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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO EDSON MAGALHÃES 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 069/2015 

 

Concede título de cidadania 

Espírito-Santense ao Sr. 

RENATO CÉLIO DE 

MENDONÇA. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido ao Sr. Renato Célio 

de Mendonça, o título de Cidadão Espírito-Santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo 

entra em vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 15 de setembro de 

2015. 

 

EDSON MAGALHÃES 

Deputado Estadual 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
O Deputado que esta subscreve, observadas as 

normas regimentais, submete à apreciação e 

deliberação desta Casa o incluso Projeto de Decreto 

Legislativo que concede ao Sr. Renato Célio de 

Mendonça, o título de cidadão Espírito-Santense. 

 

RENATO CÉLIO DE MENDONCA chegou à 

Guarapari, em 1976, vindo do interior de Minas 

Gerais da cidade de Cataguases, onde já trabalhava 

no ramo óptico desde 1971. 

 

É o fundador das Óticas Guarapari. Percebeu a 

carência desses serviços na Cidade de Guarapari, 

visto que na época, não havia lojas do ramo óptico 

em uma cidade de pouco mais de 12 mil habitantes. 

 

Renato formou-se em técnico em óptica no ano de 

1979, o que lhe propiciou a vivência de situações 

reais do mercado de trabalho e o desenvolvimento de 

competências relacionadas à óptica oftálmica como a 

aviamento da prescrição óptica, fabricação e 

montagem de lentes oftálmicas e orientação de 

clientes quanto à utilização, conservação e 

manutenção dos óculos. Com isso conseguiu montar 

seu próprio laboratório de fabricação e montagem de 

lentes oftálmicas. 
 

Após alguns anos com o retorno positivo do mercado, 

ampliou suas fronteiras e abriu filial em Piúma, 

Anchieta e Iconha. Embora o investimento tenha 

dado retorno, o fato da existência das lojas em outras 

cidades do sul do Estado exigia muito de sua pessoa, 

somando-se a distância entre uma cidade de outra, 

decidiu investir e ficar somente na cidade de 

Guarapari. 
 

Hoje conta com 06 (seis) lojas em Guarapari 

empregando 17 funcionários sendo referência no 

segmento óptico com produtos de qualidade, 

atendimento diferenciado, logística com agilidade, 

contando com colaboradores motivados e produtivos. 
 

Desta forma, após a leitura da admirável história de 

persistência e vida deste comerciante, honra-me a 

oportunidade de poder homenagear, carinhosamente 

um grande homem que consolidou a seriedade de seu 

trabalho ao longo dos anos de sua trajetória 

profissional. 
 

Por tudo o que foi exposto, se faz necessário o 

reconhecimento deste Mineiro radicado em nosso 

Estado como um verdadeiro Espírito-santense. 

Notadamente pela importância que representa o 

homenageado, é que solicito o apoio dos colegas 

Deputados Estaduais objetivando a breve aprovação 

da presente proposição. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO EDSON MAGALHÃES 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 070/2015 

 

Concede título de cidadania 

Espírito-Santense ao Sr. 

LUZILDO ADEODATO 

BORGES. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido a Luzildo Adeodato 

Borges, o título de Cidadão Espírito-Santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo 

entra em vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 09 de setembro de 

2015. 

 

EDSON MAGALHÃES 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

O Deputado que esta subscreve, observadas as 

normas regimentais, submete à apreciação e 

deliberação desta Casa o incluso Projeto de 

Decreto Legislativo que concede ao Sr Luzildo 

Adeodato Borges, o título de cidadão Espírito-

Santense. 

 

Luzildo Adeodato Borges mais conhecido como 

“Kiko”, é Brasileiro, e nasceu no dia 13 de 

dezembro de 1975, na cidade de Cardoso no 

interior do estado de São Paulo. 

 

Desde criança se mostrou ágil, sonhador, 

comunicativo e com visão futurista, buscando 

novas tecnologias. Casado com Claudia Cristina 

Borin Borges desde 1995 iniciaram juntos a sua 

estrada brilhante no mundo da estética como 

cabeleireiro. 

 

No Ano de 2005, juntamente com sua esposa e seu 

filho, Isaac Gabriel Borin Borges, ingressou no 

mundo da estética, em Guarapari, atuando como 

distribuidor de uma renomada indústria de 

cosméticos capilar e ao tempo que montou a seu 

próprio salão de beleza, o Kikos Beauty, onde 

trabalha com sua esposa. 

 

No início do ano de 2009 com a vinda de alguns 

familiares para a cidade, Kiko vislumbrou a 

oportunidade de realizar um antigo sonho que era a 

abertura de sua própria indústria no ramo de 

cosméticos, e este sonho começou a se tornar 

realidade em dezembro de 2009 com a abertura da 

empresa A&B Cosméticos, uma empresa com 

estrutura familiar. 

 

A partir de então, tornou-se um virtuoso e 

competente empresário desbravando as barreiras 

do mercado e proporcionando uma movimentação 

na economia local com geração de novos empregos 

e olhares de mercado voltados para a cidade de 

Guarapari. 

 

A A&B Cosméticos acabou se tornando referência 

no mercado nacional, através da implantação de 

modelo inovador de gestão empresarial, 

planejamento e execução de projetos exclusivos, a 

fim de satisfazer com qualidade aqueles que 

buscam um diferencial no mercado atual de 

cosméticos. 

 

A partir de então foi exercendo no Município de 

Guarapari ES, uma trajetória exemplar, expandindo 

mais uma vez o mercado com a abertura de duas 

novas empresas - Suportt Publicidade e 

Representação e a Chunnel Indústria e Comercio.  

Atualmente o homenageado exerce sua profissão 

com entusiasmo, empregando diretamente, em 

Guarapari 80 funcionários, e de forma indireta, 

cerca de 1000 pessoas. 

 

Assim, fazendo a leitura de um breve histórico de 

sua vida, que segue em anexo, resta evidenciado o 

mérito do homenageado, ante os relevantes 

serviços e incontestáveis benefícios prestados ao 

Estado. 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 071/2015 

 

Concede o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. 

EDUARDO ANTONIO 

BERTACCHI UVO. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido ao Sr. Eduardo 

Antonio Bertacchi Uvo o título de Cidadão 

Espírito-Santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo 

entra em vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 18 de setembro de 

2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Propomos o presente projeto com a finalidade de 

homenagear o Dr. Eduardo Antonio Bertacchi 

Uvo, que nasceu em 1959, na cidade de Garça, no 

Estado de São Paulo. Médico, formado pela 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de 

São Paulo, onde também fez a residência médica 

em Ortopedia e Traumatologia. 

 

Mudou-se para o Espírito Santo em 1988, onde 

atua na área de Ortopedia Oncológica. Criou o 

grupo de Ortopedia Oncológica do Hospital Santa 
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Rita de Cássia e trouxe para o nosso Estado o 

conceito de preservação de membros com o uso de 

endopróteses não convencionais, fazendo as 

primeiras cirurgias. 

 

O Dr. Eduardo foi um dos fundadores da COOTES 

(Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas 

do Estado do Espírito Santo) e o seu primeiro 

Presidente, em 1993. 

 

Atua no HEIMABA (Hospital Estadual Infantil e 

Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves) na 

equipe responsável pelo tratamento das crianças 

com Pé Torto Congênito, há mais de cinco anos e 

participa do Projeto Pé Torto Congênito em 

parceria com o Clube Shriners Brasil-ES do qual é 

o atual Presidente.  

 

Assim, por tantas contribuições ao nosso Estado do 

Espírito Santo, entendemos ser plenamente 

justificável essa homenagem, que ora 

apresentamos. 

 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 242/2015 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Theodorico de Assis Ferraço 

 
 Transmito a V. Exa. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º da Constituição 

Estadual, as razões de VETO PARCIAL ao 

Projeto de Lei nº 39/2015, que “Altera o art. 1º 

da Lei nº 9.652, de 28.4.2011, para tratar das 

isenções nas inscrições em concursos públicos 

estaduais”, de autoria do Deputado Gilsinho 

Lopes, aprovado nessa Casa, transformado no 

Autógrafo de Lei nº 70/2015, para cumprimento 

das formalidades constitucionais de praxe. 

 

 Em que pese o justo propósito da matéria 

ora tratada, ouvida a Procuradoria Geral do 

Estado, e a Secretaria de Estado de Gestão e 

Recursos Humanos - SEGER, vejo-me 

compelido a negar assentimento à redação dada 

ao artigo 1º, pelas razões jurídicas e de 

interesse público a seguir expostas. 

 
 O Projeto de Lei estabelece em seu artigo 

1º que editais de concurso público dos órgãos e 

entidades da Administração Direta e Indireta do 

Estado do Espírito Santo deverão prever a 

possibilidade de isenção de taxa de inscrição 

para o candidato que, alternativamente, i) 

estiver inscrito no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal e for 

membro de família de baixa renda, ou ii) declare 

que está desempregado ou, não estando 

desempregado, ainda assim não possui condições 

de arcar com a taxa de inscrição no concurso. 

 

 Como se vê, a opção do nobre autor da 

proposta foi criar critérios alternativos e não 

mais concomitantes para acesso ao benefício da 

gratuidade, como hoje vigora nossa legislatição.  

Da maneira como se propõe o novo modelo, 

estará o poder público impossibilitado de exercer 

controle sobre um benefício que deve ser pontual 

e somente dirigido àqueles que efetivamente 

merecem dele fazer jus, e não abrangente e 

indiscriminado. 

 
 O critério de estar inscrito no Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal garante 

a lisura da concessão do benefício, posto que, nas 

palavras da SEGER, “só constam no Cadastro (...) 

aqueles que, mediante análise de sua situação 

socioeconômica, são reconhecidamente pobres, de 

forma objetiva e inatacável”.  Ou seja, abrir mão 

deste requisito (estar inscrito no Cadastro), 

permitindo concessão da gratuidade mediante mera 

apresentação de declaração de pobreza, significa, na 

prática, abrir mão de qualquer mecanismo prévio de 

controle material sobre a pertinência da gratuidade. 

 
 De outro lado, merece guarida o esforço de 

excluir do artigo 1º da Lei 9.652/2011 vedação de 

que se utilize do benefício da gratuidade de taxa de 

inscrição por mais que 3 (três) vezes no mesmo 

exercício. Efetivamente não é razoável supor que 

uma pessoa em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica mereça a gratuidade por três vezes, 

mas não possa ser beneficiada um quarta vez em um 

mesmo ano, na tentativa de alcançar a aprovação em 

um concurso público. 

 
 Assim, em vista do exposto, com a devida 

vênia a esta Egrégia Casa de Leis, o veto parcial ao 

artigo 1º faz-se necessário, preservando-se os artigos 

2º e 3º. 

 
 Pelas razões do parecer supra, o veto parcial 

se impõe ao Projeto de Lei nº 39/2015. 

 
Vitória, 15 de setembro de 2015. 

 

CÉSAR ROBERTO COLNAGHI 

Governador do Estado em exercício 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2015 

 
Dá nova orientação e disciplina a 

elaboração da minuta do parecer no 

âmbito da Comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação. 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
DECRETA: 

 

Art. 1º A Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, com base no 

caput do art. 35 da Resolução nº 2.700, de 15.7.2009, 

e suas alterações, que aprovou o Regimento Interno 

desta Assembleia Legislativa, e de conformidade com 

a deliberação unânime de seus membros ocorrida na 

10ª Reunião Extraordinária realizada no dia 

15.9.2015, decide que a elaboração da minuta do 

parecer, no âmbito deste Colegiado Legislativo, 

poderá ser solicitada pelo Relator da proposição após 

manifestação técnica da Procuradoria da Assembleia 

Legislativa, da seguinte forma alternativamente: 

 

I - nos termos da manifestação convergente 

da Procuradoria; 

 

II - nos termos de qualquer opinamento 

divergente da Procuradoria;  

 
III - nos termos de fundamentação jurídica 

aduzida pela própria assessoria do Relator; 

 
IV - nos termos da contradita do autor à 

manifestação da Procuradoria. 

 
Parágrafo único. Para efeito do disposto no 

inciso IV do caput deste artigo, o Deputado Autor da 

proposição poderá apresentar argumentação jurídica 

para contraditar a manifestação da Procuradoria até a 

distribuição ao Deputado Relator da proposição na 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação. 

 
Art. 2º A solicitação da elaboração da minuta 

do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação à Procuradoria deverá ser 

realizada pelo próprio Relator no processo que lhe 

seja distribuído pelo Presidente da referida Comissão. 

Art. 3º Caberá à Secretaria da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

encaminhar o processo à Procuradoria para 

elaboração da minuta a pedido do Relator, logo que a 

proposição lhe seja distribuída, com o propósito de 

que esta seja realizada dentro do prazo regimental 

estabelecido nos incisos I e II do art. 81 do 

Regimento Interno. 

 

Art. 4º Nos termos do art. 82 do Regimento 

Interno, conjuntamente com a elaboração da minuta 

da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação, a Procuradoria emitirá 

manifestação sobre as emendas eventualmente 

apresentadas à proposição. 

 

Art. 5º Também será facultado ao Relator 

providenciar a minuta de parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

por sua assessoria, observado o seu prazo regimental 

quando não desejar fazer uso dos serviços postos a 

disposição pela Procuradoria. 

 
Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

15 de setembro de 2015. 

