeitos 

efetivos. E à medida que temos aumento da frota 

considerável em Vitória, o nosso modo de 

deslocamento é esse, daí eu acho que esse dado tem 

uma realidade efetiva. 
 

 O SR. GILSINHO LOPES – (PR) - Não 

diferente da Seama, o Iema está defasado na questão 

de pessoal técnico qualificado para atender a todas as 

demandas. Alguns pedidos de licenciamento ficam 

dormitando lá anos e mais anos e outros são mais 

céleres. Isso há influência política? 

 

 O SR. TARCÍSIO FOEGER – Olha, o 

andamento, vou dizer assim, em linha geral o ritmo 

do licenciamento é de acordo com o pedido, de 

acordo com a data do pedido de chegada. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) - Mas 

nem sempre sai nessa ordem cronológica. Nem 

sempre as licenças ambientais, porque há pessoas que 

entraram com pedido de licença no ano passado e já 

receberam. Certo? E outras entraram há três, quatro 

anos e ainda está lá tramitando dizendo que não tem 

técnico para ir investigar, não tem técnico para ir lá 
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verificar in loco.  

Estive lá com V. S.ª por várias vezes 

solicitando informações acerca de determinados 

licenciamentos. Nunca para apressar, porque sei da 

defasagem de pessoal, sei da situação de lá. 

Realmente, o senhor mesmo informou que o número 

de técnicos é insuficiente para a demanda, que é 

demanda reprimida, inclusive, não é a demanda 

atualizada. Temos licenciamentos ambientais, porque 

vários municípios ainda não têm certificação para 

poder conceder as licenças ambientais. E isso 

dificulta muito vários empreendimentos e 

empreendedores de virem para o estado. 

 

 O SR. TARCÍSIO FOEGER – Realmente, 

acho que esse é um desfio que não só o Iema tem, 

mas muitos órgãos ambientais também têm. O 

regulamento do licenciamento ambiental a nível 

federal estabelece a competência supletiva dos 

estados. Então, se o município quiser fazer e tiver 

condições de fazer licenciamento, faz; se não a 

competência é supletiva e obrigatória dos estados. 

 E por uma série de coisas, por força da 

legislação e etc, o licenciamento ambiental, em nível 

de estado é extremamente sobrecarregado em várias 

áreas. Desde as atividades de menor impacto até as 

atividades de impacto mais elevado, como um pó, um 

porto, um complexo siderúrgico, etc. 

 O que fizemos, ao menos durante o período 

de gestão que estávamos à frente do Iema, foi tentar 

resolver isso. Para tentar dar esse avanço em relação 

a isso é uma delas. Fizemos uma busca emergencial 

de colocar técnicos por meio de designação 

temporária, o Iema, não conseguimos porque o 

Ministério Público entrou com uma ação e fez 

suspender a contratação, porque era emergencial, 

efetiva.  

 O segundo ponto que também fizemos foi um 

grande investimento na municipalização. Quase todos 

os municípios receberam recursos, carros, 

computadores, além de uma equipe técnica nossa de 

prontidão a ensinar, digamos assim aos municípios 

que estavam inserindo-se dentro da demanda de 

licenciamento ambiental. 

Por último, também devo citar que foi uma 

ação nossa, gerida pelo Iema, um acordo de 

cooperação técnica, digamos assim, com grandes 

efeitos de início que foi feito com a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, no caso com a COP, de 

pegar analistas ambientais, com notório saber, 

cooperando com os analistas do Iema para resolver 

essa demanda.  

Então, o conjunto de ações que relato foi 

justamente executado na época exata do Governador 

Renato Casagrande, porque ele era também altamente 

sensível a toda essa dinâmica, toda essa demanda de 

licenciamento ambiental que a gente tinha. 

  

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – 

Acompanhei, só os municípios que não fizeram a 

opção ficaram sem ter condição de certificar. 

Senhor Presidente, quero me retratar a uma 

fala da semana passada, onde eu disse quando 

recebemos as informações da Vale, dizendo que não 

há espionagem, e informei que há espionagem e até 

um veículo de comunicação disse que eu chamei o 

Presidente de mentiroso. Eu disse que ele mentiu 

perante a CPI, mesmo tendo prestado juramento. 

Quero passar um vídeo aqui do que ocorreu na CPI 

em Brasília, presidida pela então Senadora Ana Rita. 

Queria que vocês pudessem, se tivessem tempo, dar 

uma ouvida e analisada. Por favor. 

O vídeo é ligeiro. Essa pessoa é um ex-

gerente da companhia. Foi prestar depoimento lá em 

Brasília. 

 

(É exibido o vídeo) 

 

 O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Som 

na caixa. (Pausa) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Estamos só 

aguardando colocar o som no vídeo. (Pausa) 

 Enquanto ele ajusta, Senhor Deputado 

Gilsinho, vou já fazer um requerimento também em 

relação à companhia Vale. Nós solicitamos à Vale, na 

última reunião, que em cinco dias úteis respondesse 

alguns questionamentos. Respondeu alguns, e não 

respondeu todos. Eu fiz um questionamento para 

mandarem o tempo de uso do refil de cada filtro de 

manga, especificação em cada local, em cada refil, e 

o tempo de uso do refil. E não foi feito esse retorno 

por parte da Vale. Eu gostaria de estender à Arcelor e 

à Samarco o mesmo questionamento. Então, que a 

nossa comissão providencie isso, o questionamento, à 

Arcelor e à Vale. Eu acho que no dia eu fiz o 

questionamento às três empresas, mas gostaria de 

reforçar às três. 

 E gostaria de informar à Vale que se até o dia 

da próxima comissão, no caso a quarta-feira, não 

chegarem aqui os questionamentos, deputado 

Gilsinho, nós vamos entrar com mandado de 

segurança para que a mesma possa responder esse 

questionamento oficialmente, aqui à CPI, porque nós 
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já fizemos e demos um prazo de cinco dias úteis, e 

eles não cumpriram o prazo de cinco dias úteis para 

responderem esses questionamentos. Então, nós 

vamos dar mais dois dias, até a quarta-feira. 

Amanhã... O dia de hoje, terça, e na quarta-feira eu 

gostaria de ter as respostas aqui, já na comissão, para 

que possamos dar encaminhamento. Se não, na 

quarta-feira, eu vou pedir a colaboração dos nobres 

pares para que nós possamos entrar com um mandado 

de segurança contra a companhia Vale. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Eu vou 

tentar, Senhor Presidente, aqui... Está no youtube, e 

vou tentar ver se eu consigo colocar aqui no 

microfone, para a gente verificar o depoimento. 

(Pausa) 

 

(É reproduzido o aúdio)   

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) - Senhor 

presidente, eu vou encerrar essa situação... esse é só o 

início – isso é só o início, porque o presidente da 

Vale veio aqui e disse que não tinha espionagem. Eu 

fiz questionamento a ele de espionagem, de 

arapongagem e de tudo. Isso aí é só o início, está no 

youtube, para qualquer um quiser ver, foi na CPI do 

Senado, certo – e vamos requisitar depoimento na 

íntegra desse cidadão lá no Senado para juntarmos a 

nossa CPI. Porque eles estão espionando os 

movimentos sociais, os deputados que vão lá 

participar efetivamente, eu estava participando, o 

deputado Sergio Majeski, o deputado federal Max 

Filho e tem filmagem nossa nesse sentido. 

Então, a gente está aqui, quando as pessoas 

são convocadas prestam o juramento de dizer a 

verdade e estão faltando com a verdade. Está aí 

comprovado só queria dizer que eu não estou 

mentindo, alguém está. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Agradeço, 

deputado Gilsinho e já coloco em votação, o 

requerimento de V. S.ª para solicitar o depoimento... 

como é o nome do ex-funcionário da Vale?  

 
O SR. GILSINHO LOPES – (PR) -  O 

nome dele... tem o nome aí... por favor.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Já está sendo 

levantado ali, o nome, Senhor Deputado Euclério. 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) - Salvo 

engano, é André Almeida. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Então, do senhor 

André Almeida, a CPI no Congresso. Vamos estar 

solicitando. 

Como vota o Senhor Deputado Almir Vieira?  

 

O SR. ALMIR VIEIRA –(PRP) – 

Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Favorável. Senhor 

Deputado Dary Pagung? 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – 

Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – O deputado 

Euclério, favorável. Eu acompanho, o Senhor 

Deputado Gilsinho, requerente. Então, aprovado à 

unanimidade. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor 

presidente, só para o senhor verificar, eles falaram 

que até 2020 vão gastar vinte milhões... 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Sessenta milhões. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – É, 

sessenta milhões. Só para mudar a marca gastaram 

setenta milhões. É um absurdo, é um desrespeito com 

a vida humana. Então não podemos admitir isso. 

Estamos no Estado Democrático de Direito, onde 

nós, representantes do povo, temos que lutar por isso 

e defender a sociedade que está tanto sofrendo com a 

saúde, essa situação. 

Ele bem diz: Quem fiscaliza e quem é 

fiscalizado. Tem na íntegra todo o depoimento dele, 

certo, em áudio. Mas precisamos disso na íntegra, no 

depoimento dele no Senado, para juntar aos autos da 

CPI. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO – PEN) – Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, provavelmente essa marca foi paga 

toda de uma vez, aqui no estado os três anos de 

investimento serão sessenta milhões, então serão 

proporcionalmente vinte milhões por ano. Estamos 

falando até agora, pelo nosso conhecimento, não 

ainda cem por cento embasados tecnicamente, 

digamos assim, mas noventa e oito por cento, da 
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empresa que mais polui aqui no estado do Espírito 

Santo. 

Gostaria de passar para as considerações 

finais. Algum deputado inscrito? 

Agradecer já, de antemão, ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio pela cessão de vinte 

minutos do seu tempo da comissão. Alguma 

declaração? (Pausa) Não. Senhor Deputado Dary 

Pagung? (Pausa) Não, até pelo adiantar da hora. 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes? (Pausa) Não. 

Senhor Deputado Almir Vieira? (Pausa) Não.  

Gostaria de agradecer a todos os presentes, 

Tarcísio Foeger, Diane Rangel e Maria da Glória 

Abaurre.  

Declaro encerrada a sessão, antes, porém, 

convocando os pares para a próxima, que será 

regimental, no prazo legal da sessão ordinária, que 

será quarta-feira. E avisar aos deputados que temos 

uma visita técnica amanhã, extraordinária, às 9h, à 

CST. Obrigado. 

Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a reunião às 11h22min. 

 

 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, 

DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 

LOGÍSTICA. SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 

DE ABRIL 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 primeira reunião ordinária, realizada 

em 30 de março 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. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Ata aprovada como lida. 

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

O SR.º SECRETÁRIO lê:  

 

EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Ofício GDRC n.º 069/2015 – Do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho, justificando sua ausência na primeira 

reunião ordinária desta Comissão, realizada 

no dia 30 de março de 2015.  

 

O SR. PRESIDENTE – ((EDSON 

MAGALHÃES – DEM)) – Ciente. Arquive-

se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR.º SECRETÁRIO lê:  

 

Ofício GDPH n.º 056/2015 – Do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Padre 

Honório, solicitando que esta Comissão 

realize uma audiência pública para discutir 

sobre as obras que estão paralisadas no 

Estado.  