 
Deputado Rodrigo Coelho 

Presidente 

 
Deputada Raquel Lessa 

Membro Efetivo 

Deputada Eliana Dadalto 

Membro Efetivo 

Deputada Janete de Sá 

Membro Efetivo 

Deputado Gildevan 

Fernandes 

Membro Efetivo 

Deputado Marcelo Santos 

Membro Efetivo 

Deputado Doutor Rafael 

Favatto 

Membro Efetivo 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1710 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO o atual contexto 

econômico nacional, com baixa perspectiva de 

crescimento, taxas de juros altas, inflação acima da 
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meta projetada para o atual exercício e seus reflexos 

na Administração Pública Estadual;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção 

de medidas de contenção de despesas e otimização 

dos gastos públicos, visando manter, no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

(Ales), a eficiência na gestão da despesa pública; 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Suspender, até 1º.03.2016, novas 

despesas com: 

 

I - eventos realizados fora da sede da Ales, 

dentre eles coberturas externas de competência da 

Secretaria de Comunicação Social; 

 

II - concessão de diárias nacionais e 

internacionais; 

 

III - concessão de passagens aéreas nacionais 

e internacionais; 

 

IV - inscrição de servidor em treinamentos, 

seminários e cursos de qualificação, em instituições 

privadas, geradores de despesas; 

 

V - designação de servidor efetivo para o 

exercício de função gratificada;  

 

VI - designação para substituir servidor que 

ocupe cargo em comissão ou exerça função 

gratificada, por motivo de seu afastamento; 

 

VII - concessão de gratificação de 

penosidade ao servidor que exerça atividade de 

direção de veículo; e 

 

VIII - concessão de gratificação de risco de 

vida ao servidor que exerça atividade específica de 

segurança legislativa e de recepção. 

 

§ 1º Excluem-se do disposto no caput deste 

artigo as circunstâncias excepcionais, devidamente 

justificadas à luz do interesse público, desde que 

expressamente autorizadas pela Mesa Diretora. 

 

§ 2º Ficam ainda ressalvados do disposto no 

caput deste artigo os casos de despesas cujas 

solicitações foram realizadas em data anterior à 

publicação deste Ato, inclusive tratando-se de 

proposições legislativas já protocolizadas. 

 

§ 3º Excluem-se do previsto no inciso VI 

deste artigo os casos em que o cargo em comissão 

não possua outra chefia hierarquicamente superior 

além da Mesa Diretora. 

 

§ 4º Excluem-se do previsto no inciso VII 

deste artigo os casos de troca de servidor de gabinete 

parlamentar que exerça função de direção de veículo, 

desde que não gere aumento de despesas para a Ales. 

 

Art. 2º Além das medidas estabelecidas neste 

Ato, ficam determinadas ações objetivando a redução 

de despesas na Ales com: 

 

I - telefonia móvel; 

 

II - telefonia fixa; 

 

III - material de expediente; 

 

IV - serviços de postagem; 

 

V - serviços de reprografia; 

 

VI - consumo de água; 

 

VII - consumo de energia elétrica, inclusive 

com a  utilização de ar-condicionado;  

 

VIII -  combustíveis; 

 

IX - despesas com aquisição de bens e 

serviços. 
 

Parágrafo único. Fica estipulada a meta 

mínima de redução de 20% (vinte por cento) dos 

gastos previstos neste artigo, devendo ser 

devidamente justificada a sua impossibilidade pela 

chefia do setor competente. 
 

Art. 3º As Sessões Especiais serão realizadas 

em número máximo de 04 (quatro) por mês. 
 

Art. 4º Durante o período de recesso 

parlamentar o expediente normal de funcionamento 

da Ales será de segunda-feira a sexta-feira, das onze 

horas às dezenove horas. 
 

Art. 5º Os titulares das Diretorias e 

Coordenações Especiais deverão reavaliar a 

necessidade das funções gratificadas exercidas em 

seu âmbito, submetendo sua avaliação à chefia 

superior, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do 

início da vigência deste Ato, para análise final da 

Mesa Diretora. 
 

Parágrafo único. Na avaliação encaminhada 

para a chefia superior deverá constar relatório com a 

descrição da função gratificada, fundamentação legal, 

justificativa da necessidade de permanência ou não 

das respectivas funções gratificadas, bem como a 

ratificação ou não da jornada legal de trabalho. 
 

Art. 6º Fica determinado às chefias de todas 

as unidades administrativas da Ales que apresentem à 

respectiva chefia superior, para efeito de análise final 

da Mesa Diretora, outras soluções de economia nos 

seus respectivos setores, além das já estabelecidas 

neste Ato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
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Art. 7º Este Ato entra em vigor na data de 

sua publicação e seus efeitos vigorarão até 

1º.03.2016, podendo ser prorrogado a critério da 

Mesa Diretora. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de setembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2ª Secretário 

 

 

ATO Nº 1711 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 30 (trinta) 

dias, na forma do artigo 249, § 1º, da Lei 

Complementar nº 46/94, o prazo para a conclusão dos 

trabalhos da Comissão de Sindicância instituída pelo 

Ato nº 781, publicado no Diário do Poder Legislativo 

do dia 06/04/2015, referente ao Processo 

Administrativo nº 150183/2015. 

 

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de setembro de 2015. 

 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1ª Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1712 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 30 (trinta) 

dias, na forma do artigo 249, § 1º, da Lei 

Complementar nº 46/94, o prazo para a conclusão dos 

trabalhos da Comissão de Sindicância instituída pelo 

Ato nº 1377, publicado no Diário do Poder 

Legislativo do dia 14/07/2015, referente ao Processo 

Administrativo nº 151650/2015. 

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de setembro de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1ª Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1713 
 

 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, ZILÁ MARIA ESPINDULA DE 

ALCANTARA, do cargo em comissão de 

Coordenador-Geral de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código CGGRP, do gabinete do 

Deputado Euclério Sampaio, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

153505/2015. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de setembro de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º SECRETÁRIO 

 

ATO Nº 1714 

 

 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, MARIA CRENOLINA FALCÃO 

do cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, do 

gabinete da Deputada Janete de Sá, por solicitação da 

própria Deputada, contida no processo nº 

153513/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de setembro de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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ATO Nº 1715 

 
 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve, 

 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

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

1994, MARIA CRENOLINA FALCÃO, para 

exercer o cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP, no gabinete da Deputada Janete de Sá, 

por solicitação da própria Deputada, contida no 

processo nº 153514/2015. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de setembro de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1716 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve, 

 

 Considerando o Ato nº 3.260, de 

01/08/2008, publicado em 03/09/2008, alterado 

pelo Ato nº 267, de 31/03/2010, que regulamenta a 

concessão de Incentivo Educacional, resolve: 

 

  CONCEDER ao servidor LUCAS 

ALBANI ROSA, Técnico em Comunicação Social 

- ETCS, matrícula nº 207918, o 1º (primeiro) 

INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% (cinco 

por cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 

efetivo, a partir de 26/08/2015, conforme art. 3º 

da Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 

10.083/2013 e pela Lei nº 10.225/2014. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de setembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico nº 052/2015 

Processo nº 151983/2015 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público que realizará Licitação, sob a 

modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 

acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 

alterações, por meio de Sistema Eletrônico, para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEVISÃO 

POR ASSINATURA VIA CABO, QUE POSSUA 

EM SUA GRADE DE CANAIS O CANAL DA 

TV ALES, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, 

conforme especificação contida no Anexo I do Edital. 

 

Recebimento das Propostas até: 

02/10/2015 às 11:00h. 

 

Abertura das Propostas:  

02/10/2015 às 11:00h. 

Início da Sessão de Disputa: 02/10/2015 às 13:00h. 

 

O Edital estará disponível no site: 

www.al.es.gov.br links: “Transparência no 

Legislativo”, “Licitações”, “Pregão Eletrônico” ou 

www.licitacoes-e.com.br. 

 

Maiores informações através do e-mail: 

scl@al.es.gov.br ou pelo Tel/Fax: (27) 3382-3874. 

 

Vitória/ES, 21 de setembro de 2015. 

 

INGRID DE OLIVEIRA SOARES 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

 

RESUMO ORDEM DE COMPRA Nº 017/2015 
 

 A Subdireção Geral da Secretaria da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

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

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

emissão da Ordem de Compra nº 017/2015, conforme 

descrito abaixo: 

 

CONTRATADA: JP COMERCIAL E 

FORNECEDORA LTDA - ME 

CNPJ: 10.906.855/0001-30. 

 

OBJETO: Aquisição de Baterias para Câmeras 

Filmadoras. 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 

http://www.al.es.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Pregão Eletrônico. 

 

Valor: R$ 9.600,00 (nove mil, seiscentos reais). 

 

PROCESSO: 150948 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

21 de setembro de 2015. 

 

INGRID DE OLIVEIRA SOARES 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

• TERÇA-FEIRA - 22.09.15 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 
ANTES E DEPOIS DA LEI Nesta semana o programa aborda a Lei que instituiu a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

07h30 

MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

Lei Maria da Penha completa nove anos. MPF/SP recorre a Justiça para 

conter erosão nas praias na região do Porto de Santos. No Pará, MPF vai 

analisar estudos sobre a qualidade água vendida em Belém. E ainda, 

MPF realiza ações para combater tráfico de pessoas. 

08h00 
FIOCRUZ - 

UNIDIVERSIDADE 

O programa debate o tema: Terapia somática. 

08h30 REPORTAGEM ESPECIAL Acompanhe uma reportagem especial sobre o uso do celular. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

09h00 
COMISSÃO DE SAÚDE 

(V) 

Reunião ordinária. 

11h00 
CPI DA SONEGAÇÃO DE 

TRIBUTOS (V) 
Reunião ordinária. 

12h00 
MUNICÍPIOS 

CAPIXABAS 
Conheça mais o Espírito Santo com a série municípios que traz: Serra. 

12h30 
COMISSÃO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA (V) 

Reunião ordinária. 

13h30 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

(V) 

Reunião ordinária. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

14h50 INTER-SESSÃO  (V) Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

18h00 INTER-SESSÃO (V) Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

18h15 

AÇÃO PARLAMENTAR O Deputado Marcelo Santos (PMDB)  destaca a busca por investimentos 

para combater o tráfico de drogas no ES. Também  fala sobre os 

desdobramentos das  agendas com a Agência Nacional do Petróleo e a 

Petrobrás 

19h00 SESSÃO SOLENE (V) Em comemoração aos 50 anos da Guarda Municipal de Linhares. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

22h15 SESSÃO ORDINÁRIA Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

00h15 INTER-SESSÃO Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

 

Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo 

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

 

COMISSÃO DE CULTURA E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL. OITAVA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 

DE AGOSTO DE 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - ( DA VITÓRIA - 

PDT) - Havendo número legal, invocando a proteção 

de Deus declaro abertos os trabalhos desta Comissão.  

 Convido o Senhor Deputado Amaro Neto a 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Amaro Neto 

lê Provérbios, 3:13) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA - 

PDT) - Cumprimento o Senhor Deputado Amaro 

Neto, membro efetivo desta Comissão; a sociedade 

capixaba que nos assiste pela TV Ales; o Senhor 

Arthur Wernersbach, diretor da Rádio Espírito Santo; 

o senhor Geraldo Magela Fernandes, diretor-

presidente da Rádio e Televisão Espírito Santo; o 

senhor Danilo Souza, chefe de programação da Rádio 

Espírito Santo; a senhora Ivana Sonegheti de Mingo, 

escritora do livro Rádio Espírito Santo - 70 Anos no 

Ar; e o senhor Ruy Monte, comentarista esportivo da 

Rádio Espírito Santo. 

Obrigado pelas presenças ilustres da Rádio 

Espírito Santo nas pessoas de seus diretores. 

Cumprimento nosso ex-prefeito de 

Governador Lindenberg, Asteval Altoé, que nos 

honra com sua presença. 

 Convido a senhora secretária a proceder à 

leitura da ata da sétima reunião ordinária, realizada 

em 30 de junho de 2015. (Pausa)  

 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA - 

PDT) - Em discussão a ata. (Pausa)  

 Encerrada.  

 Em votação.  

 Como vota o Senhor Deputado?  

 
 O SR. AMARO NETO - (PPS) - Pela 

aprovação.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA - 

PDT) - Ata aprovada como lida. 

 Solicito à senhora secretária que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

  

 EXPEDIENTE:  
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Ofício/Gabinete Secult n.º 273/2015 - Do 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado 

da Cultura, encaminhando resumo do Termo 

de Convênio Nº 9002/2015,  firmado entre 

o Estado do Espírito Santo, por intermédio da 

Secretaria de Estado  de Cultura, e a 

Central Única das Favelas do Espírito Santo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA - 

PDT) - Ciente. Encaminhe-se à Comissão de 

Finanças.  

 Continua a leitura do Expediente.  

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período.  

 

ORDEM DO DIA:  

O que ocorrer. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA - 

PDT) - Como já citado, contamos com a presença 

dos nossos diretores da Rádio Espírito Santo.  

 Neste momento consulto o Senhor Deputado 

Amaro Neto para saber se iniciaremos com a fala dos 

diretores da Rádio Espírito Santo e S. Ex.ª se 

manifesta depois. 

 
 O SR. AMARO NETO - (PPS) - Bom dia a 

todos, bom dia aos meus colegas da Rádio Espírito 

Santo, com muito dos quais trabalhei por um bom 

tempo na emissora oficial do nosso Estado. Bom dia 

ao telespectador da TV Assembleia Legislativa, 

público presente e servidores. É claro que temos 

muito que conversar sobre a Rádio Espírito Santo. O 

material que eles têm é importante. São setenta e 

cinco anos, e temos pouco tempo para falar de setenta 

e cinco anos de história de uma rádio que trouxe 

grandes profissionais para a comunicação do nosso 

estado e ajudou muito na cultura do nosso estado. 

Esta Comissão, com os trabalhos brilhantes do nosso 

vice-presidente, que preside a reunião de hoje, tem 
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muito a conversar sobre a Rádio Espírito Santo.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA - 

PDT) - Muito bom, Senhor Deputado. Acompanho a 

sugestão de V. Ex.ª e, de imediato, concedo a palavra 

ao senhor Arthur Wernersbach e aos outros diretores, 

para que possam apresentar um pouco da nossa Rádio 

Espírito Santo, os seus setenta e cinco anos. Serão 

ouvidos não somente por nós, mas também por todos 

os capixabas através da TV Ales.  

 

 O SR. ARTHUR WERNERSBACH - Bom 

dia a todos. Bom dia, Senhor Deputado Da Vitória, 

que preside esta reunião da Comissão de Cultura. 

Bom dia, Senhor Deputado Amaro Neto, que também 

entende um pouco, ou bem mais do que eu sobre 

Rádio Espírito Santo. Hoje posso comprovar e 

compreender a paixão de V. Ex.
as

 pela rádio. Estando 

lá há poucos meses, há aproximadamente cinco 

meses, e para mim está sendo uma satisfação, uma 

honra muito grande aprender junto àquela equipe 

maravilhosa.  

 Em primeiro lugar gostaria de agradecer a 

oportunidade que estou tendo de estar diretor da 

rádio. Agradeço ao governador Paulo Hartung, ao 

vice-governador César Colnago, à superintendente de 

Comunicação Andréia Lopes e a toda equipe da 

Secom. Agradeço também aos colegas de trabalho. 

Não citarei seus nomes para não cometer nenhuma 

gafe ao esquecer alguém.  

 Como disse, está sendo uma alegria muito 

grande. Encaramos um período no estado do Espírito 

Santo de muitas restrições orçamentárias. Já 

encontramos a rádio com diversas carências 

adquiridas ao longo dos anos. Mas neste ano de 2015 

já tivemos a oportunidade de inaugurar o estúdio 

novo da rádio, que foi iniciado na gestão da antiga 

diretoria. Chegou para nós, e conseguimos inaugurá-

lo no mês de março. Estamos a todo vapor, com um 

mutirão intenso em Queimados, no parque 

transmissor. Não é isso, Danilo? Estamos com um 

novo transmissor de cinquenta quilos que, creio, será 

inaugurado nos próximos trinta ou quarenta dias e vai 

proporcionar à Rádio Espírito Santo  que tenha 

alcance em todo o Estado do Espírito Santo. Hoje não 

temos noção do que é uma rádio AM - confesso que 

há seis meses eu não tinha. Apesar de já ter passado 

pelo governo, já ter passado pela Secretaria de 

Comunicação, não estava dentro da rádio. No bom 

sentido da palavra, é assustador como o público ainda 

escuta a rádio AM, e não só na Grande Vitória. 

Recebemos dezenas de ligações diariamente da 

Grande Vitória e também de todo o entorno como os 

Municípios de Fundão, Santa Maria, Santa Teresa, 

Santa Leopoldina, Domingos Martins, Marechal 

Floriano e Guarapari e é de assustar. Nas 

transmissões da noite, as ligações vêm de mais longe 

ainda. Não sei falar tecnicamente, mas sei que à noite 

a rádio AM pega mais longe. Depois, quem entende, 

pode  explicar  porque eu mesmo não entendo. Isso 

com transmissor de vinte que não funciona com sua 

capacidade máxima, não é isso, Danilo? Hoje deve 

funcionar com dez. Agora inaugurando o transmissor 

de cinquenta falaremos para o Espírito Santo inteiro e 

ainda vamos perturbar um pouquinho a vida dos 

nossos amigos do sul da Bahia, Minas Gerais e norte 

do Rio de Janeiro. Estamos muito empenhados e com 

muita dedicação e motivação.  

Neste momento, antes de passar a palavra 

para o Danilo, que é uma pessoa que com toda 

bagagem que tem, não tem ninguém mais indicado para 

falar da rádio do que ele, eu gostaria de agradecer muito 

à equipe e, confesso, que tem sido diariamente o meu 

combustível, o meu fator motivacional, o que me 

empolga a sair da minha casa no Município de 

Domingos Martins todos os dias para vir para cá e me 

dedicar e hoje falamos, com pires na mão, buscando 

colaboradores para a rádio. Quem for lá hoje, verá 

um mini museu que desenvolvemos nos últimos dois, 

três meses, recuperando e restaurando equipamentos 

antigos da rádio. Não está ainda pronto, mas convido 

a todos para visitar assim que finalizarmos. Acho que 

V. Ex.
as

 se surpreenderão porque é um pouquinho, 

uma coisa homeopática da Rádio  Espírito Santo. 

Estamos mostrando lá, graças a profissionais como 

Danilo e outros que souberam guardar determinados 

equipamentos antigos que alguns poucos de nós 

tivemos a oportunidade de ver em funcionamento, 

mas hoje estão lá expostos para todos e para alunos 

de radio jornalismo das diversas escolas no Estado do 

Espírito Santo. Assim que finalizarmos o trabalho 

que está sendo desenvolvido, os convidaremos para 

visitar e conhecer um pouco mais dessa história que 

formou inúmeros profissionais que hoje estão em 

diversos veículos de comunicação no Estado do 

Espírito Santo, inclusive na Assembleia Legislativa 

onde temos o Senhor Deputado Amaro Neto. 

Para finalizar, iniciaremos no dia 20 de 

agosto, a partir das 19h, quinta-feira, uma exposição 

que conta um pouco da história da Rádio Espírito 

Santo - os 75 anos da Rádio Espírito Santo. Uma 

exposição no arquivo público, uma parceria com o 

arquivo público e gostaria de convidá-los, 

representando a Assembleia Legislativa, convidamos  

todos os presentes, todos os que nos escutam através 

da TV Ales. No dia 23 de agosto, no domingo 

seguinte, faremos uma festa popular, não tenho 

dúvida de que será uma festa extraordinária no 

Município de Cariacica, no Matrix e será o dia 

inteiro, como diz ali: 75 - Uma História de 

Valorização da Música Capixaba. Teremos o dia 

inteiro com músicos capixabas dos mais diversos 

ritmos, tocando no Matrix. Uma homenagem está 

sendo preparada e conduzida pela equipe da Rádio 

com muito carinho. Temos certeza que o Matrix vai 

lotar, aguardamos duas, três mil pessoas, no 

domingo, dia 23 de agosto; e na quinta-feira anterior, 

como disse, haverá a exposição no Arquivo Público. 

Enfim, agradeço a todos; agradeço à Comissão de 

Cultura pelo convite.  

Passo a palavra ao meu amigo Danilo que, 

com toda propriedade, fará uma explanação dos 
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setenta e cinco anos da Rádio Espírito Santo. Bom-

dia e obrigado a todos. 

O SR. DANILO SOUZA - Bom-dia a todos, 

Excelentíssimo Senhor vice-presidente da Comissão 

de Cultura, Senhor Deputado Da Vitória, 

excelentíssimo Senhor Deputado Amaro Neto, 

senhoras e senhores presentes. 

Antes de falar, pararemos por três minutos 

para assistirmos a essa apresentação em Power Point, 

preparada para dar um resumo da história da rádio e 

da sua ligação com a música capixaba. 

 

(É exibido o vídeo) 
 

O SR. ARTHUR WERNERSBACH - Esse 

material foi preparado pela Ivana Sonegheti de 

Mingo, a quem gostaria de agradecer muito por ter 

jogado seu coração nessa produção. 

Gostaríamos de agradecer pelo evento que 

vamos promover no dia 20 de agosto, que será a 

Exposição dos 75 Anos da Rádio Espírito Santo, no 

Arquivo Público Estadual. Agradecemos também 

nossa parceria com o Diário Oficial e com a Escola 

de Música do Estado do Espírito Santo. 

É para mim e para todos os companheiros da 

Rádio Espírito Santo, uma enorme alegria e uma 

honra receber tantos amigos e presenças ilustres nesta 

manhã em que comemoramos os setenta e cinco anos 

da Rádio Espírito Santo, completados no dia 14 de 

janeiro de 2015. 

Estamos aqui para relembrar o passado e 

prestar também uma homenagem a figuras 

inesquecíveis, que com pioneirismo, coragem e 

espírito empreendedor fizeram a história da rádio em 

terras capixabas. 

No Espírito Santo o sonho de se constituir a 

primeira emissora de radiodifusão teve início em 3 de 

setembro de 1973. 

Os fundadores da Rádio Espírito Santo foram 

os amigos Antônio Becacici, Augusto de Figueiroa, 

Aphrodísio Ribeiro Coelho, Eduardo Andrade Silva, 

Balbino Quintaes Júnior, Guilherme Abaurre, 

Olímpio Ribeiro Coelho, Manuel Luiz Mazzi , Erildo 

Martins, entre outros, que criaram a rádio Club  do 

Espírito Santo, com sede no segundo andar  do 

Mercado da  Capixaba, na rua Araribóia, 48, Centro 

da cidade. 

 Do sonho à realidade, foram sete anos de 

lutas e conquistas dos sócios fundadores. Até que em 

fevereiro de 1939 o empreendimento recebeu apoio 

de sócios de peso,  como o Governo do Estado e da 

Prefeitura Municipal de Vitória.  

A criação da rádio Espírito Santo foi em 

1933, mas a inauguração oficial, com concessão do 

Governo Federal, só aconteceria sete anos mais tarde, 

em 14 de janeiro de 1940. Daí, que a emissora 

comemorou seus setentas e cinco anos de atividades 

em 14 de janeiro de 2015. 

  Desde sua inauguração, em 1940, os 

capixabas passaram a ter, oficialmente, sua própria 

identificação radiofônica. Para os artistas da terra, 

não era mais necessários se deslocar para outros 

estados para divulgar sua arte. Pelas ondas da radio 

Espírito Santo se imortalizaram os primeiros ídolos 

da música capixaba. Entre centenas de nomes, 

destacamos: o mestre Maurício de Oliveira; a eterna 

rainha do radio Maria Cibele; as cantoras de Didi 

Chagas, Ilma Alves, Yeda Oliveira, Dorcas Nunes e 

Rose Valentim; os cantores Altemar Dutra, Armando 

Mauro, Nestor Lima e Antônio João; o flautista 

Carlos Poyares; e o compositor Jair Amorim.  

 Em tempos de alegria ou de tristeza e nos 

momentos de desafios e superação a rádio Espírito 

Santo sempre esteve ao lado do povo capixaba, 

fazendo jus ao slogan: a sua companheira de todas as 

horas.  

Ao longo de sua existência, a emissora oficial 

do Estado ofereceu e vem oferecendo contribuições 

valiosas para a construção da identidade capixaba, 

fazendo conexões com a cultura, o esporte, a 

economia, a política, enfim, promovendo um debate 

permanente em torno das questões de interesse social 

em nosso Estado.  

Além de relatar os principais episódios que 

determinaram os rumos do Estado nos últimos setenta 

e cinco anos, a Rádio Espírito Santo, desde sua primeira 

transmissão, vem contribuindo para o fortalecimento da 

cidadania, da cultura e da identidade do nosso povo. 

É pela voz dos nossos comunicadores Adauri 

nascimento, Adelson Álvares, Camila Lewer, 

Cipriano Pedro Lino, Denevaldo Cobe, Eleisson de 

Almeida, Fereira Neto, Francisco Velasques, Jairo 

Peçanha, John Gomes, Jorge Groppo, José Carlos 

Bachetti, Milson Henriques, Oscar Eduardo, Regina 

Trindade, Ruy Monte, Talita Medeiros, Wagner 

Correa, Wanderlei Alpoin e Zé Capiau, que chega 

informação, entretenimento, cultura e educação para 

nossos ouvintes. 

Passados setenta e cinco anos, a Rádio 

espírito Santo continua sendo uma rádio referência 

para os artistas capixabas. É seguramente a emissora 

que os prestigia e onde sua música é efetivamente 

trabalhada e tocada. 

A nossa emissora é também a rádio que dá 

voz e espaço aos representantes dos demais 

segmentos da cena cultural capixaba. 

Aproveito para abrir um parêntese em nome 

de todos os funcionários da Rádio Espírito Santo, 

para elogiar a disposição dos nossos novos diretores, 

Geraldo Magela e Arthur Wernersbach, que além de 

empenhados em conduzir a rádio rumo ao seu futuro 

digital de alta definição, buscam humanizar as 

relações de trabalho, melhorando substancialmente a 

gestão da Rádio e Televisão Espírito Santo, 

racionalizando os processos, aprimorando e 

simplificando as regras que orientam o dia a dia da 

autarquia. Desta forma, nossa nova diretoria e os 

funcionários da Rádio Espírito Santo estão prestes a 

vencer uma etapa que é fundamental para o 

rejuvenescimento da emissora. 

Em breve, nossa rádio aumentará sua 

potência, dos atuais vinte quilowatts, para cinquenta 
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quilowatts, o que vai permitir que a Rádio Espírito 

Santo alcance todo o Estado e grande parte do 

território nacional. 

Encerrando, gostaria de convidar todos para a 

exposição Rádio Espírito Santo - 75 anos no ar, a ser 

inaugurada no próximo dia 20 de agosto, às 19h, no 

Arquivo Público Estadual, na Rua 7 de Setembro, 

Centro da cidade. 

Mais uma vez agradeço a presença de todos 

os companheiros e amigos da Rádio Espírito Santo 

desejando-lhes um bom-dia. Agradeço a 

oportunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA - 

PDT) - Quem desejar poderá se manifestar no 

decorrer da nossa audiência.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Amaro Neto. 