 

O SR. PRESIDENTE – ((EDSON 

MAGALHÃES – DEM)) – Ciente. Coloco em 

deliberação para que os integrantes desta Comissão 

possam votar. E ao mesmo tempo deliberarmos sobre 

a data para que seja convidado um dos técnicos ou 

secretário de obras da Setop - para que possa 

esclarecer sobre as obras paralisadas. 

Em discussão.  
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 

Senhor presidente, tendo em vista o Ofício n.º 

056/2015, de autoria do Senhor Deputado Padre 

Honório, e o ofício n.º 062/2015, de minha autoria, 

que em tese tratam do mesmo assunto - um para que 

se faça uma apresentação na comissão e o outro uma 

visita técnica na secretaria, poderíamos acostar o meu 

ofício com o ofício do Senhor Deputado Padre 

Honório e convidarmos o Secretário Paulo Ruy que, 

tenho certeza, aceitará esse convite de pronto, para 

que venha explanar as quantas anda essa paralização 

das obras, os processos. Fazer um destaque é claro, 

das obras principais de infraestrutura do Estado. 

Atenderia minha solicitação que, tenho 

certeza, é a solicitação de todos e inclusive a do 

Senhor Deputado Padre Honório. 

Essa é a minha manifestação. 

  

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Continua em discussão. 

(Pausa)  
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O SR. RODRIGO COELHO – (PT) – 

Senhor Deputado Edson Magalhães, acredito ser 

extremamente pertinente a propositura do Senhor 

Deputado Marcelo Santos. Evita que façamos um 

retrabalho, evita que também depositemos esforços 

da Comissão, no sentido de uma audiência pública, 

sem antes ouvir o Estado. Temos a prerrogativa da 

fiscalização e precisamos exercê-la, de maneira que 

acredito que a propositura do Senhor Deputado 

Marcelo Santos é prudente e se V. Ex.ª colocar em 

votação, acompanho o Senhor Deputado Marcelo 

Santos para este pleito. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Não é a primeira vez que 

chamo V. Ex.ª de Marcelo Coelho. Tenho que 

desassociar isso aí, mas são dois amigos, então é 

pertinente. 

Senhores Deputados, colaborando com o 

requerimento do Senhor Deputado Marcelo Santos, 

vamos colocar em votação, além do requerimento de 

S. Ex.ª com uma data oportuna... Assim que for 

aprovada, que a secretaria desta Comissão ou o 

próprio presidente... Faremos esse convite com data e 

informaremos no futuro a V. Ex.
as

. 

Em votação o requerimento do Senhor 

Deputado Marcelo Santos, que eu acompanho, e 

também o meu requerimento com relação a uma data, 

que encaminharemos ofício e marcaremos para que o 

Secretário de Obras possa vir a esta Comissão fazer 

explanação sobre as obras paralisadas do Governo 

passado. 

 

O SR. RODRIGO COELHO – (PT) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Se me permite uma 

sugestão, podíamos encaminhar ofício ao Secretário 

informando dia e hora das nossas reuniões ordinárias, 

pedindo adequação à agenda o mais breve possível 

para que se encaixe às nossas reuniões ordinárias. E 

seríamos informados posteriormente a qual S. Ex.ª 

adequou sua agenda. Se puder ser na próxima, ótimo. 

Se não, daqui a quinze dias, quando teremos 

novamente reunião ordinária. Seria o melhor 

encaminhamento. Como o convite é ao Secretário, 

acredito que possam ser informadas nossas reuniões 

ordinárias para que S. Ex.ª adeque sua agenda a este 

horário em que já nos reunimos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Positivo. A secretaria 

tomará as providências conforme solicitação de V. 

Ex.ª. 

O Senhor Deputado Marcelo Santos está de 

acordo? 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 
De acordo, com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – 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) – Ciente. A ser deliberado 

com os demais membros. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Presença do Senhor Eliézer Santos Taets, 

gestor de Divisão de Serviços Comerciais da 

Cesan. Presença também de técnicos da 

companhia. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Uma vez lidos os 

requerimentos, solicito ao secretário que proceda à 

leitura do ofício encaminhado a esta Comissão, da 

Senhora Denise Cadete. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

OF/ COINFRA/N.º 10/2015 

 

A Senhora 

DENISE CADETE 

(...) 

 

Senhora Secretária, 
 

Na qualidade de Presidente da Comissão de 

Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e 

Regional, de Mobilidade Urbana e de 

Logística, venho requerer a V. Exª, que este 

órgão nos esclareça algumas informações 

acerca do assunto: Ar nas tubulações que 

levam água para as residências do Estado 

do Espírito Santo. 

Somos sabedores de que esse tema foi 

amplamente divulgado na mídia nacional e 

em nosso Estado não poderia ser diferente, 

diante da preocupação e zelo que temos com 

o povo capixaba. 

A mídia noticiou que o ar que passa pelas 

tubulações não incide na cobrança final aos 

consumidores, todavia diversas reclamações 

foram feitas pelos usuários e constataram 

que o ar influencia sim no valor final da 
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fatura de água cobrada pela CESAN. 

Contudo, a fatura de água dos capixabas 

vem sofrendo alterações com cobranças a 

maior, visto que não consomem a quantidade 

de água e sim de ar que passa nas 

tubulações. Muitos foram os reclames da 

população, pois mesmo com falta de água em 

suas residências constataram que o relógio 

do hidrômetro continua em movimento 

rotativo de consumo. 

Considerando o exposto, convidamos Vossa 

Senhoria, na qualidade de Diretora 

Presidente da Cesan, para trazer o 

responsável técnico no assunto, para 

participar da Reunião Ordinária desta 

Comissão, no Plenário “Rui Barbosa” desta 

Casa de Leis, às 10h, no dia 27.04.2015 com 

o intuito de prestar maiores esclarecimentos 

a cerca do tema em epígrafe para 

solucionarmos tal demanda e para que o 

consumidor não seja lesado. 

Contamos com o emprenho e a sensibilidade 

de Vossa Senhoria para que juntos possamos 

colaborar com medidas que resultem a favor 

da população. 

(...) 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Como este requerimento  

foi do Senhor Deputado Marcelo Santos, pergunto à 

S. Ex.ª se deseja discutir o ofício encaminhado pela 

Senhora Denise Cadete. 

 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Com certeza. Muito rápido, até porque o nosso 

intuito é de ouvir o técnico da Cesan. 
 

 Qual foi o motivo do encaminhamento à 

comissão que deliberou e encaminhou a nobre 

diretora-presidente da Cesan, senhora Denise Cadete?  

 Além das reclamações do cidadão capixaba, 

usuário do sistema de abastecimento de água da 

Cesan, o Jornal Nacional e programa Fantástico, da 

Rede Globo, divulgaram uma matéria - não de uma, 

mas de duas ou três - com relação à água nos dutos e 

que a consequência seria o aumento da conta de água, 

tendo em vista ar na tubulação. Inclusive, divulgou 

um vídeo e, se não me falha a memória, um professor 

ou um engenheiro da Universidade Federal de São 

Paulo disse que de fato aumentaria a conta de água da 

Sabesp. 

 Diante desse fato, até porque estamos falando 

de uma companhia de abastecimento de água de 

proporção muito maior do que a Cesan - o alcance é 

muito maior -, este deputado trouxe esse tema para 

um debate na comissão para que pudéssemos chegar 

aonde chegamos hoje e ter a manifestação da Cesan 

com relação a essa denúncia, que veio parar na mídia 

nacional. A minha preocupação é de não lesar o 

usuário do serviço prestado pela Cesan. Era isso, 

Senhor Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) – Obrigado, Senhor 

Deputado Marcelo Santos.  

 Saúdo o senhor Eliézer Santos Taets, gestor 

da Divisão de Serviços Comerciais da Cesan; o 

senhor José Eduardo Pereira, diretor de relações com 

os clientes da Cesan; a senhora Fabiana Coutinho 

Lopes Raposo, gerente de distribuição de água; e o 

senhor Hélio de Souza, assessor da diretoria da 

Cesan.  

Ouviremos o senhor Eliézer Santos Taets, 

que explanará acerca do que foi reivindicado pelo 

Senhor Deputado Marcelo Santos, que é o ar na 

tubulação do sistema de água da Cesan. 

  

 O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA – 

Antes, gostaria de dar um bom-dia e agradecer o 

convite em nome da doutora Denise Cadete, nossa 

presidente. Ela se programou para estar aqui, mas, 

infelizmente, teve uma reunião em Brasília, de uma 

agenda de algum tempo na associação das empresas 

de saneamento brasileiras, que reúne todas as 

empresas.  

 Aproveitamos todas as oportunidades que 

temos tido para tratar desse tema, porque é um tema 

que realmente tem alguma complexidade e, muitas 

vezes, se tem uma quantidade muito grande de 

informação e às vezes se têm informações 

contraditórias. Temos aproveitado todas as 

oportunidades que temos para prestar os 

esclarecimentos. Como o Senhor Deputado Marcelo 

Santos falou, a mesma preocupação desta Casa é a 

nossa de não lesar os consumidores. Absolutamente. 

A Cesan é uma empresa séria que prima pela 

honestidade. Absolutamente, nunca haverá por parte 

da empresa nenhuma intenção de lesar nossos 

consumidores. Pelo contrário. 

 O tema tem alguma complexidade. Temos 

dois técnicos presentes - o Eliézer e a engenheira 

Fabiana, que podem esclarecer as dúvidas mais 

técnicas sobre o assunto – e temos uma apresentação. 

Ao longo da apresentação, havendo esclarecimentos a 

serem feitos, estamos à disposição. 
 

 O SR. ELIÉZER SANTOS TAETS – Bom-

dia. Vamos começar. 

 Trouxemos um primeiro slide, uma síntese 

muito rápida do sistema de abastecimento de água, 

partindo desde a captação, passando pela adução, 

chegando numa estação de tratamento de água. 

Estamos falando de água bruta. 

Essa água é tratada e chega às residências 

através das redes de distribuição. Depois temos outra 

etapa, que é a partir das casas. Temos a coleta e o 

tratamento de esgoto, até isso ser trazido de volta aos 

mananciais. O nossa situação está na rede de 

distribuição. O nosso assunto hoje está ficando 

naquele trecho onde estão as casas, a rede de 

distribuição.  

 Essa foto mostra um esquema rápido de um 

abastecimento interno. Temos a entrada embaixo, 
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onde está o hidrômetro, e temos a distribuição interna 

da casa; estou falando de água, não tem a parte de 

esgoto.  

 Trago alguns números para V. Ex.ª
s
. Estamos 

falando do parque de hidrômetros da Cesan. A Cesan 

tem quinhentos e trinta e seis mil clientes medidos e a 

maioria deles, quase noventa e sete por cento, é com 

o medidor mais comum nosso, velocimétrico 

monojato. Os outros são medidores para clientes 

maiores. Percebam que estamos falando de quase 

noventa e sete por cento de um parque de 

hidrômetros, que atende a uma gama de clientes com 

consumo relativamente pequeno perto dos outros 

hidrômetros.  

É interessante falarmos do hidrômetro que 

tem uma série de regulamentações que a Cesan 

precisa cumprir. A principal delas é a Portaria n.º 246 

do Inmetro. Todos os hidrômetros fabricados no 

Brasil precisam atender a essa portaria. Alguns 

modelos, por estarem fora do âmbito dessa portaria, 

temos que trabalhar com a NBR 14.005 na ABNT. 