 

O SR. AMARO NETO - (PPS) - 

Cumprimento todos os presentes e os meus colegas 

da Rádio Espírito Santo.  

Parabenizo Ivana Sonegheti de Mingo e 

Danilo Souza pelo excelente material apresentado. 

Emocionei-me em alguns momentos porque me 

lembrei da história dessa rádio, que faço parte numa 

história recente, apenas onze anos de emissora; vocês 

têm mais tempo na casa e conhecem bastante a 

história da rádio. Foi até feito um livro sobre essa 

história. Fico muito feliz.  

Cerca de dois, três meses, não sei se uma 

estudante de jornalismo ou alguém da Rádio Espírito 

Santo me ligou para que eu pudesse falar um pouco 

da emissora, e continuo falando o mesmo que falei na 

entrevista: se sou hoje deputado estadual e um 

apresentador de sucesso, tendo passagem até em 

Minas Gerais, devo à Rádio Espírito Santo também 

porque foi lá que aprendi, com Danilo Souza, com 

Ruy Monte e com grandes colegas, a me comunicar e 

a ser o comunicador que sou hoje, reconhecido pela 

população capixaba na televisão.  

Com relação a esses setenta e cinco anos de 

Rádio Espírito Santo, quero fazer uma pergunta ao 

Arthur Wernersbach. Antes, porém, quero continuar 

parabenizando vocês porque hoje é um dia 

importante para celebrarmos essa data.  

Solicito, por meio da Casa, Senhor 

Presidente, que a nossa TVAles realize um programa 

especial sobre os setenta e cinco anos da emissora, 

utilizando parte do material que o Danilo Souza 

exibiu para fortalecermos a Rádio Espírito Santo, 

também na nossa TVAles, mostrando como essa rádio é 

importante. Farei esse pedido, também, via gabinete, 

mas também solicito à Comissão que faça esse pedido 

à direção da TVAles. Que seja um programa especial 

para celebrar os setenta e cinco anos da Rádio 

Espírito Santo, com entrevistas a pessoas que fizeram 

o crescimento dessa rádio.  

Parabenizo o Arthur Wernersbach e o Danilo 

Souza pela iniciativa desse museu. Precisamos 

valorizar, realmente, nomes como Ruy Monte, ícone 

da comunicação. Hoje, todos assistem Tiago Leifert 

no Globo Esporte, mas quem fez os programas Globo 

Esporte e Manchete Esportiva como ninguém na TV 

Vitória foi Ruy Monte. Então, dedico a você, Ruy 

Monte, parabéns!  

O capixaba tem um problema, o brasileiro 

também, não reverencia quem começou lá atrás, 

quem bebeu água limpa. Parabéns por tudo que você 

representa no esporte; não só Ferreira Neto como 

também você pelo que fez. Eu era pequeninho e o 

acompanhava no Globo Esporte e no Manchete 

Esportiva.  

Arthur Wernersbach, você que esteve do 

outro lado, na Secretaria de Comunicação, como é 

encarar o outro lado estando na Rádio Espírito Santo? 

Quais são os desafios que você encontrou nessa 

rádio? Estou distante da rádio desde 2009 e gostaria 

de saber a sua visão, a visão de quem gerenciava lá 

em cima e agora está sentindo as dificuldades que 

existem em tocar uma emissora pública em nosso 

estado.  

 

O SR. ARTHUR WERNERSBACH - 
Como você disse, é um desafio. Se imaginarmos 

Secom e Rádio, vão pensar que Secom é o atacado. 

Você tem um guarda-chuva e em baixo desse guarda-

chuva, dentre tantas atividades, está a Rádio.  

Chegamos a Rádio, como disse no início da 

minha fala, num momento difícil com as finanças. 

Não é a realidade somente do Espírito Santo, é a 

realidade do Brasil. O Espírito Santo vem até se 

organizando, suas finanças estão um pouco melhor 

do que as da maioria dos Estados brasileiros; vários 

estão com dificuldade até com a folha de pagamento. 

Enfim, quando se tem dificuldades com as finanças, 

tem-se dificuldades com todo o conjunto da obra. 

Então, o desafio inicial é motivar. Quando você 

trabalha com orçamento restrito, você tem que usar a 

criatividade.  

Recordo-me de outras atividades que fiz na 

minha vida profissional em que meu orçamento era 

muito pequeno e conseguimos fazer um ano 

maravilhoso; cito a Prefeitura de Viana, onde passei 

um ano sem orçamento e praticamente fizemos três, 

quatro campanhas maravilhosas.  

Então, fiquei um mês na rádio, Deputado 

Amaro, me posicionando. O que fazer? Como fazer? 

Como podemos nos reinventar, de certa forma, com 

uma equipe extraordinária, pessoas que dedicam sua 

alma, sua emoção, pela rádio? Enfim, fomos e 

estamos buscando parceiros para que junto à Rádio 

possamos melhorar a aparência da Rádio. Hoje nos 

orgulhamos em poder convidar servidores e colegas 

nossos aqui para visitar a Rádio. Você esteve lá há 

alguns anos; onze anos, você falou aqui.   

Pintamos a Rádio e estamos agora com todo 

o material para acertar a parte de piso externo. 

Montamos esse minimuseu; estamos recuperando... 

Fomos catar lá no lixo patrimonial, enfim, e achamos 

preciosidades. Estamos fazendo isso aí. Hoje, chega 

uma pessoa naquela salinha da Rádio e eu aproveito 
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para convidá-lo novamente. É um orgulho, uma 

satisfação recebê-los. A gente já começa a fazer uma 

apresentação e isso está motivando a turma. E temos 

que fazer muito mais. 

Acho que a inauguração do transmissor de 

cinquenta quilos será um marco, e agradeço a Deus e 

a todos que me deram essa oportunidade de fazer 

parte desse momento. É um pouco de sorte também 

estar lá justamente nesse momento, mas será um 

marco na Rádio. Esse transmissor que chegou lá no 

pátio em meados de 2008, passou por essas 

turbulências financeiras do Estado e agora, também 

com contribuição de muita gente, os nossos 

profissionais da Rádio, Senhores Deputados Amaro 

Neto e Da Vitória, estão lá em Queimados, agora. 

Todos os dias o nosso presidente Geraldo Magela 

Fernandes sai da área e vai levar marmita para a 

turma. 

Estamos conseguindo. Vamos conseguir 

colocar aquele transmissor no ar com nossa mão de 

obra. Há dois meses foi autorizado pelo governador 

Paulo Hartung fazer esse serviço e o recurso 

necessário e estimado nos foi liberado. Graças a Deus 

não usaremos esse recurso para esse fim. Vamos 

inaugurar, se Deus quiser, esse transmissor com 

profissionais da Rádio. Assim como tem os locutores 

que estão na comissão de frente, tem o bastidor que é 

a turma que operaciona tudo. Tem os engenheiros, o 

Glaudemir e sua equipe; o Oscar e tantos outros que 

estão lá. Como disse, no sábado teve um mutirão. 

Estamos usando, deputado, a criatividade, a 

motivação e a dedicação dessa equipe que veste a 

camisa como o senhor vestiu. E hoje, vendo essa 

história, posso novamente reconhecer um pouquinho 

mais do amor que vocês têm por aquela Rádio, que 

foi disparada a de maior audiência no Espirito Santo 

nos meados de 70 e 80. Não é isso? Enfim, e que 

depois com a vinda e a predominância da Rádio FM, 

que vai conquistando espaço e hoje já não se sabe 

mais se vai todo mundo ligar para FM ou se... 

Existem conversas de que pode se voltar para AM. 

São suposições. O Governo Federal anunciou há 

pouco tempo que todos AM migrariam. Agora, de 

repente, ao invés de a gente migrar já estaremos na 

frente, se for o que dizem que pode vir a acontecer. 

Estamos em segundo lugar na faixa AM hoje, 

segundo pesquisa na Grande Vitória. Se abrir o leque, 

a gente vai para primeiro. Mas o objetivo não é 

disputar com ninguém e sim fazer esse trabalho que 

fazemos com alegria e motivação.  
 

O SR. AMARO NETO - (PPS) - Faço dois 

pedidos a você, Arthur Wernersbach, e ao Danilo 

Souza que está sempre ali sendo o braço direito na 

emissora, que dois produtos na casa nunca saiam do 

ar porque são produtos marcantes na emissora: Ronda 

Policial - que é o programa de polícia da rádio; se sou 

apresentador do Balanço Geral devo isso às vezes 

que tive que fazer o Ronda. Houve um momento, e 

Danilo sabe muito bem, que o Ronda iria acabar e 

pegamos o touro à unha e o programa de polícia 

segue ainda - e o Esporte. O Rui se faz presente como 

equipe de esportes. A Rádio Espírito Santo é uma das 

poucas que acompanha o futebol da nossa terra, 

quase a única na Grande Vitória. E quando vocês 

falam em audiência, em 1998 foi a última vez que 

conquistamos o primeiro lugar de audiência com o 

esporte. Na época, eu participava da equipe esportiva.  

Gostaria de conceder a palavra ao Senhor 

Ruy Monte, se puder falar porque sei que o senhor se 

emociona muito; mas só para falar da militância no 

rádio esportivo e o que representa a Rádio Espírito 

Santo para o senhor. 

 

O SR. RUY MONTE - Senhoras e 

Senhores, cumprimento o Senhor Deputado Da 

Vitória, V. Ex.ª pensa que não, mas acompanho o 

bom trabalho de V. Ex.ª; cumprimento o Senhor 

Deputado Amaro Neto, que posso dizer que tenho V. 

Ex.ª como se fosse um filho fraterno porque é amigo 

dos meus filhos. Eu tinha um filho que adorava o 

Senhor  Amaro Neto. Ele ligava e me dizia que tinha 

visto o Amaro no Balanço Geral. Era o Joselito e 

perdi meu filho no dia 13 de dezembro de 2013 

porque teve uma parada cardíaca. 

Senhoras e senhores, comecei a trabalhar em 

rádio com catorze anos, fazendo novela.  

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

PPS) - Você é precoce igual ao Zé Capiau.  

 

O SR. RUY MONTE - Fiz três novelas e 

digo o nome das três: Grande Pecado, Legião dos 

Esquecidos e O impostor. Na época, não tinha 

televisão em Belém do Pará. A emissora tinha a 

Rádio Marajoara que era como aqui, a referência em 

comunicação. Quando a TV Marajoara chegou a 

Belém, eles dispensaram mais de cinquenta rádio-

atores. Eu, como era meio atrevido, cabeludinho, 

espertinho e gostava muito de esporte, eles me 

aproveitaram para o plantão esportivo. Fiquei um ano 

trabalhando no plantão, pois eu ouvia a Rádio Globo 

e a Rádio São Paulo e levava para a pessoa ler. Com 

isso, fiquei um ano sem falar no microfone. Depois, 

fui falando e fui para repórter. Então, são cinquenta e 

dois anos de estrada fazendo esporte.  

Na Rádio Espírito Santo, uma coisa 

interessante é que quando cheguei a Vitória, fui 

trabalhar na Rádio Capixaba e depois recebi o 

convite de Gilson Félix que foi quem introduziu e 

voltou com o esporte, mas sem transmissão de 

futebol. Era só o programa às 12h30. A minha paixão 

pela Rádio Espírito Santo começou ali. Depois, o 

Oswaldo Amorim ficou no meu ouvido, pois a Rádio 

Vitória eram os créditos de ouro, e acabou me 

chamando para a Rádio Vitória. Eu dei azar porque a 

Rádio Vitória acabou. Então, depois voltei para a 

Rádio Espírito Santo, graças a Deus. 

Senhor Amaro Neto, V. Ex.ª é um ser 

humano de uma generosidade incrível; e nós nos 
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conhecemos em São Mateus. Quando cheguei a 

Vitória, o senhor estava na rádio e, sem medo de 

dizer e nem bajulá-lo, V. Ex.ª foi uma das pessoas 

mais incríveis que conheci naquela rádio, assim como 

conheço todos os companheiros. Fico feliz de ver V. 

Ex.ª sentado como deputado, pois isso é produto de 

trabalho e é produto da integridade moral com que V. 

Ex.ª se comporta. V. Ex.ª, mais do que nunca, 

conhece o nosso trabalho na Rádio Espírito Santo.  

Os Senhores Deputados falaram muito e 

gostei, adorei, mas o esporte da rádio é uma coisa que 

está na alma da rádio.  V. Ex.ª falou em dois setores, 

que é a polícia e o esporte.  Fazemos um programinha 

de esporte, e V. Ex.ª já fez muitas vezes, se 

colocamos uma caneta Bic para sortear, os telefones 

não dão conta, uma caneta Bic se colocarmos para 

sortear, porque as pessoas ouvem a Rádio Espírito 

Santo no esporte. 

Senhor Deputado Amaro Neto, nesses setenta 

e cinco anos da Rádio, estou com muita esperança. 

Não quero morrer sem ver essa rádio vibrando com 

os cinquenta quilos, com nossos companheiros. Ali 

tem um time que está vestindo a camisa. Há muito 

tempo que não vejo a rádio com o espírito guerreiro 

de todo mundo, pois está todo mundo se entregando. 

Graças ao seu trabalho, Senhor Arthur Wernersbach, 

e ao trabalho do Senhor Geraldo Magela Fernandes e 

explicarei por que. Pouquíssimos diretores na rádio 

fazem o que eles fazem. Eles chegam de manhã e vão 

de mesa em mesa e isso me deixou emocionado 

porque isso não acontecia na rádio. 