Quando falamos em importação, usamos a ISO 4064, 

que é um normativo internacional. O Inmetro está se 

adequando para transformar a portaria n.º 246 dentro 

da ISO 4064. Tudo isso estamos falando do 

hidrômetro e temos que cumprir tudo que está ali, 

porque estamos falando de parte metrológica legal.  

A Cesan possui também um laboratório em 

que temos condição de testar os medidores da Cesan. 

Esse laboratório é certificado pelo Inmetro 

anualmente, através do Ipem do estado. Recebemos a 

certificação; são conferidas as bancadas e temos isso 

aí em condições de atender a clientes, em condições 

de fazer estudos de performances, e principalmente 

usar para fazer inspeções de recebimentos de 

hidrômetros novos da Cesan.  

 Esse é o visual do laboratório. Convidamos o 

Procon, o Ministério Público para conhecerem o 

laboratório. É interessante as pessoas conhecerem o 

que a Cesan também faz para manter a qualidade do 

seu parque de hidrômetros. 

  Trouxemos essa entrada para poder falar o 

que pode estar acontecendo para ter ar na rede. Uma 

condição básica para ar na rede é a falta da água na 

rede. É importante falarmos isso porque há um 

entendimento de que estaríamos entregando ar com 

água ou água com ar. Na realidade, temos uma 

condição de falta d’água e teríamos ar; com água, não 

teríamos ar. Outra questão que queremos trazer 

também é o fato de que havendo falta de água na 

torneira do cliente, não necessariamente a rede estará 

seca. Pode ser que a pressão não seja suficiente para 

chegar à casa do cliente naquela hora, mas não 

significa que a rede esteja seca. Mais de noventa e 

oito por cento das ligações da Cesan têm 

abastecimento contínuo, e a intermitência, que seria a 

eventualidade, pode acontecer em qualquer sistema.  

São Paulo está passando por uma situação 

atípica. São Paulo está vivendo um tempo que a 

Cesan não está vivendo. A Cesan não está com as 

dificuldades que São Paulo está vivendo, que é a falta 

d’água para atender à população total. A falta d’água 

eventual pode acontecer devido a melhorias 

operacionais e a Cesan tem feito. Essa é uma época 

do ano em que a Cesan trabalha muito para fazer 

melhorias, para que quando venham os períodos de 

maior consumo as interrupções não causem maior 

transtorno à Cesan. A falta de energia às vezes pode 

paralisar o sistema. Às vezes por necessidade de 

correção de vazamento também é necessário fazer 

algumas paralisações.  

 Queremos frisar que o ar está vinculado à 

falta da água. É importante termos isso muito claro. 

Mas existe dentro do sistema um equipamento 

chamado ventosa. Esse equipamento é utilizado para 

fazer a purga desse ar, que porventura fique na rede. 

Esse equipamento já é dimensionado na época do 

projeto de rede, então ele cumpre requisitos técnicos 

de ABNT para ser projetado. Não é uma coisa 

aleatória.  

 O interessante é que, se houver bolsão de ar 

na rede, podemos ficar sem água, o que acontece até 

mesmo na nossa instalação hidráulica em casa 

mesmo. Se tivermos de fazer algum reparo em casa, 

esvaziar a caixa, qualquer coisa desse tipo, podemos 

ter um bolsão desse na nossa tubulação interna e ter 

problema para a água passar. Precisamos tomar 

algumas medidas. 

Então, o ar também não nos ajuda tanto assim. 

Essa, mostrada no vídeo, é uma fotografia de 

uma ventosa instalada em uma rede. Ela carece de 

alguns cuidados. É um equipamento que não só a 

Cesan, mas o saneamento utiliza para equilíbrio de 

seu sistema. Um dado importante é que, a partir de 

fevereiro, quando a mídia trouxe as questões com 

relação ao ar, a Cesan passou a ter um código 

específico de reclamações de consumo em que o ar 

seria o causador do aumento de consumo. Só 

tivemos, nos meses de fevereiro e março, dez 

registros nesses dois códigos. O interessante é que 

esse é um tratamento que registramos, 

acompanhamos; tratamos dessa informação. Então, 

todo cliente que entra na empresa com essa 

reclamação, é tratado. Temos uma resposta para essa 

questão.  

O tratamento pode variar de acordo com o 

fato. Se um cliente reclama que hoje está com 

problema, o tratamento é um; se o cliente reclama 

que há seis meses, o consumo alto foi provocado por 

causa do ar na rede, aí daremos um tratamento 

diferenciado, porque não é uma situação que está 

acontecendo mais. 

 Queremos apresentar um estudo. Estudamos 

três clientes especificamente, em anos diferentes, que 

reclamaram de ar na rede. Adotamos um 

procedimento de fazer uma instalação na própria casa 

do cliente; nas suas instalações, no seu próprio ramal, 

de colocar um medidor eletrônico, que não tem peça 

móvel em contato com a água, por isso não sofre 

influência do ar; para fazermos um comparativo entre 
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os dois medidores: o medidor do cliente que está lá e 

o medidor que inserimos. A mesma água que passar 

por um, chega ao outro. Esse é um exemplo do que 

fizemos. O ramal que está entrando na casa do 

cliente, passou pelo primeiro hidrômetro, que é 

aquele maior, mostrado no vídeo, o hidrômetro 

eletrônico. Depois vai até o outro hidrômetro 

menorzinho, que vai até perto da planta, que é o 

hidrômetro do cliente, que não foi mexido. A água 

que está chegando ao cliente está passando pelos dois 

medidores ao mesmo tempo e estaríamos 

comparando um medidor com outro.  

Temos a apresentação. Em 2013, em 

Cariacica, fizemos um estudo por dois meses na casa 

de um cliente que apresentou para a Cesan um vídeo 

reclamando de ar na rede. Ele mostrava o seu 

hidrômetro até girando com ar na rede. Fomos 

estudar o caso e, quando fizemos o estudo por dois 

meses, vimos que o medidor do cliente ainda 

marcava a menor quatro por cento do que o 

hidrômetro padrão instalado. 

 Fomos ver por que isso estava acontecendo, 

mesmo havendo falta d’água e mesmo o hidrômetro 

mecânico do cliente sofrendo influência do ar, marca 

ainda a menor que o medidor que não tem o ar 

passando. Temos algumas explicações para isso.  

 O primeiro fato é que vimos, especialmente 

no próprio vídeo que o cliente apresenta, que, apesar 

de percebermos o ar - e o Fantástico mostrou isso na 

reportagem também - quando a bexiga se enchia, 

estourava.  Estamos falando de São Paulo, em uma 

situação atípica, não é o caso da Cesan. No caso deste 

cliente em particular, o ar que passava não era 

suficiente para, no final do mês, provocar algum 

aumento que fosse significativo ou perceptivo na sua 

conta. Esse é um caso que mostrou bem isso. Se 

colocarmos um medidor totalmente isento do ar, 

ainda marcaria a mais do que o medidor do cliente 

que estava instalado no local.  

 Como esse caso, temos mais outros dois. Por 

favor, passe o vídeo. O próximo vídeo aconteceu na 

Ilha do Boi, de um cliente que também fez uma 

reclamação muito parecida com essa. A diferença 

ainda foi maior. O medidor do cliente estava 

marcando a menor, quer dizer, a Cesan estava ainda 

deixando de receber o valor.  

 Tem outra situação, Helio de Souza, que 

ainda está em estudo, ainda não terminou. É em Vila 

Velha, no centro de Vila Velha. Também há alguns 

momentos em que ocorre uma turbulência com ar.  

 Mas mesmo nessas situações, o medidor 

padrão, que está isento de ar, ainda marca a maior, 

fazendo com que o cliente não tenha prejuízo nesses 

estudos. Temos todos os dados, temos fotografias 

desses estudos, se for o caso de termos que detalhar.  

 O mercado oferece dois dispositivos com a 

proposta de resolver esse problema. São chamados de 

eliminador e bloqueador de ar. São dois dispositivos 

bem diferentes. A imagem mostra o esquema de um 

eliminador. É uma válvula, não sei se os senhores 

conseguem entender. Seria como se tivesse uma 

guilhotina presa a uma boia em seu interior, e quando 

faltasse água essa guilhotina fecharia a tubulação de 

tal forma que o ar, chegando, seria expulso por um 

furinho na parte superior. Quando a água chegasse, 

essa boia seria levantada pela água, abriria e passaria 

a água do cliente. Esse é o princípio básico.  

 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 

Esse eliminador foi fabricado justamente para isso ou 

tem outra função? 

 

 O SR. ELIÉZER SANTOS TAETS – Esse 

equipamento, o eliminador de ar, foi fabricado com 

essa intenção.  

 Pela sua natureza, esse equipamento precisa 

ser instalado antes do medidor. Por ser instalado 

antes do medidor, a Cesan não permite a sua 

instalação, e explicarei por que.  

 Mostrei aos senhores anteriormente que para 

o hidrômetro temos uma série de requisitos 

metrológicos, normas técnicas para cumprir. Para 

esse equipamento não existe norma técnica. Não tem 

nada que defina o que é qualidade para um 

equipamento desse, qual é a sua eficiência. Se a 

Cesan quiser comprar hoje tal equipamento, não tem 

como testar, porque não tem um parâmetro de 

definição de eficiência do equipamento. Por incrível 

que pareça, o cliente não tem como exigir porque não 

tem normativo, nem técnico, nem metrológico.  

 Tem um terceiro ponto, que é 

importantíssimo: existe possibilidade de 

contaminação da rede pública. Mostrei que o 

equipamento tem um furinho na parte superior para 

purgar aquele ar. Na cidade de Brasília, a companhia 

de saneamento teve que fazer um estudo, pois o 

Ministério Público pedia que fosse usado esse 

equipamento. Foi feita uma comissão grande, com a 

companhia de saneamento, o Ministério Público, o 

Procon, órgãos de defesa, várias entidades envolvidas 

no assunto, e fizeram um estudo no equipamento. 

Simularam uma condição no equipamento para 

verificar se havia possibilidade de trazer sujeira para 

a rede. Colocaram o equipamento em uma caixa com 

água com corante e criaram uma falta d’água. 

Quando se criou a falta d’água, surgiu uma 

subpressão, e o equipamento sugou a água com 

corante que estava no exterior para a rede. Ficou 

comprovado que esse equipamento pode trazer 

contaminação para a rede. Por exemplo, urina de rato 

ou água contaminada. Pode trazer isso para a rede, o 

que é inconcebível para o sistema de saneamento. 

Tenho documentação guardada sobre isso. O 

eliminador de ar tem esse problema.  

 O fato de ser instalado antes, implica em 

mexer naquilo que ainda é rede pública. O cliente não 

teria como fazer isso por conta própria. Apenas a 

empresa concessionária poderia manusear esse ramal. 

E é um equipamento que pode provocar vazamentos. 

Ainda tem a questão dos vazamentos no próprio 
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equipamento. Temos documentação de alguns 

lugares em que esse equipamento não suportou as 

pressões.  

 Por todos esses motivos, a Cesan não 

permite a instalação desse equipamento, mesmo 

que o cliente queira comprar e instalar. A Cesan 

adota o critério de que já existe equipamento 

técnico, que é a ventosa, como forma de atender à 

coletividade. Esse equipamento seria pontual para 

atender apenas ao cliente, então a Cesan não 

permite. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– Foi feito um teste pelos senhores, usando esse 

equipamento antes do medidor para testar se ele 

tem - tirando a questão da contaminação - se ele 

tem a eficácia naquilo de eliminar ar? 

 

O SR. ELIÉZER SANTOS TAETS – 

Olha, eu tenho algum tempo de Cesan, então tenho 

que falar de alguns anos atrás. Já estou há trinta e 

três anos e desde 2000 esse assunto já é assunto 

que conversamos. 

 Esses equipamentos apareceram no final, 

próximo de 2000. No começo, eram trazidos para 

as empresas de saneamento, e as empresas de 

saneamento estavam desenvolvendo equipamentos 

para os fabricantes. Até que em 2012 houve uma 

reunião entre as companhias de saneamento no 

Brasil e viu-se que quem estava desenvolvendo o 

equipamento não era o fabricante, era a companhia 

de saneamento e isso não estava muito certo. 

As companhias de saneamento testaram 

esses equipamentos. A Cesan testou esses 

equipamentos. Fomos a uma região onde havia 

falta d’água e fizemos um banco de teste onde 

colocávamos dois medidores, o equipamento, dois 

medidores. Então, a água que passaria com ar antes 

– em dois medidores – seria expulsa pela válvula, 

porque ela teria essa função, e os outros dois 

medidores após não estariam mais sob a influência 

do ar que porventura estivesse na rede. 

 O que concluímos é que os medidores que 

estavam instalados depois, marcavam a mesma 

coisa que os que estavam antes, numa região de 

alto de morro, de abastecimento deficitário. Na 

época procuramos uma região ruim, e ele não 

produziu efeito. Não podemos dizer que em caso 

nenhum vai produzir, mas em nos nossos estudos 

não produziu efeito, isso podemos afirmar. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

–E era essa mesma válvula ou era uma válvula 

diferente? 

 

O SR. ELIÉZER SANTOS TAETS – 

Não, era válvula eliminadora. Não sei o fabricante, 

mas era esse o princípio. Ainda vou falar do outro 

dispositivo que é o bloqueador, que é o que está em 

voga agora, outro equipamento. Há um princípio 

diferente. Ele tem uma molinha que precisa ser 

aberta. Naquela primeira foto que está sendo 

mostrada, no primeiro desenho lá da frente, a água 

vai entrar por baixo e sair por cima. Para essa água 

sair por cima vai precisar pressionar aquele 

embolozinho, que tem uma mola, passar e sair do 

outro lado. Nessa outra imagem, no último de cá, 

esse êmbolo estaria colocado na entrada que está à 

esquerda para a água sair à direita. A água teria que 

ter certa pressão, empurraria aquele embolozinho 

com a mola e sairia. Esse é o princípio de 

funcionamento do dispositivo chamado bloqueador 

de ar. Pela característica de operação dele, pode ser 

instalado tanto antes quanto depois hidrômetro. 

Bom, novamente, é um equipamento que 

não possui normativo técnico nem metrológico. 

Então, estamos falando de um medidor de água 

com uma série de requisitos metrológicos que 

temos que cumprir e estamos falando de outro 

equipamento que não existe nenhuma norma 

técnica definindo o que é eficiência desse 

equipamento. 

Temos um vídeo, aquele vídeo do 

Fantástico, trouxemos nesta reunião, temos outro 

laudo de um órgão de defesa do consumidor que 

vai falar um pouco sobre essa questão. 

Outra questão que esse equipamento pode 

provocar é a interrupção do abastecimento. Na 

realidade, o nome do equipamento é bloqueador de 

ar. Ele não bloqueia ar. Ele é bloqueado por uma 

pressão mínima. Então, o que acontece? Se eu 

tenho uma pressão mínima antes dessa mola, pode 

ter o que for antes – ar ou água – e ele não abre. A 

partir do momento que essa pressão sobe, pode ser 

o que for, ar ou água, ele abre e funciona. Então o 

nome bloqueador de ar não é correto, porque ele 

não bloqueia o ar, ele bloqueia certa pressão. A 

partir daquela pressão, o que estiver antes vai 

passar por ele. Isso o teste do Fantástico mostrou.  

Temos uma mola e a pressão precisa 

chegar e empurrar essa mola para a água passar. 

Este dispositivo tem este desenho. Neste outro 

dispositivo, a água entra aqui e sai lá. Há um 

êmbolo preso à mola e se não tiver pressão 

nenhuma, esse êmbolo encosta aqui e fecha. 

Quando chega a pressão, empurra, a água passa, 

volta e sai. Esse é o principio de funcionamento 

deste equipamento. Na realidade, ele não está 

bloqueando ar, mas uma pressão. A partir do 

momento que a pressão for suficiente para 

empurrar a mola, qualquer coisa que empurrar 

passará, água ou ar. 

Gerar interrupção é sério porque esse foi 

um caso que já tivemos. Também não é um 

equipamento novo, já está no mercado há bastante 

tempo. Há alguns anos, um cliente em Jardim da 
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Penha nos ligou perguntando que equipamento era 

esse porque o prédio dele ficou sem água por 

paralisação momentânea do sistema e enquanto os 

outros prédios vizinhos já tinham água, aquele 

prédio continuava sem. Era um síndico novo e ele 

procurou saber no prédio. O síndico anterior havia 

feito aquisição dessa válvula e colocado em seu 

ramal interno. Como a pressão ainda não era 

suficiente para abrir essa molinha do equipamento, 

os outros vizinhos já tinham água nos prédios e 

eles continuavam sem água porque não era 

suficientemente forte para abrir a mola. Isso de fato 

acontece. Na reportagem do Fantástico isso é 

colocado como um problema e a Sabesp pontua 

como um problema também. 

O que pode acontecer ainda é a queda de 

pressão e o cliente também terá um problema 

quanto à quantidade de água que receberá. Isso 

pode ser explicação para alguns casos de queda de 

consumo. Uso o seguinte exemplo. Se ao escovar 

os dentes abro a torneira até o final, escovo os 

dentes. Mas se abro a torneira até o meio, também 

escovo os dentes, mas gasto quantidades de água 

diferentes fazendo a mesma tarefa. Então podemos 

ter uma situação em que essa válvula funcionará 

como um registro fechado e não como bloqueador 

de ar. Está no local segurando, retendo a 

quantidade de água. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– Aproveitando a interatividade da sua 

apresentação, que está muito legal, já presenciei 

em minha casa, em Campo Grande, na falta 

d’água, faltava muito até que acho que 

regularizaram, no morro da igreja católica em 

Campo Grande, quando faltava água, abria-se a 

torneira e, se colocasse o dedo, ela sugava, como 

muitas pessoas já falaram. A pergunta que faço é a 

seguinte: Ao sugar, essa corrente invertida ao invés 

de jogar água para fora, ela sugando, retorna 

também o relógio? 

 

O SR. ELIÉZER SANTOS TAETS – 

Sim. O movimento do hidrômetro pode...  

 

O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA – 

Podia voltar naquela figura do início para explicar 

o que o deputado está colocando. Há uma figura 

com o desenho da instalação predial. Acho que fica 

mais fácil de explicar. 

 

O SR. ELIÉZER SANTOS TAETS – São 

Paulo está vivendo um momento atípico. Semana 

passada, recebi aqui em Vitória um fabricante de 

medidor e conversamos um pouco sobre a situação 

de São Paulo. Ele mexe com hidrômetro, então 

imaginem que ele está em São Paulo, mexendo 

com hidrômetro, sabendo de tudo que está 

envolvido nisso. E o sogro dele estava reclamando 

de consumo alto e ar na rede. Ele explicou ao sogro 

como funciona e o sogro tentou manter o registro 

fechado a maior parte do tempo para não ter 

nenhuma interferência porque lá a falta d’água está 

muito prolongada. Só que o sogro dele deixou o 

registro aberto e houve o contrário. O hidrômetro 

desmarcou numa tarde para uma noite oito metros 

cúbicos. Entraram oito metros cúbicos de ar para 

dentro da rede. O medidor desmarcou. Isso 

acontece como? Quando a rede cria pressão 

negativa, começa a criar uma pressão que vem de 

fora para dentro; vem chupando o ar. A água entra 

pela boia e vai chegar à rede e o hidrômetro 

desmarca. Como não podemos precisar valores 

positivos que seriam o marcar, e o negativo, que 

seria o desmarcar, não ficamos falando muito 

disso. 

 Tive que dar uma entrevista na CBN 

naquela semana turbulenta e quando falei sobre 

esse assunto, teve até certa gozação na rádio: Ah, 

isso não existe. Existe sim. Essa admissão de ar 

para criar o equilíbrio dentro da rede existe, só não 

sabemos precisar o tamanho disso, mas, 

normalmente, ela é conta negativa – quando o ar 

está entrando na rede está desmarcando o medidor. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Estou falando isso porque, naturalmente, também 

passei por isso. Na minha casa, o ar estava 

entrando na tubulação. Inverso. Ao invés de sair... 

Inverso. 

 

 O SR. ELIÉZER SANTOS TAETS – O 

normal é ver saindo. O normal é reclamar vendo 

sair. É isso aí. Isso acontece e talvez explique a 

pouca diferença ou nenhuma diferença quando 

pegamos isso em um período. Vamos pegar um 

faturamento. São trinta dias. Isso distribuído ao 

longo de trinta dias não fica tão significativo assim. 

Ok? 

 Vou trazer para os senhores o caso de 

Itaúnas, que ficou também muito nítido na mídia, 

que foi onde começou o negócio. Três clientes 

apresentaram uma redução bastante significativa 

nas suas contas e isso virou mídia. A Cesan fornece 

água com ar. Cinquenta por cento do que você 

paga é ar e  

 

tal. O cara apresentava e mostrava a conta. Eu 

pagava tanto, botei o equipamento e minha conta 

diminuiu. O que fizemos? Pegamos os três casos 

que apareceram e fomos analisar pressão de rede – 

pressão desde a saída do reservatório até a casa do 

cliente – e comparamos consumos do cliente 

também voltando a anos anteriores. E observamos 

o seguinte com relação à pressão: durante os 

registros que fizemos na casa do cliente, em 
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nenhum momento chegamos a zero. Aqui nós 

temos seis, sete metros de pressão. A menor 

pressão registrada perto da casa do cliente foram 

sete metros, quer dizer, em momento algum o 

cliente fica com zero, que seria a falta d’água. 

Sempre havia água na rede. Então, se tem água na 

rede, aquela condição que expus no início de que 

ar precisa da falta d’água e se tenho água, não 

tenho ar. Essa era uma condição complicada. Se eu 

tive redução não foi pelo ar que expeliu porque 

aqui não tem.  

No sistema de Itaúnas, nos últimos três 

meses anteriores a esse fato, não havia registro de 

falta d’água. Lá não tinha registro de falta d’água. 

O fato de que se não estou eliminando ar, não tem 

ar para ser eliminado. 

Fizemos uma análise dos consumos dos 

clientes. A barra laranja é a barra do mês de 

janeiro. Se repararmos, 2013, janeiro, fevereiro; 

janeiro, fevereiro; janeiro e fevereiro de 2015; a 

redução foi em fevereiro de 2015. Vemos que em 

todos os meses de fevereiro tivemos decréscimo de 

consumo. Então, o decréscimo de consumo está 

muito sazonal aqui. É um histórico que se repete 

ano após ano. Nós voltamos dois anos, mas isso 

aqui está presente. Aqui não tinha válvula. A 

válvula estava só naquele fevereiro lá. No entanto, 

o histórico de consumo, e esse aqui é o consumo 

médio diário, quanto ele gasta em média por dia. 