Tinha diretor que chegava lá e nem sabia que 

ele estava na rádio. O Arthur e o Geraldo chegam de 

manhã, vão às mesas, vão ao jornalismo e 

cumprimentam todo mundo. Isso dá um ar de 

motivação para nós porque sentimos: Pô, os caras 

estão notando a gente aqui. Isso é importante. Já 

trabalhei em muitas emissoras aqui, no Rio e em 

Belém do Pará, mas quero morrer trabalhando na 

rádio Espírito Santo. Só saio se o governador do 

Estado me exonerar, mas quero morrer trabalhando 

na Rádio Espírito Santo. 

Quero pedir um minuto de silêncio porque 

perdemos vários companheiros apaixonados pela 

rádio. Mas dois, cito como emblemáticos, são 

símbolos da rádio, que são: Gilson Félix e o Jorge 

Reis. Gostaria de pedir um minuto de silêncio em 

homenagem ao companheiro Jorge Reis, porque ele 

estaria aqui. Tenho certeza de que o Jorge estaria 

aqui e ele foi um dos monstros sagrados da nossa 

emissora, como o Gilson Félix também. Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA - 

PDT) - Está concedido um minuto silêncio ao senhor 

Jorge Reis e ao amigo Gilson Félix. 

Solicito a todos que, de pé, façamos um 

minuto de silêncio. (Pausa) 

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA - 

PDT) - Concedo a palavra ao Senhor Arthur 

Wernersbach. 

 

O SR. ARTHUR WERNERSBACH - 

Quero só fazer algumas considerações com relação 

ao esporte e achei que o Ruy falaria. Mas estamos 

cobrindo o campeonato brasileiro, a série D, a equipe 

indo a Goiás, a Poços de Caldas, cobrindo os jogos 

do Rio Branco, a Copa Espírito Santo, o 

Metropolitano e cobrindo o campeonato capixaba. 

Enfim, é uma equipe megaempolgada - o Ruy, o 

Ferreira, todo mundo puxando essa... 

 

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA - 

PDT) - O Rio Branco agradece e parabenizamos a 

cobertura porque é a única rádio que dá essa 

oportunidade ao esporte capixaba e acompanhamos 

também. O Ruy pensa que não, mas acompanhamos 

muito daqui. 

Quero agradecer essa oportunidade e se tem 

autoridade aqui no assunto, não sou eu, mas é o 

Senhor Deputado Amaro Neto. É por isso que S. Ex.ª 

conduziu aqui, vai conduzir essa sessão fazendo 

referência a esse tema porque estou na locução de 

ofício, mas quem é o locutor de fato, de direito e de 

profissão na nossa Casa é o Senhor Deputado Amaro 

Neto, que nos orgulha muito. Lá em casa, quando eu 

chego, meus quatro filhos, se o Senhor Deputado 

Amaro Neto estiver do lado, eles correm primeiro 

para abraçar S. Ex.ª e S. Ex.ª já sabe disso porque já 

testou algumas vezes. Então, é um valor da cultura, 

um valor também da comunicação que a sociedade 

conduziu à Assembleia Legislativa estufando a urna 

do nosso Estado. Não sei quem vai convidar S. Ex.ª 

para frente, não; mas acredito que seu tempo vai ser 

curto aqui na Assembleia porque o assédio já está 

grande. Mas, o Arthur, o Ruy, o Danilo... E acho que 

o Ruy e o Danilo, eu os vi naquela foto de 1958, 

tinham uns rostos parecidos com eles ali, ainda mais 

que ele falou de 1914. 

 

O SR. AMARO NETO - (PPS) - O Ruy era 

rádio ator, não é?  

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA - 

PDT) - É uma alegria ter os senhores aqui, é uma 

alegria ter a Rádio Espírito Santo, uma alegria ter 

essa instituição tão importante com setenta e cinco 

anos de existência, homenageando os nossos 

capixabas com comunicações importantes para eles, 

com lazer, com cultura, com esporte e os senhores 

merecem todos os nossos aplausos. Isso já foi feito 

pelo Senhor Deputado Amaro Neto, mas quero 
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repetir. (Aplausos)  

Porque não é para qualquer instituição, não é 

para qualquer profissional. E o Arthur falou das 

dificuldades, da economia, mas tudo tem um 

propósito. Se você está lá é porque foi te dado uma 

missão porque você tem condições de conduzir essa 

missão difícil e tem o apoio de quem tem 

experiência. 

Quero sintetizar a minha fala, até acolhendo a 

proposição do nobre Deputado Amaro Neto, e já 

colocando em deliberação e proferindo o meu voto 

também favorável, para que a Direção de 

Comunicação desta Casa possa receber da Comissão 

de Cultura, aprovado, o encaminhamento para que 

possa dedicar um programa específico aos setenta e 

cinco anos da Rádio Espírito Santo, o que já foi 

autorizado pelos nossos diretores. Não somente de 

iniciativa do gabinete dele, que ele pode fazer de 

pronto, mas nós, em maioria dos efetivos da 

Comissão de Cultura, aprovamos agora esse 

encaminhamento. 

 Conversando, também, com o Senhor 

Deputado Amaro Neto, para primeiro saber se 

poderemos estar presentes, se somos convidados para 

o dia 20 e para dia 23. Sim? Então, estaremos lá, 

prestigiando essa homenagem à Rádio Espírito Santo. 

Quero estar presente, porque para mim também é 

uma honra poder apreciar esse momento importante 

do nosso Estado.  

Também proponho a esta Comissão, que é 

uma ideia minha e do Senhor Deputado Amaro Neto, 

se vocês nos derem a oportunidade, fazermos uma 

visita oficial da Comissão de Cultura, eu, o Senhor 

Deputado Amaro Neto e o Senhor Presidente Marcos 

Bruno. Colocaremos em deliberação, já com o voto 

favorável do Senhor Deputado Amaro Neto, e com a 

presença da TV Ales para apresentar um pouquinho o 

grande trabalho que vocês fazem. Será uma visita 

técnica, divulgada para o estado do Espírito Santo, 

por meio da instituição que representa a sociedade 

capixaba, que é o Poder Legislativo do Espírito 

Santo.  

Então, se vocês concordarem, já considerem 

aprovado e faremos essa visita. Sei que o café lá 

também é bom. Podemos até levar uma rosquinha, 

para após a agenda batermos um papo e ouvirmos um 

pouquinho de esporte do nosso amigo Ruy. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Amaro Neto para as considerações finais.  

 

 O SR. AMARO NETO - (PPS) - Mais uma 

vez agradeço a presença de todos, das instituições, 

como a Rádio Espírito Santo. O Senhor Deputado Da 

Vitória é um deputado que defende instituições 

porque vem de uma, vem da Polícia Militar. Nesta 

legislatura está na Ouvidoria, onde sou parceiro de S. 

Ex.ª, e uma das primeiras coisas que fez foi valorizar 

a defensoria pública. É importante termos a presença 

de um deputado como S. Ex.ª, que tem envergadura e 

que defende as instituições, para estar conosco nessa 

de defender e ajudar o crescimento da Rádio Espírito 

Santo. 

 Não fiz essa pergunta, talvez até por questão 

de contenção de gastos não temos uma resposta. Mas 

seria importante, muito em breve, o Governo do 

Estado tocar o projeto do concurso público, que vem 

desde a época em que eu era servidor de lá. 

Precisamos renovar a Rádio Espírito Santo, colocar 

novos talentos. Não menosprezar quem está lá há 

muito tempo, mas colocar sangue novo. Eu fui 

sangue novo na rádio, cheguei lá com vinte e um 

anos, aprendi tudo com o Danilo, com o Ruy, com o 

Jair Batista, com o Paulo Duarte, como o Jorge Reis, 

com tantos colegas, com tantos parceiros, e hoje sou 

o que sou porque aprendi com vocês.  

Ao Arthur, que já conhecia de comunicação e 

da Secretaria de Comunicação do nosso Estado em 

governos passados, faço um pedido para que 

converse com o Geraldo, com a secretária, para saber 

o que podemos ver com o Governador - se não for 

para agora, para muito em breve -, para que possamos 

ter esse concurso público. Pode ter certeza de que 

nós, da Assembleia, da Comissão de Cultura e 

Comunicação, brigaremos para que seja o melhor 

possível, para que possamos fazer crescer essa 

emissora, para que essa modernização que você está 

fazendo, Arthur, com o Geraldo, com os colegas, 

possa se perpetuar com novos comunicadores na 

Casa.  

Obrigado pela presença de todos. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA - 

PDT) - Senhor Deputado Amaro Neto, chegando ao 

final do nosso tempo, o que nos resta é agradecer 

mais uma vez. Obrigado pela oportunidade dada à 

Assembleia Legislativa e aos capixabas. Parabéns 

pelos setenta e cinco anos da Rádio Espírito Santo. 

Estaremos presentes nas outras comemorações e a 

partir de hoje com certeza, cada vez mais próximo.  

 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 10h01min.   

 
 

 

COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO 

SOCIAL. NONA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE 

AGOSTO DE 2015. 



16 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 22 de setembro de 2015 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCOS 

BRUNO - PRTB) - Havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus declaro abertos os 

trabalhos desta Comissão e procederei à leitura de um 

versículo da Bíblia. 

 

(O Senhor Deputado Marcos Bruno lê Salmos, 

126:3)   
  

 Convido a senhora secretária a proceder à 

leitura da ata da quarta reunião extraordinária, 

realizada em 28 de maio de 2015, e da oitava reunião 

ordinária, realizada em 11 de agosto de 2015. 

(Pausa)  

 

(A Senhora Secretária procede à leitura das atas) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCOS 

BRUNO - PRTB) - Em discussão as atas. (Pausa)  

 Encerrada.  

 Em votação.  

 Como vota o Senhor Deputado?  

 

 O SR. AMARO NETO - (PPS) - Pela 

aprovação.  

  

 O SR. PRESIDENTE - (MARCOS 

BRUNO - PRTB) - Atas aprovadas como lidas. 

 Solicito à senhora secretária que proceda à 

leitura do Expediente.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
Ofício GAB/MB n.º 091/2015 - Do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Marcos Bruno, 

 justificando sua ausência na reunião ordinária 

desta comissão, realizada no dia 11/08/2015. 
 

Ofício/Gabinete Secult n.º 315/2015 - Do 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado  da 

Cultura, encaminhando resumo do Termo de 

Convênio N.º 9004/2015, firmado entre o Estado do 

Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de 

Estado de Cultura, e a Associação Nacional de 

Desenvolvimento a Arte Cultural de Capoeira 

Quilombo do Queimado. 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Projeto de Lei n.º 81/2015 - Análise de mérito 

Autora: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Declara a moqueca capixaba como 

patrimônio imaterial do Estado do Espírito Santo. 

Entrada na Comissão: 12/08/2015 

Primeira reunião ordinária: 25/08/2015 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS 

BRUNO - PRTB) - Designo relator o Senhor 

Deputado Amaro Neto. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Projeto de Lei n.º 252/2015 - Análise de mérito 

Autora: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Institui o Dia Estadual dos Direitos 

Culturais. 

Entrada na Comissão: 12/08/2015 

Primeira reunião ordinária: 25/08/2015 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS 

BRUNO - PRTB) - Avoco o projeto para relatar. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS 

BRUNO - PRTB) - Senhor Deputado Amaro Neto e 

amigos presentes, aproveito a oportunidade para 

compartilhar algumas questões referentes à cultura no 

Espírito Santo.  

Na última semana foi colocado em votação um 

projeto de lei do Senhor Deputado Bruno Lamas, 

definindo a obrigatoriedade da contratação de bandas 

capixabas na abertura de shows de grande e médio 

portes no Estado do Espírito Santo. O projeto não foi 

aprovado; a Comissão de Justiça optou, se não me 

engano, pela inconstitucionalidade do projeto. Mas, 

não custa reiterarmos que esse movimento nasceu na 

Comissão de Cultura a partir de uma explanação de 

um músico e produtor Marlon Stefanini. Levamos 

esse debate a uma audiência pública realizada na 

Assembleia Legislativa, onde músicos e artistas de 

todos os gêneros musicais do Espírito Santo se 

fizeram presentes. E na ocasião discutimos 

justamente a viabilidade, as questões jurídicas para 

que o projeto pudesse ser aprovado. Mas nesse 

ínterim, haja vista que a audiência pública ocorreu 

numa quinta-feira, na segunda-feira, o Senhor 

Deputado Bruno Lamas apresentou coincidentemente 

o projeto que vínhamos discutindo na comissão e 

com a classe de artistas e músicos capixabas. O 

projeto, infelizmente, não foi provado. Imaginávamos 

porque vínhamos discutindo com jurídico da Casa e 

com o jurídico da nossa equipe algumas adequações. 

Mas deixo claro para os músicos que no ano que 

vem, voltaremos com esta pauta mais embasada, 

como mais debate, com uma participação maior dos 

deputados e, principalmente desta comissão, para que 

possamos resgatar esse movimento que surgiu na 

comissão. 
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Senhor Deputado Amaral Neto, quer opinar 

sobre a questão? 

 
O SR. AMARO NETO - (PPS) - Bom-dia, 

Presidente, servidores, os que nos acompanha pela 

TV Ales e público presente. 

Com base nessa audiência pública e no 

trabalho que tem sido feito por esta comissão, 

tivemos na última reunião a presença dos 

companheiros da Rádio Espírito Santo que falaram 

um pouco sobre a história da rádio e também o 

trabalho que a emissora faz na cultura do nosso 

Estado, nos seus setenta e cinco anos. 