Os consumos estão, ... quando vamos para 

fevereiro deste ano, ele volta ao consumo de 

novembro e de dezembro. O que percebemos é que 

a válvula produziu um efeito para o cliente que tem 

muito mais emocional porque ele viu a conta 

menor e achou que foi a válvula. Mas ele 

esqueceu-se de vincular todas as outras coisas que 

estavam em volta.  

Tem mais um caso. Todos os meses você 

tem uma queda, comparando fevereiro com 

dezembro, e se vê que a relação dos meses 

continua a mesma. Então, esse caso, como teve um 

consumo muito alto, qualquer coisa que diminuiu a 

conta dele ficou muito significativa a menor.  

 Estudamos também outros casos que 

aconteceram aqui em Vitória. Teve um cliente que 

diz no jornal que ele também produziu dentro de 

casa melhorias. Ele passou a economizar e o 

histórico dele volta ao que era antes. Então, não foi 

apenas a válvula. O jornal diz que a válvula 

bloqueadora produziu a queda de consumo. Os 

casos que olhamos têm muito perfil sazonal, o mês 

do ano refletido na conta. 

 Assistiremos agora a um vídeo. 

 

(É exibido o vídeo) 

 

 O SR. ELIÉZER SANTOS TAETS – 

Essa é a Associação Brasileira de Defesa do 

Consumidor, Proteste, onde encontramos esse 

material. 

 Por fim, apresentarei o vídeo da matéria do 

Fantástico sobre esse assunto. 

 

(É exibido o vídeo) 

 

O SR. ELIÉZER SANTOS TAETS - 

Fizemos questão de trazer esses dois vídeos, o 

exibido pelo Fantástico, nacional, e esse outro, 

muito importante. O ponto principal já colocamos 

na matéria que entregamos ao Fantástico. 

A Cesan não faz proibição da válvula 

bloqueadora, pois como está no ramal do cliente, 

não podemos interferir nessa decisão.  O que não 

podemos é permitir a instalação no padrão. O que 

apareceu no Fantástico está errado. Aquele cliente 

manuseou o padrão, retirou o lacre da Cesan, e isso 

é considerado uma irregularidade. Aquele caso é 

irregular, aquele cliente pode ser notificado e, em 

uma reincidência, pode ser tratado como um 

cliente que cometeu uma irregularidade. A Cesan 

promoverá uma retirada desses equipamentos 

instalados de forma inadequada no padrão.  

 Mas na parte interna, o que a Cesan faz é 

não recomendar, porque entende que é um custo 

alto para o cliente que pode não dar nenhum 

resultado. O valor dessa válvula é maior do que o 

valor do hidrômetro. Custa de quarenta e cinco a 

setenta reais, dependendo da região. O nosso 

medidor custa quarenta e cinco reais. Com toda a 

tecnologia necessária para a construção de um 

medidor, este é mais barato do que uma válvula 

com uma molinha dentro e uma pecinha por fora.  

 São essas as questões que tínhamos a 

apresentar, e estamos à disposição.  

 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– Senhor Presidente, posso fazer uma pergunta? 

 Primeiro, parabenizo-o, foi bem legal sua 

apresentação. A pergunta que faço é a seguinte. 

Mesmo tendo sido feitas essas avaliações nas 

casas, que tiveram uma elevação no consumo de 

água, tendo em vista o ar na tubulação, a Cesan 

chegou a fazer algum estudo completo? Por mais 

que haja aquela avaliação do consumo, como V. S.ª 

mostrou, mudança de hábito, todo dia e toda hora 

esta discussão envolve clientes, com as pessoas 

cobrando e dizendo que isso de fato ocorre, até de 

forma negativa para a Cesan. Já aconteceu de sair 

ar da minha torneira, mas também já aconteceu de 

entrar. Tem um estudo de forma completa que fala 

sobre a tubulação da Cesan em geral, toda ela, 

sobre a quantidade de ar que passa e o reflexo 

disso em uma conta? Por mais que seja pequeno, 

isso ocorre? Ocorreu? Foi feita essa análise? 

 

A SR.ª FABIANA COUTINHO LOPES 
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RAPOSO – Estou na gerência de distribuição de 

água, e apesar de estarmos em gerências diferentes, 

atuamos muito em parceria. Em todas as 

ocorrências que chegam para o Eliézer, que é o 

receptor dessas reclamações, fazemos um estudo, e 

não só da condição do cliente que reclamou 

especificamente. Avaliamos todas as condições 

hidráulicas do sistema. Ele apresentou para vocês 

um dispositivo que existe no sistema de 

abastecimento, que são as ventosas. Obviamente, 

em algumas situações pode ter havido uma falha de 

alguma ventosa.  

Quando ocorre qualquer tipo de ocorrência 

em que há uma reclamação do cliente fazemos uma 

análise de toda a malha hidráulica de 

abastecimento, para saber se o sistema está 

precisando de alguma melhoria ou se precisam ser 

instaladas ventosas em locais onde, no momento da 

instalação da infraestrutura, há dez anos, não era 

necessária a instalação de uma ventosa. Isso é um 

trabalho de rotina. Essa análise do sistema é uma 

rotina, e toda vez que é identificada qualquer 

necessidade de melhoria para a retirada de ar das 

tubulações isso é feito.  

Acho que a Associação das Empresas de 

Saneamento foi bem clara: é uma obrigação da 

companhia, e não do cliente. A retirada do ar das 

tubulações é uma responsabilidade da companhia.  

Obviamente, para que haja ar na tubulação, 

o pré-requisito é não ter água. O que acontece é 

justamente isso: quando gero a despressurização do 

sistema, o interior da tubulação não pode ficar 

vazio. Então ela absorve o ar para o interior da 

tubulação, para ocupar aquele espaço.  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– Fabiana, veja bem, é justamente neste ponto que 

eu gostaria de chegar. Em alguns grandes centros a 

falta d’água é muito menor do que, por exemplo, 

em Padre Gabriel, em Liberdade, alguns lugares 

mais íngremes e de população mais pobre. Com a 

falta d’água entra o ar. É isso que quero perguntar: 

nessas regiões há uma análise criteriosa, um estudo 

feito por vocês para que essas pessoas não sejam 

lesadas? Não estou dizendo aqui que a Cesan 

queira fazer isso, o que jamais farei, até porque 

conheço muitos trabalhadores da Cesan e a índole 

da empresa, que admiro muito. O cidadão pode ser 

lesado porque naqueles lugares existe muita falta 

d’água? 

 

A SR.ª FABIANA COUTINHO LOPES 

RAPOSO – Um dos primeiros requisitos é ter 

intermitência. E a segunda situação é que essa 

intermitência seja prolongada e que gere 

subpressão na tubulação, que é diferente de não 

chegar água na torneira. São poucos os casos em 

que temos subpressão no sistema, que é quando há 

o esvaziamento completo na tubulação. 

Padre Gabriel, por exemplo, é uma situação 

em que tenho pressões de um a dois metros. Então, 

realmente, não sobe em alguns momentos água na 

caixa d’água, mas a seção na tubulação está cheia. 

Quando consigo fazer uma nova pressurização no 

sistema, não tenho o ar na tubulação, tenho apenas 

uma pressurização normal por meio de 

acionamento de unidades de bombeamento, que 

funcionam em horários alternados.  

É uma situação bem diferente e não é muito 

fácil de entender. Temos estudado em parceria com 

o Eliézer essas intermitências, mas o que 

percebemos é justamente isso, que para eu afetar a 

medição, tenho que ter uma condição anterior de 

subpressão no sistema, no qual absorvi uma 

quantidade grande de ar para dentro da rede, para 

que depois eu possa empurrar aquele ar. Fazemos 

estudos de pressão quando há essas situações de 

intermitência e temos um quantitativo muito 

pequeno de locais em que tenho, efetivamente, a 

subpressão, que é uma pressão negativa dentro da 

rede. É praticamente inexistente no sistema da 

Cesan, é muito pequeno o percentual. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Concedo a palavra ao Senhor Eliézer Santos Taets. 

 

O SR. ELIÉZER SANTOS TAETS – 

Queria complementar. As áreas que talvez 

tivéssemos mais deficiência de abastecimento são 

áreas onde, também por questões socioeconômicas, 

a Cesan tem algumas dificuldades, inclusive de 

colocar hidrômetros. Existe um pequeno percentual 

de clientes não medidos ainda, que está chegando 

em torno de cinco por cento, principalmente em 

áreas de vulnerabilidade social. Existem essas 

áreas, onde temos dificuldade de transitar, 

dificuldade de receber e de uma porção de coisas 

com relação à Cesan, mas também existem áreas 

onde a deficiência de abastecimento é maior. Mas, 

nesse caso, o cliente paga o básico, não é volume 

medido. Existe certa relação. Não estou dizendo 

que essa conta é igual, mas existe uma relação 

dessas áreas nessa questão. 

Agora, a Cesan não vai afirmar que o 

cliente nunca tenha prejuízo, não podemos fazer 

essa afirmação. Existem condições operacionais 

que se ocorrerem, o cliente vai ficar no prejuízo. 

Você está instalado em uma ponta de rede com 

muita falta de água, não sei o quê, e temos que 

estudar. Por isso que aqueles casos que 

apresentamos com reclamações, temos que olhar 

todos eles. E já aconteceu situação em que tivemos 

que rever o que estava sendo feito lá. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Qual o procedimento para o cliente que sofreu ou 
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entende que está sofrendo por estar localizado 

numa ponta de rede? Na verdade, é uma 

comunidade. Qual o procedimento deles junto à 

Cesan? Até cobrei isso da diretora da Cesan, 

Denise Cadete, numa resposta que acho até que foi 

muito mal dada no jornal. Foi falado sobre uma 

área lá em Cariacica que não é atendida pela 

Cesan. Água tratada nas ruas F, G, H no bairro 

Alzira Ramos, em Cariacica. E foi respondido que 

não é regular. Regular em que sentido? O 

loteamento não está regularizado? 

 

A SR.ª FABIANA COUTINHO LOPES 

RAPOSO – Não está regularizado. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Então você não vai atender Cariacica em lugar 

nenhum quase. Então a resposta não deveria ser 

essa. A Cesan está tentando regularizar um serviço 

lá, porque parte de Cariacica não tem regularização 

fundiária, não há regularização de loteamento. 

 

O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA – 

Deputado, é verdade. Talvez a resposta não tenha 

sido dada da maneira mais adequada, mas não é só 

Cariacica, em Serra também. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Sim, eu sei disso. 

 

O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA – 

Enfim, são vários municípios que têm problema de 

regularização fundiária e o que ocorre é que em 

alguns desses bairros, o caso de Alzira Ramos é 

um exemplo, a Cesan não pode entrar no Bairro 

porque como não é regularizado, temos problemas 

inclusive com o Tribunal de Contas se fizermos a 

rede lá. O que temos feito? Oficiado aos prefeitos 

no sentido de que eles promovam a regularização 

ou de alguma forma nos autorize a entrar nessas 

áreas e fazer essas redes. No caso do Bairro Alzira 

Ramos já recebemos, inclusive, por acaso, na 

semana passada, um ofício da Prefeitura de 

Cariacica. É essa situação.  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– Graças a Deus. 

 

O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA – Na 

verdade é um impedimento legal. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– Estou usando essa pergunta como exemplo, 

Senhor Presidente, porque o cidadão na ponta de 

uma rede, que talvez se sinta lesado porque entrou 

ar e isso incidiu em elevação da conta dele, ele 

pode ser lesado? Qual é a recepção da Cesan com 

relação a isso. 

Tem muita gente que gosta de aparecer. O 

cara faz um negócio e diz assim: Não vamos beber 

água durante uma semana para eu poder aparecer 

na televisão, porque deu certo. Tem gente que vai 

ali porque de fato não tem condições de pagar, não 

tem grana, está passando por uma situação de risco 

social. Qual é o tratamento para essas pessoas 

carentes que não têm grana, que estão na ponta de 

uma rede e que querem a Cesan mais próxima 

dele? Porque a Cesan está prestando um serviço, 

não é favor. É isso que gostaria de saber. Porque já 

que não tem um estudo de fato, que fala que a 

Cesan investiu uma grana danada para poder fazer 

um estudo e dizer que realmente o percentual de ar 

que entra na rede é tanto e acabamos aumentando 

insignificativamente a conta do usuário, e às vezes 

não, mas lá na ponta aumentamos em tanto. Não 

tem esse estudo. Então, como é que o cidadão lá na 

ponta se comunica com a Cesan? É isso que 

gostaria de saber. 

 

O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA – 

Tem vários canais de relacionamento. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– Porque estamos na TV, então é legal para eles 

saberem. 

 

O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA – 

Claro, perfeito. Temos vários canais de 

relacionamento. Temos as agências, todos os 

municípios têm uma agência de atendimento da 

Cesan. Aquelas dez reclamações que o Eliézer 

mostrou em fevereiro e março deram entrada em 

algum desses canais. Existe o 115, também, que é 

por telefone, o cliente pode reclamar, e pela 

internet. São três canais pelos quais o cliente pode 

eventualmente fazer essas reclamações.  

Se me permite, a questão que aconteceu em 

São Paulo acabou reverberando.  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– Que não tem paridade nenhuma conosco, o 

Senhor tem plena convicção. 

O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA – 

Absolutamente nenhuma. Mas acabamos sofrendo 

as consequências por causa da mídia e tal. Mas, 

nenhum problema, é assim mesmo. Mas é um 

problema absolutamente distinto. Não tivemos 

nada nem parecido com o que ocorreu com São 

Paulo. Como a Fabiana disse, o pré-requisito para 

ter ar na rede é não ter água. Dois corpos não 

ocupam o mesmo lugar no espaço, aprendemos 

isso na escola. Então, se houver água na rede, não 

tem ar. São Paulo é um caso atípico. Regiões 

enormes, uma população enorme, estou falando de 

milhões de pessoas, que ficaram sem água 

nenhuma na rede. A rede ficou seca. Então, quando 
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a água retornou, quando pressurizou a rede de novo 

com água, todo aquele que ar estava ali foi 

empurrado para frente. Nós não tivemos nada 

parecido aqui.  

Temos uma preocupação. Também não 

gostamos, é uma decisão do cliente. Mas, por 

exemplo, se um cliente mora em Jardim da Penha, 

em Jardim Camburi, na Ilha do Boi, em Bento 

Ferreira, colocar esse dispositivo, é jogar dinheiro 

fora. Não falta água, não tem rede despressurizada 

nessas regiões. Vimos também, o Eliézer me 

ensinou gentilmente, passou até na televisão, gente 

que fez coisa absolutamente inócua tecnicamente. 

Temos essa preocupação de as pessoas não saírem 

tomando uma decisão e comprando um 

equipamento, gastando dinheiro absolutamente à 

toa. Essa é a grande questão. É à toa. De tudo que 

Eliézer e Fabiana mostraram, o que sabemos é que 

o problema existe. No caso concreto do Espírito 

Santo, estou falando da Cesan, é bom ficar claro 

que a Cesan atende a cinquenta e dois municípios. 

Outros vinte e seis não são atendidos por ela. O 

problema não é da Cesan, mas das companhias de 

saneamento. 

No caso da Cesan, o problema 

absolutamente, se existir, Deputado, e aí concordo 

com sua pergunta, é em um percentual muito 

pequeno da população. E como é tratado? É tratado 

como exceção. Não podemos tratar a exceção 

como regra. Quando se começou a noticiar, ficou 

mais ou menos assim, as pessoas começaram a 

entender que a exceção era a regra, então todos 

saíram comprando aquele negocinho. O fabricante 

ficou muito feliz.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

É igual colocar garrafa de Coca-Cola em cima do 

relógio para abaixar a conta de energia.  

 

O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA - É. 

Lembra-se disso, não é? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

É o mesmo princípio. 

 

O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA – É 

o mesmo princípio. É assim: a garrafa... 

Por acaso fui funcionário da Escelsa por 

vinte e cinco anos. A garrafa era verde, de guaraná. 

Não poderia ser outra. Ainda tinha a cor da garrafa. 

É mais ou menos a mesma coisa. De fato o 

que percebemos? Houve, naquela época em que a 

crise hídrica estava mais aguda, uma série de 

medidas das pessoas em reduzirem o consumo. 

Paralelamente ela instalou algum dispositivo que 

era esse redutor. A sua conta diminuiu pela própria 

mudança de hábito. 

Há uma questão desse dispositivo, que 

como diminui a vazão, por si só pode reduzir o 

consumo. Pode reduzir o consumo, porque entrou 

menos água. É aquela explicação que o Eliézer 

deu. Abrir a torneira toda para escovar os dentes e 

abrir meia torneira, você vai fazer  a mesma coisa, 

gastando menos água. Pode ter havido a soma de 

mudança de hábito, redução de vazão, o que 

representou uma conta menor no fim do mês e as 

pessoas confundiram isso com ar, enfim. Mas, de 

fato, nos casos em que o cliente se sentir 

prejudicado e quiser fazer suas reclamações, a 

Cesan está à inteira disposição. Se isso ocorrer, as 

contas serão corrigidas, o dinheiro devolvido, 

enfim. Como disse, a empresa prima pela lisura e 

se há uma coisa que não podemos deixar que os 

clientes desconfiem de nós é justamente na hora de 

emitir sua fatura, que é feita com todo cuidado. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Senhor presidente, particularmente me dou por 

satisfeito. 

Primeiro parabenizo a equipe da Cesan que 

esteve presente, na figura do Eliézer, que foi o 

destaque da apresentação. Todos colaboraram 

nessa apresentação. Dou-me por satisfeito e até 

volto a registrar que tenho um respeito muito 

grande pela Cesan, pelo serviço, pelos 

profissionais que colaboram, os colaboradores.  

Mas é uma questão que foi amplamente 

debatida no País inteiro. A mídia nacional divulgou 

e a Comissão de Infraestrutura, presidida pelo 

Senhor Deputado Edson Magalhães e tendo este 

Senhor Deputado como Vice-Presidente, não 

poderíamos nos furtar em ter a Cesan aqui hoje 

para fazer essa explanação. Foi muito legal e acho 

que tirou dúvida de muita gente. E permitirá que 

muita gente deixe de jogar dinheiro fora, 

comprando esse equipamento que não resolverá 

nada na vida de ninguém. 

A mudança de hábito foi obrigatória para 

todos nós. Eliézer falou ali um negócio muito 

interessante. Para fazer barba, por exemplo, nós 

que fazemos barba todos os dias para poder 

trabalhar... Já fiz isso, não vou dizer que não. Já 

abri a torneira e fui ao quarto e a água correndo, 

até que um dia apertou. Então é fechar mesmo. 

Mudança de hábito, reduzir o valor da conta. Não 

foi aquele equipamento. 

 

Minha preocupação é com a comunidade 

que tem problema social mesmo, dificuldade. Peço 

à Cesan uma atenção dobrada nessas pontas de 

rede, para que possa atender a essa turma que 

precisa da água ser abastecida e tem condição 

financeira muito reduzida em relação a uma grande 

maioria no Espírito Santo e no País. Era isso, 

senhor presidente. Queria agradecer e parabenizar 

V. Ex.ª pela condução dos trabalhos. 
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O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Farei cinco perguntas. 

Uma, José Eduardo já respondeu, disse que a 

Cesan opera em cinquenta e dois municípios. 

A outra pergunta é a seguinte: na instalação 

desse hidrômetro eletrônico, isso tem um custo 

para a população? 

 

O SR. ELIÉZER SANTOS TAETS – 

Medidor de água não tem custo para o cliente. Este 

é também um dos detalhes. Quando falamos do 

medidor eletrônico hoje, este é dez vezes mais caro 

do que o medidor convencional. Se a Cesan hoje 

optasse por pegar aquele parque de quinhentos e 

dezoito mil clientes em uma faixa pequena, teria 

que multiplicar por dez vezes o que gastamos hoje 

com o parque normal. Não conhecemos ainda 

nenhuma empresa de saneamento, mesmo fora do 

Brasil, que tenha feito essa opção.  

O que a Cesan está fazendo é, por uma 

questão lógica de retorno, para os clientes de maior 

consumo, onde a fatura banca, trazer os medidores 

eletrônicos. Dos maiores para o menor, até a hora 

em que chegarmos a um preço razoável. Os 

maiores medidores da Cesan já são eletrônicos 

hoje. De duas polegadas em diante já é medidor 

eletrônico.  

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Outra pergunta: 

evidentemente, nesta escassez de água, 

principalmente no mês de janeiro, dos cinquenta e 

dois municípios em que V. S.as atuam, onde 

ocorreu maior gravidade? Evidentemente falo de 

Guarapari, que é a minha cidade.  

 
A SR.ª FABIANA COUTINHO LOPES 

RAPOSO – Guarapari tem a questão muito forte 

da sazonalidade. Então, hoje Guarapari não é o 

nosso maior foco de alerta. O nosso foco de alerta 

hoje é o sistema Santa Maria, que abastece todo o 

Município de Serra, parte de Cariacica e a zona 

norte de Vitória. É o manancial que hoje está com 

o maior sofrimento com relação à escassez. As 

chuvas estão chegando, graças a Deus, mas 

continuamos em estado de alerta, principalmente 

no rio Santa Maria. Há alguns mananciais no 

interior do Estado que também estão em situação 

de alerta, mas a nossa situação ainda é um pouco 

diferente de São Paulo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Quanto a esse sistema 

de ar na tubulação, no caso de Santa Mônica 

sabemos que em um período de vinte e quatro 

horas, em alguns horários é feito o bombeamento. 

Pode ocorrer essa situação de ar no sistema?  

A SR.ª FABIANA COUTINHO LOPES 

RAPOSO – Dependendo da condição de 

funcionamento do sistema, pode acontecer sim a 

presença de ar. Precisamos avaliar o 

comportamento como um todo. É por isso que 

analisamos individualmente cada situação.  

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – V. S.as estão com uma 

obra de expansão em Guarapari.  

 

A SR.ª FABIANA COUTINHO LOPES 

RAPOSO – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Essa obra de expansão 

equacionará isso tudo? Ou só para uma 

determinada região? 