Impressionante, Presidente, que veio a calhar 

aquela conversa que nos dias posteriores a nossa 

reunião foi lançado no Arquivo Público uma 

exposição de fotos da Rádio Espírito Santo que teve 

até destaque na impressa do nosso estado, mostrando 

todo o trabalho que a emissora fez nos seus setenta e 

cinco anos em prol da cultura do nosso estado, da 

música capixaba e da cultura do Espírito Santo. Tanto 

que a Rádio Espírito Santo foi uma das pioneiras 

também em ter radionovela no nosso estado.  

Foi uma reunião muito proveitosa na qual 

conseguimos dar voz aos companheiros da Rádio 

Espírito Santo e saber como é que anda a emissora. O 

vice-presidente Senhor Deputado Da Vitória que 

ocupava a presidência, Deputado, sugeriu uma visita 

técnica à Rádio Espírito Santo.  

 Aprovei também, já que somos da comissão 

de Cultura, que pudéssemos também fazer uma visita 

à TV Educativa que fica nas dependências de um 

centro cultural sensacional, que hoje está a cargo da 

Prefeitura de Vitória, o Centro Cultural Carmélia 

Maria de Souza, que fica na região de Mario 

Cypreste, na região da Vila Rubim. Seria importante 

esta comissão estar presente nesses dois locais para 

entender como estão esses dois veículos 

importantes do Governo do Estado, que prestam 

serviço relevante na cultura e na comunicação do 

Espírito Santo. 

Naquela mesma oportunidade solicitei, já 

fiz o pedido também não só via comissão, mas 

pessoalmente à TV Ales, à sua direção, para 

também darmos espaço para que esses setenta e 

cinco anos da Rádio Espírito Santo também sejam 

veiculados na TV Ales para prestarmos 

homenagem a esse veículo de comunicação que 

presta serviço muito importante na cultura do nosso 

Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS 

BRUNO - PRTB) - Destaco a importante 

participação do Senhor Deputado Amaro Neto e do 

Senhor Deputado Da Vitória à frente desta comissão. 

Na última semana não pude estar presente e o Senhor 

Deputado Amaro Neto bem a conduziu. Aproveito a 

oportunidade para agradecer essa entrega e dedicação 

do amigo e colega Deputado Amaro Neto, nesta 

comissão. 

Senhor Deputado Amaro Neto, citarei outra 

iniciativa desta comissão. Criamos há alguns meses, 

no dia da audiência pública, o Dia da Música 

Capixaba. Tivemos também outra ideia para 

fortalecer esse movimento em prol da música 

capixaba, além da data, já que no dia 24 de abril, 

projeto este aprovado pela Assembleia Legislativa e 

sancionado pelo Governo, que apenas fez... Se não 

me engano, o projeto dizia que essa data, dia 24 de 

abril também deveria ser inserida do calendário 

cultural de eventos do Espírito Santo. Isso poderia 

gerar ônus e gastos para o Estado e foi vetado esse 

artigo em específico. Mas o Dia da Música, dia 24 de 

abril, ficou definido. Até para reforçar e valorizar a 

música, estamos assumindo, na verdade, um 

compromisso em destinar uma emenda a algum 

instituto, a algum tipo de associação que tenha em 

seu estatuto a finalidade de promover vídeos e obras 

literárias de promoção e valorização da música para 

que seja escrito um livro conceituando a música 

capixaba, resgatando a história e a origem da música 

no Espírito Santo. Esse livro seria distribuído 

também nas escolas estaduais, exemplares estariam 

disponíveis na Universidade Federal e na Faculdade 

de Música do Espírito Santo até para que os 

professores façam um trabalho pedagógico na 

semana da música capixaba e tenham uma obra como 

referência.  

Tenho certeza de que esta comissão, o 

Senhor Deputado Marcos Bruno ou o Senhor 

Deputado Amaro Neto, quem quer que seja, ajudará 

com emenda, com recurso para a construção dessa 

obra a música e o músico capixaba têm muito a 

ganhar. 

Gostaria da opinião do nobre Deputado 

Amaro Neto sobre essa iniciativa. 
 

O SR. AMARO NETO - (PPS) - Parabéns 

pela iniciativa, deputado. Nas minhas pesquisas, que 

devo encaminhar à minha assessoria e depois aos 

colegas da comissão, há um projeto em São Paulo de 

incentivo à cultura no estado de São Paulo. Esse 

projeto tem parceria com empresas da iniciativa 

privada e destina parte do ICMS para patrocinar 

eventos culturais no estado de São Paulo. Faremos 

pesquisa para ver se existe isso no estado.  

Vem a calhar até em um pensamento de V. 

Ex.ª sobre esse livro e de termos esse trabalho feito 

nesta semana da música e até mesmo no Dia da 

Música. Comprometo-me a fazer esse trabalho 

primeiro com nossa assessoria jurídica para depois 

trazermos à comissão. Que a comissão possa ensinar 

e encampar um projeto como esse que traga um 

incentivo a mais à cultura do nosso Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS 

BRUNO - PRTB) - Senhor Deputado Amaro Neto, 

para finalizar, com a produção dessa obra deixaremos 

um registro, um material da Comissão de Cultura. 

Acho muito interessante concluirmos o mandato, 

além dos projetos, do debate, das iniciativas e 
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propostas sugeridas, com uma obra física, um legado 

que fica para o Estado do Espírito Santo. Tenho 

certeza de que essas iniciativas tomadas por esta 

Comissão contribuirão, e muito, para o músico e para 

o povo capixaba, porque não é só o músico que ganha 

com essa valorização, são as casas de shows, os 

comerciantes, a sociedade. E a população cresce 

muito com isso. 

 

O SR. AMARO NETO - (PPS) - Senhor 

Presidente, lembrei-me de uma questão. Seria 

importante, até por essa iniciativa da Comissão, quem 

sabe, conversar com a Secretaria da Educação, na 

figura do secretário Haroldo Rocha, para que 

tenhamos, até mesmo no projeto Escola Viva, algo 

contemplando a música capixaba. E também alguma 

matéria que possa contemplar, já que o Escola Viva é 

algo novo, até mesmo para esses jovens que estão 

entrando na unidade de São Pedro, que haja uma 

disciplina como essa. O senhor, como professor, sabe 

muito bem que isso seria importante, até para 

incentivarmos neste novo momento que temos da 

educação do nosso Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS 

BRUNO - PRTB) - Com certeza é uma ideia muito 

boa, uma sugestão interessante, Senhor Deputado 

Amaro Neto. Vamos levar isso à Secretaria. Nem eu, 

como professor, tinha pensado assim, mas o Senhor 

Deputado Amaro Neto, como já disse, vem 

contribuindo bastante para os trabalhos desta 

Comissão. 

 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente reunião. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, para a qual 

designo 

 
EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 

Está encerrada a reunião. 

 

Encerra-se a reunião às 09h40min. 

 
 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO DOS EMPENHOS NA SAÚDE. 

DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 09 DE 

SETEMBRO DE 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Havendo número legal, 
invocando a proteção de Deus declaro abertos os 
trabalhos desta Comissão.  

Convido a Senhora Secretária a proceder à 
leitura da ata da décima segunda reunião ordinária, 
realizada em 26 de agosto de 2015. (Pausa)  

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata)  
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Em discussão a ata. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Pela 
aprovação.  

 
O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Pela 

aprovação.  
  
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Aprovada a ata como lida. 
Antes de passar à leitura do Expediente, 

estou recebendo um ofício do Senhor Deputado 
Rodrigo Coelho, relator, solicitando que a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano - Sedurb, ceda o 
servidor Tiago Sossai Rigo. 

  
O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 

Senhor Presidente, solicito no ofício que sejam 
disponibilizadas senhas de acesso às contas das 
unidades gestoras da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano.  

O senhor Tiago já foi solicitado e está à 
disposição da CPI, Senhor Presidente. Ele será 
responsável pela senha. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Expeça-se o ofício com 
urgência. 

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 
leitura do Expediente.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Processo Administrativo n.
o
 153308/15 do 

Senhor Fábio Ney Damasceno informando 

que não poderá comparecer à reunião do dia 

09/09/15 e se colocando à disposição para 

estar presente em outra data. 

 

COMUNICAÇÕES:  
 

Objetivo da Comissão: Apurar 

responsabilidades em face às denúncias 

relacionadas às matérias que vêm 

reiteradamente sendo divulgadas pela 

imprensa deste Estado, que noticiam a 

realização de despesas por parte do Governo 

do Estado sem a existência de empenho, na 

Secretaria de Estado da Saúde e, ainda, 

apurar empenhos cancelados nas demais 

Secretarias do Governo.  
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ORDEM DO DIA:  

O que ocorrer.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) -  Quanto ao processo 

administrativo, transferimos a oitiva do Senhor Fábio 

Ney Damasceno para o dia 16/09, próxima quarta-

feira, às 12h. 

 Todos estão de acordo? (Pausa)  

 Perfeito. 

Está presente a Senhora Flavia 

Regina Dallapicola Teixeira Mignoni. 

 A senhora sabe do compromisso de dizer a 

verdade? Gostaria que a senhora declarasse sua 

profissão e seu local de trabalho. 

 

 A SR.ª FLÁVIA MIGNONI - Sou 

jornalista. Trabalho atualmente na minha empresa de 

comunicação e marketing. 

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 
Senhor Presidente, não vejo nenhuma razão para que 

tenha arguição da Senhora Flávia Mignoni, haja vista 

que o objeto da CPI são despesas realizadas sem 

empenho. No tempo em que ela foi gestora da 

Superintendência de Estado de Comunicação, não 

ficaram despesas realizadas sem empenho. Teve, mas 

por procedimento formal, inexistindo qualquer 

possibilidade de dolo ao Estado. Então, da minha 

parte, a Senhora Flávia, inclusive, estaria dispensada.  

  

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - O Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho já respondeu à pergunta que eu ia fazer. S. 

Ex.ª está mais afeto às documentações recebidas, 

porque é o relator. 

 Doutora Flávia, a CPI agradece à Senhora o 

comparecimento. Muito obrigado. Uma boa tarde 

para a senhora. 

 

 A SR.ª FLÁVIA MIGNONI - Estou à 

disposição. Obrigada. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) -  Boa tarde, Doutor Iranilson 

Casado Pontes. 

 

 O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 
Boa tarde, Deputado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - O senhor assinou o termo de 

qualificação. Sabe do compromisso de dizer a 

verdade? 

  

 O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 
Sim. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Gostaria que o senhor 

declarasse os dados pessoais: nome, local de trabalho 

e profissão. 

 

 O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 
Iranilson Casado Pontes. Prefeitura municipal de 

Viana. Administrador de empresa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) -  Passo a palavra para o Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 
Nobre Iranilson Casado, boa tarde. 

 

O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 
Boa tarde, Deputado. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - V. S.ª 

está aqui porque recebemos na Comissão diversos 

depoentes ou colaboradores, e foi apontado no objeto 

da CPI que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

teria anotado despesa sem o devido empenho para o 

montante de oitenta e seis milhões de reais. 

Analisando o site de transparência do Governo do 

Estado, percebemos que existem anotadas despesas 

realizadas sem empenho no ano de 2014, no valor de 

noventa e um milhões, cinquenta e três mil, 

novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e 

quatro centavos. O senhor tem conhecimento que 

essas despesas seriam realizadas sem prévio 

empenho? 

 

 O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 
Deputado, o senhor permite-me primeiro 

contextualizar? 

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 
Perfeitamente. 

 

 O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 
Em primeiro lugar, o valor que tem no site do Estado 

foi uma coletânea de convênios firmados num 

determinado período. Em momento algum foi 

apurado o valor que efetivamente foi empenhado, 

liquidado e pago, e o que ficou para o exercício 

seguinte. Também não foi considerado um 

cronograma físico-financeiro de desembolso. Então, 

daí esse valor.  

Com relação às despesas empenhadas refere-

se integralmente a convênios firmados e todos, sem 

exceção, com o respectivo saldo financeiro destinado 

a isso, conforme prevê a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, art. 42. 
 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 
Senhor Iranilson, o que foi empenhado, liquidado e 

pago não é objeto da CPI, por isso que não fazemos 

abordagens. O que é fruto de convênio está posto no 

site que o é. 

 O depoimento do secretário de Controle e 

Transparência, Marcelo Zenkner, aponta para o que o 

cronograma físico-financeiro apontava, para um 



20 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 22 de setembro de 2015 

convênio com prazo final em dezembro e que 

posterior à segunda quinzena do mês de dezembro de 

2014 este convênio foi aditado para o ano seguinte 

podendo então ter um novo reembolso, um novo 

cronograma físico-financeiro. Mas no ato da 

assinatura do convênio, previa a realização da 

despesa dentro daquele ato, mas não tinha orçamento 

suficiente para a execução, para o empenho daquele 

convênio assinado dentro do cronograma físico-

financeiro original, porque a secretaria não dispunha 

de orçamento.  

Este foi o relato colocado, por isso o relatório 

que está sendo colocado nesta reunião. E V. S.ª foi 

chamado exatamente para que tivesse a possibilidade 

de defesa. Mas alertando que foi considerado o 

cronograma físico-financeiro e que o empenhado 

liquidado e pago não está colocado aqui, porque não 

é objeto da CPI. 

Devolvo a palavra a V. S.ª para saber se 

confirma essa informação. 

 

 O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 
Não. Tenho plena convicção de que o secretário de 

Controle Interno está equivocado. Certamente 

passaram para ele informações que não procedem 

com a realidade. Para cada convênio existe um 

cronograma físico-financeiro, em datas variáveis: 

abril, maio, junho, dezembro do ano posterior.  

Lembrando também que um cronograma 

físico-financeiro é uma estimativa. Nesse cronograma 

os convenentes, as partes, podem fazer adequações 

em decorrência de uma série de fatores. 

 Creio que existe até hoje um convênio de 

Ibatiba, que se perdura por vários anos, por causa de 

questões judicializadas. Não é justo prejudicar a 

comunidade por causa de questões que estão com 

pendências judiciais.  

Então, o secretário de Controle e 

Transparência se equivocou na informação. Proponho 

pegar o relatório de todos os convênios que têm na 

Sedurb e verão que são as mais variadas áreas. 

 Outra coisa que S. S.ª também está 

equivocado é com relação à despesa não liquidada, 

que não foi realizada. Não podemos liquidar e deixar 

o resto a pagar processado. E se tratando de convênio 

isso é transferido, é feito adequação para o próximo 

exercício com o devido caixa para sustentar a 

despesa. 
 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Mas 

essa informação não coloquei do depoimento dele. Só 

para ficar claro. Não disse que teve informação não 

liquidada. O que ele disse foi que o aditamento de 

prazo para um novo cronograma físico-financeiro 

transferindo a liberação desse recurso seria feito para 

o ano seguinte, no final do exercício, depois da 

segunda quinzena de dezembro. Que no ato da 

assinatura do convênio o cronograma físico-

financeiro apontava para a execução do convênio 

dentro do ano de 2014. Minha pergunta é se o senhor 

confirma se no ato da assinatura do convênio tinha 

orçamento para a execução financeira do ano de 

2014.  

 

  O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 

Em 2014, sim, dentro do cronograma.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - De 

alguma maneira, por necessidades, por ver o volume 

de investimentos que a secretaria que V. S.
a
 liderava 

no governo, o senhor chegou a pedir orçamento para 

esses investimentos no estado, mais o orçamento na 

secretaria no decorrer do ano de 2014? 

  

O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 

Sim, foram feitos alguns ofícios para a Secretaria de 

Planejamento. 

  

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 
Desde quando?  

 

O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 

Deputado, até tenho esses arquivos, mas como não 

sabia dessa questão... Se V. Ex.ª me permite 

complementar, a Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano, por sua característica, alcança muito a parte 

social e sempre foi uma fala corrente que auxiliamos 

municípios para manter um equilíbrio de 

desenvolvimento regional.  

Sempre, historicamente, o orçamento da 

Sedurb é suplementado durante o ano. Isso não é nem 

de uma nem duas administrações. Então, esses 

pedidos de suplementação são recorrentes. Só para 

exemplificar, e encerrando minha fala, neste ano, por 

exemplo, houve um corte significativo no orçamento 

destinado à Sedurb. Se for manter uma política de 

apoio aos municípios, certamente será suplementado 

o que foi cortado. Algumas vezes eram cortados na 

própria Secretaria de Planejamento, na equipe 

econômica e depois suplementado e, algumas vezes, 

até por necessidade desta Casa de Leis.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 
Gostaria de pedir gentileza ao Senhor Iranilson, mas 

também pedir ao presidente para deliberar que, os 

arquivos com os ofícios solicitando esses orçamentos, 

se o Senhor Iranilson pudesse encaminhá-los à 

comissão para utilizarmos na confecção do relatório 

acerca do objeto da CPI. Então, fica o pedido ao 

Senhor Iranilson, mas também, para cumprir a 

formalidade, peço ao presidente que delibere.  
 

O SR.PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Quantos dias o senhor pode 

fazer a gentileza de entregá-los?  

 

O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 
Deputado, vou chegar em casa e vou procurar os 

papéis.  

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Vamos definir em dez dias; se 
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puder entregar antes, melhor.  

Em votação o requerimento.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, acredito que o secretário tem que buscar 

isso junto à instituição, na secretaria de 

Desenvolvimento Urbano. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Só 

estou pedindo por conta que os documentos estão em 

casa.    

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Voto 

favorável. Acredito que precisará do apoio do próprio 

governo agora para encaminhar isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Também voto favorável. 

Aprovado.   

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 
Como o Senhor Iranilson está nesta comissão por 

conta de uma acusação que foi feita, e estou dando 

oportunidade a ele que faça o contraponto. E não tem 

julgamento da nossa parte. Como ele tem um 

documento de sua posse que pode fundamentar o que 

está falando, nada melhor do que ele encaminhar, por 

isso o pedido. Porque, os documentos do Governo do 

Estado estão vindo, e alguns já estão de posse da CPI.  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Meu voto 

foi favorável. Só para estarmos sintonizados, se por 

acaso S. S.ª precisar de apoio do governo atual para 

identificar esses documentos, esta comissão já estaria 

dando apoio ao depoente.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Sem 

dúvida nenhuma. Os documentos estão solicitados.  

Senhor Iranilson, mesmo não recebendo 

orçamento que era solicitado, caso não tenha 

recebido, houve algum projeto que, na expectativa de 

recebê-lo, V. S.ª tem executado por ordem de alguém 

na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mesmo 

sem o devido orçamento no início da execução do 

projeto?  
 

O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 
Deputado, respeitando o regime da competência, os 

convênios foram firmados considerando um 

cronograma previsto de desembolso dentro do 

exercício. Para o futuro exercício e as futuras 

execuções, foram alocados, foram feitas as previsões, 

inclusive a peça orçamentária encaminhada para esta 

Assembleia previa a total cobertura desse valor. Sem 

querer ser redundante, essa peça foi cortada, salvo 

engano, a pedido do próprio governo atual a esta 

Casa de Leis e reduziu isso. Isso foi feito em 

fevereiro. Em verdade, se os convênios tiverem que 

ser postergados ou anulados foi em decorrência de 

uma decisão de gestão de governo de não prosperar 

com essa política de apoio aos municípios.  

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 

Senhor Iranilson, para esclarecimento, o orçamento 

ao qual me refiro é o de 2014. Não estamos 

investigando nenhum convênio que não tenha sido 

executado totalmente e que tenha correção no seu 

instrumento e no seu cronograma físico-financeiro. 

Isso não é objeto desta CPI, portanto, não será 

investigado.  

 A minha questão se atém ao seguinte: com o 

orçamento que V. S.ª dispunha em 2014 para 

execução e realização de convênios na Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, houve algum projeto que 

foi iniciado sem a devida dotação orçamentária, 

prevista inicialmente, sob a expectativa de uma 

suplementação dentro do mesmo exercício para início 

de execução de algum projeto?  

 

 O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 

Não. Todos os convênios firmados tiveram a sua 

primeira parcela repassada. Pode ser que haja algum 

convênio que não tenha prosperado, ou que não tenha 

sido feita a sua licitação que não foi repassada a 

segunda parcela, uma vez que a lei faculta passar até 

a segunda, sem a devida prestação de contas, em 

decorrência de alguma ocorrência no município. Mas 

todos eles tinham orçamento suficiente para atividade 

em 2014.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - V. S.ª 

teve retirada do orçamento de alguma despesa já 

realizada, que tinha previsão orçamentária, com a 

despesa já em execução? Dotação orçamentária de 

despesa já realizada. V. S.ª tinha o orçamento, 

produzia e ordenava a despesa, a partir do orçamento 

que V. S.ª tinha, e no momento do reconhecimento da 

despesa, V. S.ª se deparou com ausência desse 

orçamento em algum momento, em alguma 

atividade? 

 

O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 

Não. Todas as despesas - vou dividir as despesas 

gerais dos convênios -, sobre convênios já falamos. 

As demais despesas, sobre as quais acho que V. Ex.ª 

está se referindo, todas elas, executadas em 2014. 
 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - 

Inclusive despesas de convênio, secretário. Porque 

quando se celebra um convênio, há um cronograma 

físico-financeiro, mas cada parcela é empenhada para 

o repasse. V. S.ª faz isso mediante o orçamento 

prévio que a secretaria tem. No momento de fazer o 

empenho de uma segunda parcela de um convênio 

vigente, V. S.ª se deparou com a retirada daquele 

orçamento por parte de algum outro órgão do 

Governo do Estado, em alguma atividade de despesa 

já realizada? 

 

O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 

Não tenho essa lembrança e lembraria se tivesse.  
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O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Sem 

mais perguntas, Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Senhor Deputado Da Vitória, 

há mais alguma pergunta a ser feita? 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Não, Senhor 

Presidente, dou-me por satisfeito. Parabenizo o ex-

secretário Iranilson Casado, pela objetividade e por, 

prontamente, estar nesta Casa, atendendo ao convite 

desta CPI e por ter respondido todas as perguntas que 

lhe foram dirigidas.   

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - Senhor Iranilson, somente uma 

pergunta: foi firmado algum convênio no período 

eleitoral? 

 

O SR. IRANILSON CASADO PONTES - 

Não. Salvo engano, a data limite foi dia 3 de julho e 

depois desse período não foram firmados convênios.  
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) - O Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho exauriu bem a matéria. A CPI agradece a V. 

S.ª por ter colaborado.  

Uma boa tarde. Muito obrigado. 

Saúdo todos os presentes e os funcionários da 

Sejus.  

Mais algum Senhor Deputado deseja fazer 

alguma deliberação? 
 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, só gostaria de cumprimentar a grande 

quantidade dos nossos amigos da Secretaria da 

Justiça, possíveis nomeados, já profetizando.  

Cumprimento todos os presentes, o ex-

secretário, o Senhor Deputado Rodrigo Coelho - que 

eu ainda não tinha saudado -, e a sociedade capixaba. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - PDT) -  Uma boa tarde a todos.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião. 
 

Encerra-se a reunião às 12h24min. 
 
 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO DA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS. 

DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 DE 

AGOSTO DE 2015.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Havendo número legal, declaro 

aberto os trabalhos da comissão.  

Convido a Senhora Secretária a proceder à 

leitura da ata da décima sexta reunião ordinária, 

realizada em 14 de julho de 2015. (Pausa)  

 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

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

Encerrada. 

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Pela aprovação. 

 

O SR. CACAU LORENZONI - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Aprovada a ata como lida. 

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

EXPEDIENTE: 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Processos Administrativos n.
os

 

152767/2015, 152768/2015, 152769/2015, 

152770/2015 e 152771/2015 da Senhora 

Marli Oliveira Carvalhinho aos Senhores 

Deputados Enivaldo dos Anjos, Pastor 

Marcos Mansur, Cacau Lorenzoni, Padre 

Honório e Guerino Zanon pedindo agenda 

para entrega de documentos a esta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Encaminhe-se ao Senhor Deputado 

Cacau Lorenzoni, relator, e ao Senhor Deputado 

Guerino Zanon para analisar o pedido. Encaminhe 

hoje ainda. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Processo Administrativo n.º 152813/2015 

da Prefeitura Municipal de Aracruz 

encaminhando os documentos solicitados 

pelo OF/CPI n.º 75/15. 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Junte-se aos autos e dê ciência ao 

relator. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Processo Administrativo n.º 152788/2015 
da Petrobras requerendo a juntada do CD em 

anexo, contendo o inteiro teor dos 
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documentos solicitados pelo OF/CPI n.º 

133/15. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Junte-se aos autos e dê ciência ao 

relator. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Processo Administrativo n.º 152587/2015 
encaminhando manifesto do Fórum das 

Entidades dos Servidores Públicos do ES 

(FESPES). 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Junte-se aos autos. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Processo Administrativo n.º 152758/2015 
do Fórum das Entidades dos Servidores 

Públicos do ES (FESPES) encaminhando 

cópia do documento protocolado na Seger, 

referente aos questionamentos em face do 

diagnóstico apresentado pela Sefaz. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Junte-se aos autos. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Processo Administrativo n.º 152772/2015 da 

Samarco Mineração S/A, em resposta ao 

OF/CPI n.º 115/15, informando que o senhor 

Eduardo Bahia não poderá comparecer à 

reunião do dia 04 de agosto e indicando os 

senhores Gustavo Barbosa Vargas e Andrew 

Johnathan Bishop, gerentes da Samarco para 

representá-lo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhores deputados, foi 

encaminhado ofício para o dia 22 e estou tomando 

conhecimento hoje. Farei a leitura para V. Ex. 
as

:  
 

Está encaminhado o voucher da passagem, 

mais alguns... Informo aos senhores deputados que 

nosso despacho é no sentido de indeferir o pedido e 

reiterar via Justiça o encaminhamento do senhor 

diretor financeiro a esta comissão. Solicito à 

procuradoria fazer solicitação à Justiça para que ele 

seja conduzido a esta comissão, bem como o 

presidente da empresa, em face de que consideramos 

que não existe nenhuma justificativa que possa ser 

apresentada de viagem para deixar de prestar 

esclarecimentos a uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito.  

Considerando que a empresa não teve 

nenhum desejo de contribuir com esta comissão, 

decidimos por dispensar os representantes indicados. 

Agradecemos aos senhores a presença, com toda 

atenção, mas proponho aos senhores deputados que 

seja feita por meio de medida judicial trazendo o 

senhor Eduardo Bahia e o presidente da Samarco, 

juntamente com ele, todos conduzidos para que 

possamos fazer as investigações que desejamos fazer 

através desta comissão.  

 Consulto aos Senhores Deputados se 

concordam ou têm outra proposta.  

 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - 
Senhor Presidente, estou de acordo com sua 

reivindicação. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
Acompanho a Presidência. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Assim, solicito à secretaria as 

providências como determinamos. 

Agradeço a presença dos senhores com todo 

carinho, o fato de terem vindo aqui, mas a comissão 

não acolhe o requerimento de mudança. E iremos 

reiterar através da Justiça a presença dos convocados. 