] 

A SR.ª FABIANA COUTINHO LOPES 

RAPOSO – Sim. Lá os principais investimentos 

que estão sendo feitos é uma adutora e um 

reservatório. Os reservatórios no sistema de 

abastecimento, principalmente os que sofrem 

muito com sazonalidade, como é a situação de 

Guarapari, é fundamental que... 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON  

MAGALHÃES – DEM) – Não ficou pronta em 

tempo?  

 

A SR.ª FABIANA COUTINHO LOPES 

RAPOSO – Ainda não tinha ficado pronta em 

tempo. Exatamente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Fugiu do cronograma.  

Por último, quero saber de V. S.as: tenho 

um caso específico em Guarapari. Tenho uma 

residência na Praia do Morro e a minha conta de 

luz era cento e trinta reais. De repente, no mês de 

janeiro e fevereiro, tive a conta na faixa de dois mil 

e quinhentos, dois mil e oitocentos reais. Contratei 

um técnico para verificar se havia vazamento na 

residência, e não havia vazamento na residência. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– De luz não, de água.  
 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – De água, desculpem. 

Conta de água.  

Pergunto ao Eliézer: pode ter ocorrido essa 

questão de ar na tubulação? Evidentemente a 

Cesan corrigiu. 

 

O SR. ELIÉZER SANTOS TAETS – 

Quando recebemos uma reclamação desse tipo 
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temos que fazer algumas análises. Preciso até 

explicar, pois o Senhor Deputado perguntou. É um 

processo que chegará à minha área, e faremos 

análise comercial e análise operacional. Então 

solicitamos algumas questões.  

Análise comercial é saber se os vizinhos 

estão sob a mesma influência de diferença de 

conta. Pegaríamos a matrícula de V. Ex.ª e 

analisaríamos no sistema se os vizinhos no entorno 

sofreram alguma interferência que pareça com a 

sua. Porque se nenhum sofreu há um entendimento 

de que é pouco provável que seja ar na rede, 

escolhendo apenas um cliente específico para ser o 

sofredor da história.  

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Só estou falando isso 

porque não houve reparo nenhum e logo em 

seguida, no mês de março, a conta voltou ao seu 

patamar de cento e trinta reais.  

 

O SR. ELIÉZER SANTOS TAETS – 

Para entendermos o problema que temos, preciso 

dar uma explicação muito rápida sobre fatos que 

acontecem e que na água é muito complicado. 

Citarei um fato, que sempre cito, que aconteceu 

comigo. Eu era síndico de um prédio em que 

tínhamos medidores por apartamento. Não era a 

Cesan, lá dentro éramos nós. Por fazer um 

acompanhamento diário em cada um desses 

prédios durante um período de tempo, cheguei, 

sábado de manhã, em um apartamento que estava 

fechado em reforma estava com o hidrômetro 

girando. Cheguei, olhei, bati na porta e ninguém 

atendeu. Liguei para o proprietário do apartamento 

e depois ele me falou o que aconteceu, na sexta-

feira, à tarde, o pedreiro tomou banho, pegou a 

mangueira porque não tinha chuveiro, botou no 

ralo e esqueceu-se de fechar o registro e foi 

embora. Isso na sexta-feira. No sábado, quando 

passei no local, o hidrômetro continuava girando e 

a água estava passando.  

Tomamos conhecimento daquele fato, mas 

imaginem se não tivesse tomado conhecimento 

daquele fato, o que iria acontecer é que na 

segunda-feira cedo, aquele pedreiro ia encontrar 

aquilo, fechar o registro e fechar a boca. Quando 

eu fosse como síndico fazer a medição da água, ia 

aparecer um consumo que não teria explicação 

para aquele apartamento. Quem seria o culpado? O 

hidrômetro. Porque não tem explicação para esse 

consumo, não tem lógica para esse consumo. 

Alguns consumos que acontecem conosco, 

pelo hidrômetro não ser eletrônico e dizer que 

horas que gastou e como que foi o consumo, não 

temos o histórico. Com isso, uma torneira aberta... 

Tem várias possibilidades de acontecer o consumo. 

Em nossa vivência na empresa, já estudamos e 

chamamos de consumo anômalo, pois não tem 

muita explicação.  

A Cesan dá alguns tratamentos para o 

consumo anômalo, que é aquele consumo que foge 

e é totalmente fora da curva, e o atendimento tem 

um tratamento diferenciado para aquela situação, 

desde que aquela situação não seja uma situação 

que aconteça com frequência, mas tem um 

consumo que não conseguimos explicar. Não 

poderíamos dizer que é ar e nem poderia dizer que 

não é, porque depois que passa um tempo, ficamos 

sem muita referência.  

Agora, se isso não acontece no entorno nos 

demais clientes que estão sendo estabelecidos 

daquela mesma rede, tomamos como não sendo ar. 

Essa é uma afirmação que fazemos porque senão 

os vizinhos do senhor teriam sido afetados, assim 

como a ligação de água de V. Ex.ª foi afetada. 

Então, esse é um princípio que adotamos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES - DEM) – Só para terminar o que 

a Fabiana falou sobre a sazonalidade, que é uma 

realidade em Guarapari e, evidentemente, que 

depois de um explanação dessa, quero convidar V. 

S.as para que possam estar em Guarapari comigo. 

Acho que é importante essa informação e essa 

orientação à população, principalmente, para 

aqueles que estão em uma cadeia maior, que são os 

hotéis e construtoras. Então, é muito importante 

que V. S.as possam fazer esse trabalho e para que a 

população possa ter esse feedback. 

Outra questão, Senhor Deputado Marcelo 

Santos, que o José Eduardo Pereira falou, e somos 

colegas de Escelsa, e é uma coisa importante 

porque estamos com uma frente parlamentar, na 

qual o presidente é o Senhor Deputado Sandro 

Locutor, que trata da questão da regularização 

fundiária. Isso é um negócio muito sério, pois fui 

prefeito e sei o quanto é sério. 

Sei que a população precisa de água e sei 

que a população precisa de luz, mas quando se 

instala cinco moradias em um determinado local, 

se não tem uma regularização, se não tem um 

projeto de um bairro, evidentemente, e se fizer isso 

de maneira aleatória, acaba criando um bolsão de 

pobreza. Temos que criar uma política nova, 

principalmente, essa política urbana para que os 

bairros possam ser realmente projetados. Porque, 

muitas vezes, as pessoas têm áreas e acabam 

vendendo suas áreas através de recibo, 

prejudicando o município. 

Então, hoje, por exemplo, quando não 

chega através da autorização de um prefeito, 

chega-se através de liminar, por uma ação através 

do Ministério Público e o juiz acaba dando essa 

ação possibilitando que se coloque água e luz nas 

localidades. Mas temos que entender que temos 
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que fazer uma questão, por exemplo, de inovar 

essa questão urbanística, melhorar o sistema hoje 

de habitação, sistema de água e sistema de energia 

que chega até os consumidores.  

Última coisa, também existe aquelas ruas 

que em diversos bairros, e não estou falando só 

evidentemente do município de Guarapari, mas em 

diversos municípios do Estado ou em diversos 

municípios brasileiros, que têm aquelas ruas que 

não têm calçamento e asfaltamento, e o sistema de 

ligação dessa rede fica muito superficial. Portanto, 

quero perguntar o seguinte, e é a última pergunta, a 

Cesan tem feito alguma coisa para equacionar isso? 

A SR.ª FABIANA COUTINHO LOPES 

RAPOSO – Sobre a questão dos loteamentos, o 

grande complicador da Cesan é a Lei de 

Parcelamento do Solo, que é muito antiga e foge 

totalmente, no meu entendimento, da realidade do 

nosso país hoje. Ela pressupõe que os loteamentos, 

independente de serem para população de renda 

superior ou inferior, têm que ser dotados de 

infraestrutura pelo loteador, pelo empreendedor. E 

a maioria dos empreendedores, quando tratamos do 

município da Serra, de Cariacica, alega que o custo 

que vendem o lote não é suficiente para implantar a 

infraestrutura. Mas, por outro lado, a Cesan fica na 

dificuldade de resolver aquela situação, porque 

somos uma empresa pública e não podemos fazer 

um investimento dentro de um loteamento, que 

seria particular, privado. Ficamos com essa 

limitação, e temos diversas autuações do 

Ministério Público notificando a Cesan, às vezes, 

por fazer uma melhoria num loteamento, por isso 

que ficamos sempre receosos disso, e precisamos 

de um subsídio, de uma autorização, ou do 

Ministério Público com quem temos tentado uma 

parceria ou da prefeitura, autorizando aquela 

situação. 

Veio a lei da Minha Casa Minha Vida, que 

facilitou a regularização fundiária, mas existem 

vários polos que podem ser ativos nesse processo; 

a associação de moradores, a prefeitura, mas nunca 

a companhia de saneamento. Então ficamos 

novamente reféns de alguém ser ativo nesse 

processo, nós somos sempre passivos. Temos que 

receber a demanda par atuar e tendo uma 

autorização para aquilo, temos muita dificuldade. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Na verdade, a lei 

Minha Casa Minha Vida não contribuiu dessa 

forma. O seu objeto principal é regularização 

fundiária, só essa área, para outras áreas não. 

Evidentemente, Senhor Deputado Marcelo Santos, 

temos essa preocupação e vamos debater isso na 

Comissão de Infraestrutura. Sei, por exemplo, o 

caso de Vargem Alta, onde fizeram um pacotão. O 

Judiciário destinou um juiz para fazer isso, 

Ministério Público. Em Guarapari isso é uma 

aberração, temos que fazer uma... senão acabamos 

criando a chamada favela. Isso é algo 

extremamente prejudicial a uma gestão pública, 

com certeza. 

 

A SR.ª FABIANA COUTINHO LOPES 

RAPOSO – Interessante que a lei permite a 

antecipação da infraestrutura, por isso que estou 

citando a lei da Minha Casa Minha Vida. Ela 

permite que durante o processo você antecipe a 

implantação da infraestrutura, que é um benefício 

para a população, mas o processo tem que ser 

iniciado, e temos poucos casos, pelo menos que 

conheça dentro da Grande Vitória, de início desse 

processo de regularização. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– Teve em Nova Rosa da Penha, diga-se de 

passagem, foi meu pai que começou lá; em Padre 

Gabriel, parcela dela foi meu pai também; na 

emissão de Nova Rosa da Penha, são cinco mil 

escrituras, chegaram, acho que a quatro mil e 

alguma coisa. 

 

O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA – Na 

Serra, teve Carapebus. 
Uma última observação, Senhores 

Deputados, no caso de regularização fundiária das 
áreas que ainda não têm rede de abastecimento, a 
Cesan, é talvez a principal interessada, como a 
Fabiana falou. O Deputado Edson foi meu colega 
na Escelsa. A Escelsa é diferente da Cesan. A 
Escelsa é uma empresa privada, então se a área é 
regularizada ou não, o dinheiro é do acionista, ele 
manda fazer; ele vai lá e implanta a rede. A Cesan, 
como empresa pública, tem uma dificuldade que é 
essa; havia uma obrigação de um empreendedor 
privado fazer aquela rede, não posso ir lá e fazer, 
sob pena de... 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– Permita-me fazer uma proposta ao Senhor 
Presidente. Queria que pudessem encaminhar para 
a comissão quais os municípios atendidos, 
naturalmente, os que não constarem são os não 
atendidos pela Cesan; o nome dos bairros e 
municípios com ponta de rede; quantas ligações até 
o dia da confecção do ofício que a Cesan tem.  

Mas proponho ao Presidente de nos 
colocarmos à disposição, até porque a comissão 
tem na sua abrangência a competência de discutir 
esse tema. Quais são as dificuldades que a Cesan 
tem, citando, por exemplo, um problema distante 
daqui, São José do Calçado, tem um bairro lá, teve 
uma ligação na casa de um cidadão, porque ele 
conseguiu através de uma medida judicial e o 
bairro não está sendo atendido. O que podemos 
fazer junto ao Ministério Público numa esfera 
maior? Estamos falando Procuradoria de Justiça, 
Comissão e Cesan, para que pudéssemos fazer um 
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ajuste para que as demandas até hoje fossem 
sanadas. A partir de hoje, o que viesse, 
naturalmente, teria o impedimento legal. Entendeu, 
presidente? 

 
Quais são os problemas de ligação de 

algumas regiões de Guarapari que a Cesan está 
impedida de ligar porque não há uma 
regularização? A comissão pode, junto com a 
Cesan, como polo ativo, e o Ministério Público, 
promover e, de repente, fazer um TAC. Até hoje, 
vamos fazer a ligação; adiante, temos o limite da 
lei. 
 

O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA – Eu 
estava dizendo que somos interessados, porque 
ninguém fica sem água, ninguém vive sem água. 
Então, certamente, essas áreas estão sendo 
abastecidas de algum jeito. Para nós, também é um 
prejuízo no sentido de que a água está entrando ali 
de algum jeito, e nós não estamos nem vendo. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 
É essencial para a vida. Não podemos inclusive 
dizer assim: só porque não está regularizado. 
Estou falando da Cesan. E dizer: Alzira Ramos não 
será atendida, porque não está regularizada. E os 
moradores? 
 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) – A Fabiana se esqueceu 
de responder a uma pergunta, Senhor Deputado 
Marcelo Santos, que é importante. 

Sempre recorro à questão de ter sido 
prefeito de Guarapari. Essa questão da rede na 
superfície. Você vai passar a motoniveladora, tem 
que ter um técnico da Cesan para poder em todo 
momento consertar.  

Existe uma norma para isso? Como 
melhorar esse sistema? Porque são vocês quem 
ligam. 
 
 

A SR.ª FABIANA COUTINHO LOPES 
RAPOSO – O que sempre procuramos fazer é uma 
parceria com as prefeituras. Uma dificuldade que 
temos é de receber a comunicação prévia para nos 
estruturarmos quando há uma obra de 
terraplanagem.  

Como somos acionados? Oh, estou 
passando aqui e quebrei sua rede. 

Para que nos mobilizemos para irmos ao 
local e substituir às vezes dois, três mil metros de 
rede onde está ocorrendo aquela situação, é um 
pouco mais complicado. 

Então, a nossa diretoria cuida de, toda vez 
que há troca dos prefeitos, fazer umas reuniões 
com as secretarias municipais de obras, justamente 
para fazer o elo dessas parcerias. 

Se for fazer uma obra de terraplanagem, 
informe a Cesan com antecedência. O nosso 
processo de licitação, não só da Cesan, como das 
prefeituras, é muito longo; dá tempo de todo 
mundo se estruturar. Mas isso não acontece, nossa 

realidade não é essa. Ficamos sabendo no 
momento em que a obra está em andamento e, para 
que consigamos nos estruturar, ir ao local e fazer 
toda a adequação da malha hidráulica, seja água, 
seja esgoto, não é simples.  

 
Quando é implantado o sistema, é 

implantado da forma que as normas brasileiras 
exigem, na profundidade adequada. Mas, 
realmente, isso não acontece. Vai se passando o 
que eles falam, patrol, e vai retirando aquele 
volume de areia de terra de cima. Em algum 
momento, essa rede começa a aflorar, e, aí, é 
aquela correria. Tem que resolver a situação, e não 
é fácil. 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) – Senhor Deputado 
Marcelo Santos, V. Ex.ª vai ouvir agora uma coisa 
que é um absurdo. 

 
O projeto Orla da Praia do Morro, que 

esperávamos contemplar cem por cento do sistema 
de esgoto na própria rede de esgoto para 
tratamento, mais de quarenta por cento são jogados 
ainda no sistema de água pluvial. Drenagem. Isso é 
um absurdo, porque, a todo o momento, a Cesan 
fala que é responsabilidade do município de 
notificar os consumidores. Tudo bem, pode ser que 
seja, mas a construção, a execução da obra, pelo 
amor de Deus! 

 
Quer dizer, continuamos com a Praia do 

Morro poluída em vários pontos. 
 
A SR.ª FABIANA COUTINHO LOPES 

RAPOSO – A Cesan não tem poder de 
fiscalização. 
 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 
MAGALHÃES - DEM) – Fiscalização. É isso 
que, na época, perguntava aos engenheiros. Não 
tem poder de fiscalização, mas a execução da obra 
tinha que eliminar isso. E, na verdade, não 
eliminou. Qualquer chuva que tem, é mistura de 
esgoto com água de chuva na praia. E criam-se 
aquelas crateras; temos três pontos na Praia do 
Morro. 

 
Também como estou na Infraestrutura hoje, 

quero ouvir uma explicação técnica para isso. 
Evidentemente que o Eliézer foi sensacional em 
sua explicação, mas precisamos nos aprofundar 
nesse assunto, porque uma coisa é você notificar e 
ligar; outra coisa é você ter o sistema que, 
evidentemente, leve o esgoto todinho para a 
estação de tratamento e não jogue na praia. É um 
absurdo isso. 
 

O SR. ELIÉZER SANTOS TAETS – 
Normalmente, nessa obra é deixado um ponto, em 
que vai ser feita a interligação. Esse ponto está na 
calçada. Essa interligação do esgoto que está lá 
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dentro desse ponto para a rede, o ponto está lá na 
calçada. É que dali para dentro já é o cliente que 
deve fazer. Normalmente o que fica para trás é a 
interligação que o cliente não faz. Esse é o 
problema. A Cesan não tem como ir à casa do 
cliente, quebrar tudo e trazer até esse ponto. Esse é 
conflito grande. 

 
O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Sei que isso é 
responsabilidade do município, com certeza, e o 
que o Senhor está falando é fato. Mas que existe 
alguma ineficiência nisso, existe, porque é 
demais. É gravíssimo isso. Por exemplo, quando 
tivemos essa escassez de água em Guarapari, o 
que se via entrar nessas crateras que jorravam na 
praia era puro esgoto, Senhor Deputado Marcelo 
Santos, porque não tinha água nem para diluir. 

 
Estou querendo abrir esse debate com a 

Cesan, independentemente da Comissão, muito 
mais agora na Comissão de Infraestrutura. Acho 
importante o Senhor ir a Guarapari e chamarmos 
as entidades organizadas para que possamos 
fazer esse debate lá, a fim até de esclarecer e 
orientar as pessoas quanto ao risco disso aí.  
 

O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA – 
Mas ambos os temas são de total interesse da 
Cesan, tanto da questão da regularização fundiária, 
quanto da interligação de esgoto. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 
– Só para reforçar, se há necessidade de 
encaminharmos um ofício solicitando quais são os 
municípios atendidos pela Cesan.  
 

O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA – 
Com essa solicitação? Não, absolutamente. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 
– Quais são os municípios, o nome dos municípios, 
os bairros com ponta de rede, e quantas ligações a 
Cesan tem. 
 

O SR. JOSÉ EDUARDO PEREIRA – 
Pode ficar tranquilo, não precisa oficiar não que 
encaminhamos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 
MAGALHÃES – DEM) – É importante que nesse 
debate da regularização fundiária estejam a Escelsa 
e a Cesan. Com certeza, nesse processo nosso é 
muito importante. 

Alguma coisa mais? 
 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 
– Só agradecer novamente o convite para a  
participação da Cesan nesta reunião. Foi muito 
didático, muito importante para as pessoas que nos 
dão a oportunidade de entrar em suas casas através 
do Canal Cidadão. A Assembleia Legislativa em 
pouco tempo fará chegar tudo isso que passa nesta 

Casa em todos os municípios. Assinamos um 
convênio na semana passada. Hoje ela atende a um 
bocado de região, mas não alcança todas as 
cidades. Vai alcançar e isso é uma forma que 
temos de divulgar, além do nosso trabalho, também 
o trabalho como o da Cesan.  

 
Todos nós temos problemas. A Assembleia 

Legislativa também tem problemas, a Cesan tem 
problemas, mas temos que enfrentá-los, e isso é 
uma forma de enfrentá-los, colocando na mesa 
perguntas, respostas, soluções.  

 
Senhor Presidente, fico feliz por ter feito 

essa audiência hoje nesta comissão. Já coloco 
Cariacica à disposição para realizarmos uma 
audiência pública sobre regularização fundiária 
com a presença dos atores como Cesan, Escelsa, 
Ministério Público, Prefeitura e o próprio Governo 
do Estado, que tem uma secretaria. Não vou dizer 
agora, porque o Governo Federal passa por uma 
dificuldade enorme administrativa, ética, 
financeira.  

 
Existem programas no Governo de 

regularização fundiária. Falta o pontapé inicial que 
começa lá na ponta. Não estamos falando de 
comunidade, prefeitura, e sim de organizar isso aí.  

 
O Estado tem um programa interessante 

que está paralisado, tanto é que o Bairro Santa 
Rosa da Penha foi alvo dessa regularização. 
Podemos provocar isso, Senhor Presidente, e 
garantirmos, inclusive, para o próximo ano, um 
recurso que não é tão grande. A prefeitura abre 
mão de recebimento das taxas cartorárias, o Estado 
subsidia isso, e podemos entregar o ouro para a 
população, porque o cara muitas vezes quer 
reformar uma casa e não pode porque ele não tem a 
titularidade dela. Quer financiar, quer reformar, 
quer ampliar, quer construir para o filho que casou, 
para a filha. Podemos ajudar a vida das pessoas de 
forma muito interessante e com um resultado social 
bem legal.  

 
Muito obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – DEM) – Obrigado, Senhor 
Deputado Marcelo Santos. Obrigado Eliézer 
Santos Taets, Fabiane Coutinho Lopes Raposo, 
José Eduardo Pereira e Élio de Souza pela 
dedicação ao tema. A todos, é uma grata satisfação 
tê-los 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 11h59min. 



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 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE 

Dia: segunda-feira 

Horário: 12h30min 

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”. 
 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador-Geral 

 

MARCELO BOZIO MONTEIRO 
Secretário de Comunicação Social 

 

RAULINO GONÇALVES FILHO 
Chefe de Gabinete da Presidência 

 

ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 

Subdiretor-Geral 
 

PAULO DA SILVA MARTINS 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

MARCELO SIANO LIMA 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

RICARDO WAGNER VIANA PEREIRA 
Diretor de Redação 

 

JOÃO PAULO CASTIGLIONI HELAL 
Diretor da Procuradoria 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 

MARILUCE SALAZAR BOGHI 
Diretora de Taquigrafia Parlamentar 

 

JONSTON ANTÔNIO CALDEIRA DE SOUZA JÚNIOR 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA FRANCO RIBEIRO 
Diretora de Documentação e Informação 

 

JORGE ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA 
Diretor da Consultoria Temática 

 

LUIZ ANTONIO ROMEIRO IANNUZZI 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

LUIS CARLOS GIUBERTI 
Diretor de Segurança Legislativa 

 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 
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