 

A SR.ª SABRINA BRAZ MARQUES - 
Excelência, apenas gostaria de dizer que não é 

necessária a medida judicial. Eles comparecerão 

espontaneamente na convocação. Infelizmente era 

uma reunião agendada há muito tempo, com 

passagens há muito tempo. Ambos podem 

comparecer espontaneamente, têm todo interesse em 

contribuir com os trabalhos dos Senhores. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Pois é. A senhora é advogada da 

empresa? O que queremos esclarecer é que no nosso 

entendimento ele considerou mais importante fazer o 

que foi fazer do que vir aqui. Como consideramos ser 

o mais importante a sua vinda aqui, porque temos 

uma relação de responsabilidade com a população, e 

a empresa está sendo investigada aqui com relação a 

questões da comissão, que se refere à sonegação de 

impostos, então como ele preferiu ir lá, nós vamos 

determinar através da Justiça para ele e para o 

presidente da empresa. 

 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Ofício n.º 210/2015 do Coordenador 

Especial das Comissões Temporárias e 

Órgãos Especiais, informando que não foi 

possível entregar as convocações das 

empresas Santa Cruz Comercial e 

Combustíveis Ltda, Pinheiro Paes 

Transportador Revendedor Retalista de 

Combustíveis Ltda e Jomap Distribuidora de 

Combustível Ltda, em virtude das mesmas 
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não terem sido localizadas nos seus 

respectivos endereços. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Esse ofício foi dirigido à quem? 

(Pausa) Por isso tenho dito que esses ofícios têm que 

chegar em minhas mãos primeiro, porque já poderia 

ter tomado providências, mas vêm aqui para leitura e, 

na leitura, não temos como definir antecipadamente. 

Junte-se aos autos e dê vista ao relator desses 

expedientes. 

Para efeito da confirmação da presença dos 

senhores, estamos emitindo aqui um certificado de 

presença que podem apresentar na empresa. Se 

quiserem, estão dispensados, pois daremos 

prosseguimento agora com os outros que 

compareceram. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Processo Administrativo n.º 152855/2015 da 

Delegacia da Receita Federal em resposta ao 

OF/CPI n.º 158/2015, informando que as 

solicitações serão atendidas mediante a 

autorização judicial. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Esse ofício da Receita Federal, 

queremos que seja entregue hoje ainda ao procurador, 

com prazo de setenta e duas horas para apresentar um 

parecer, porque pretendemos processar a Receita 

Federal pelo fato de sonegar informações à Comissão 

Parlamentar de Inquérito. 

Vamos determinar que seja entregue agora 

durante a sessão, com o prazo de setenta e duas 

horas, e nos forneça o parecer designando o caminho 

para tomarmos providências contra a Receita Federal 

e, após, dar vista ao relator. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Processo Administrativo n.º 152758/2015 
do Fórum das Entidades Públicas dos 

Servidores Públicos do ES (FESPES) 

encaminhando cópia do documento 

protocolado na Seger, referente aos 

questionamentos em face do diagnóstico 

apresentado pela Sefaz. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Junte-se aos autos e dê ciência ao 

relator. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Processo Administrativo n.º 152846/2015 
do Tribunal de Justiça que trata do Mandado 

de Segurança n.º 0017960-48.2015.8.08.0000 

impetrado pelo senhor Rodolfo Queiroz 

Laterza. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Esse procedimento já não foi 

despachado para a Procuradoria fazer o recurso? É 

esse do habeas-corpus? 

 Junte-se aos autos. À Procuradoria da 

Assembleia para manifestação, tendo cuidado para 

não perder o prazo. Comunique-se ao relator.   

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª SECRETÁRIA - (KARINA 

EUZÉBIO CERQUEIRA) - Não há mais 

Expediente a ser lido, deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quais foram os que registraram 

presença dos que foram convocados? Mas esses não 

são representantes. De agora para frente quero que 

me comuniquem antecipadamente com relação a 

representante, porque esta CPI não é escola de samba 

para ter representante, tem que vir quem foi 

convocado.  

Pedro Fonseca dos Santos Neto, gostaria que 

o senhor se identificasse e desse endereço para ser 

registrado pela taquigrafia.  

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Pedro Fonseca dos Santos Neto, resido no 

Rio de Janeiro, rua Assunção, n.º 246, Bairro 

Botafogo, Rio de Janeiro.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Leandro Eloy Sousa.  

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - 

Leandro Eloy Sousa, moro em Vitória, em Bento 

Ferreira.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vou fazer a leitura do requerimento 

que motivou esta Comissão Parlamentar de Inquérito.  

Requerimento n.º 101/2015 encaminhado ao 

presidente da Assembleia propondo a criação de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 

cinco membros com o fato determinado o seguinte:  

 

(...) apurar: 

- SUPOSTA IRREGULARIDADE 

NO PAGAMENTO E 

SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS E 

VALORES GERADOS NAS 

ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO 

E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E 

GÁS NATURAL NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO; 
 

- POSSIVEL OMISSÃO E OU 

ABUSO DE AUTORIDADE DE 

AGENTES POLÍTICOS E 
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PÚBLICOS NA DEFESA DOS 

INTERESSES FISCAIS, 

FINANCEIROS E 

ADMINISTRATIVOS DO 

ESPÍRITO SANTO E SEUS 

MUNÍCIPIOS, ESPECIALMENTE 

NO CUMPRIMENTO DO DEVER 

CONSTITUCIONAL DE SUAS 

FUNÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, 

APURAÇÃO, COBRANÇA E 

EXECUÇÃO JUDICIAL DE 

DÍVIDAS TRIBUTARIAS, JUNTO 

AS EMPRESAS PETROLÍFERAS 

E SUAS EMPRESAS 

CONTRATADAS E SUA 

RELAÇÃO COM POSSÍVEIS 

DOAÇÕES FINANCEIRAS 

EFETUADAS À ORGANIZAÇÕES 

DO TERCEIRO SETOR, 

ESPECIALMENTE ONG’S E 

OSCIP’S, APURANDO A ORIGEM 

E A DESTINAÇÃO DOS 

RESPECTIVOS RECURSOS; E, 

PAGAMENTO DE BENEFICIOS 

SALARIAIS A SERVIDORES 

PÚBLICOS SEM A DEVIDA 

COBERTURA LEGAL. 

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito foi 

criada para apurar sonegação de impostos, outros 

assuntos e, no caso específico dos senhores 

depoentes, vocês foram convidados, a requerimento 

dos deputados, para prestar informações sobre a 

relação da Petrobras e as empresas e o Estado do 

Espírito Santo e os municípios. Vocês têm 

conhecimento desta CPI? Da existência desta 

comissão?  

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Sim, 

Ex.ª. 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Sim, Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E o conhecimento, é através da 

imprensa ou por alguma notificação? Qual foi a 

forma que vocês tomaram conhecimento da 

comissão? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - 

Tomamos conhecimento, primeiro, pelo Diário 

Oficial e, depois, desde então, temos acompanhado a 

CPI.   

 
O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Da mesma forma, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vamos, então, passar a palavra para 

o deputado Guerino Zanon, que vai dirigir as 

perguntas separadamente a vocês. 

Com a palavra o deputado Guerino Zanon.  

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Bom-dia doutor Leandro, doutor Pedro, os colegas, 

presidente, deputado Cacau Lorenzoni e todos que 

nos acompanham pela TVAssembleia, e no plenário, 

servidores da Casa.  

Doutor Pedro, qual o cargo que o senhor 

ocupa na Petrobras e há quantos anos está à frente 

dele aqui no Espírito Santo? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Atualmente, estou em uma gerência 

corporativa no Rio de Janeiro. Atuei no Espírito 

Santo entre 2007 e início de 2012. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Há 

quanto tempo na Petrobras? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Oito anos e meio. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O 

senhor possui graduação superior, claro, não é? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Sim. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O 

senhor possui pós-graduação em Direito Tributário? 
 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Em Gestão Tributária, sim. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Na 

execução do seu trabalho, o senhor conta com uma 

assessoria especializada em tributação de ISS sobre 

qualquer serviço e ICMS em emissão de documentos 

fiscais dessas áreas? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 
NETO - Sim, a gente tem o suporte do nosso jurídico 

para as questões tributárias. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O 

senhor recebeu algum tipo de treinamento especializado 

em Direito Tributário ou em assuntos fiscais para atuar 

nessa área? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Na pós-graduação em Gestão Tributária, sim. 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Da 

empresa, não? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Na empresa a gente tem cursos internos 

eventualmente, temos treinamentos constantes. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Especificamente? 
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O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 
NETO - Na área tributária, inclusive. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Quando o senhor cursou a graduação e a pós-

graduação? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Conclui em 2010, 2011. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Em 

qual faculdade? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 
NETO - Na PUC do Rio de Janeiro. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - E os 

cursos de treinamento internos da Petrobras? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - São variados, acontecem reciclagens feitas ao 

longo do ano. Há vários que acontecem ao longo do 

ano. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O 

senhor se julga capacitado para desempenhar serviço na 

área tributária da Petrobras? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 
NETO - Sim. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O 

senhor gerente jurídico da Petrobras informou aqui, em 

depoimento, que a Petrobras atua no território do nosso 

estado há quarenta anos. O senhor sabe dizer se durante 

esse tempo a Petrobras foi fiscalizada pelos fiscais dos 

municípios capixabas? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Sim. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Nesse 

período houve fiscalização da Secretaria de Estado da 

Fazenda? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Sim. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Também da Secretaria de Estado da Fazenda? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Também da Secretaria da Fazenda. 
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Poderia me informar quando foi essa fiscalização? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 
NETO - Recordo-me vagamente, há uns três anos, 

acho, há uns quatro anos a gente teve algumas 

fiscalizações estaduais. Dos municípios, foram algumas 

fiscalizações desde 2007, 2008. Desde 2007 que estou 

na Petrobras, ocorreram pelo menos algumas 

fiscalizações ao longo desse tempo. Entre 2007 ao 

início de 2012, ocorreram algumas fiscalizações 

municipais. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Com 

relação à fiscalização da Secretaria da Fazenda, saberia 

dizer o resultado delas, se houve autuação ou não? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Existem algumas autuações da Secretaria da 

Fazenda Estadual sim que estão em discussão. O nosso 

jurídico pode dar um status mais atual da situação delas. 

Mas sim, houve autuações. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O 

senhor sabe dizer se o Tribunal de Contas do Espírito 

Santo já realizou alguma auditoria na Petrobras aqui no 

Espírito Santo antes ou depois de o senhor ter assumido 

a chefia da sua área? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Não tenho essa informação.  

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O 

senhor considera que os fiscais de renda dos municípios 

capixabas têm capacidade técnica para efetuar a 

fiscalização das atividades de extração de petróleo sem 

apoio de uma assessoria especializada? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 
NETO - Entendo que sim, excelência. Geralmente são 

concursados, são auditores concursados, e suponho que 

sim, entendo que devem ser preparados. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O 

senhor considera que os fiscais estaduais possuem 

condições técnicas para efetuarem a fiscalização das 

atividades de extração de petróleo sem apoio de 

assessoria especializada?  

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 
NETO - Também considero que sim.  
  

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O 

senhor sabe dizer há quantos anos existe o ISS sobre 

serviço de qualquer natureza, também conhecido como 

Imposto sobre Serviços? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Deve ter algum tempo. A gente tem nova 

norma de ISS desde 2003. Anteriormente, a gente tinha 

o Decreto Lei 406/67, então, há algumas décadas, 

excelência. 
  

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 56 é 

de 87.  
 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 
NETO - 406 é de? Decreto Lei 406 acho que 87. 

  

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - É, o 

56 que é de 87, não é? 
 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 
NETO - Esse é de 67, isso. O Leandro me ajudou aqui e 

disse que é de 67, ele acha. 
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O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Sem 

problema. O senhor sabe dizer há quantos anos existe o 

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Também há algumas décadas. Antigo ICM, 

depois ICMS, atualmente regido pela Lei 

Complementar n.° 87/96. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Doutor Leandro, só perguntas iniciais que também são 

importantes para nós. Qual cargo ocupa na Petrobras e 

quantos anos está à frente dele? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Bom-dia 

primeiramente. Atualmente ocupo a função de gerente 

setorial de direito tributário no Espírito Santo. Estou 

nessa função desde 2012 e na Petrobras desde 2008. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Possui pós-graduação em Direito Tributário? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Sim. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Na 

execução de seu trabalho conta com assessoria 

especializada em tributação de ISS, ICMS e emissão de 

documentos fiscais nessas áreas?  

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Não. Nós 

mesmos atuamos nessa área. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O 

senhor se julga capacitado para desempenhar os 

serviços na área tributária da Petrobras? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Sim. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O 

gerente jurídico da Petrobras, vou fazer a mesma 

pergunta, informou aqui em depoimento que a Petrobras 

atua no território do nosso estado há quarenta anos. O 

senhor sabe dizer se durante esse tempo a Petrobras foi 

fiscalizada pelos fiscais dos municípios capixabas? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Sim, 

Excelência. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Nesse 

período houve fiscalização da Secretaria de Estado da 

Fazenda? 
 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Também. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Saberia dizer quando foi essa fiscalização? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - A última 
foi em 2013, e tivemos outras fiscalizações anteriores. 

A mais antiga que temos ainda, eventos remanescentes 

é de 90, 91. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - E a 

última? 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - 2013. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Sabe 

o resultado dela? Houve autuação? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Na 

última, de 2013, houve autuação. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Sabe 

dizer se o Tribunal de Contas já realizou alguma 

auditoria na Petrobras aqui no Espírito Santo, antes ou 

depois de o senhor ter assumido a chefia de sua área 

aqui? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - O 

Tribunal de Contas do Espírito Santo, não. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O 

senhor considera os fiscais de renda dos municípios 

capacitados para efetuarem a fiscalização das atividades 

de extração de petróleo sem apoio ou assessoria 

especializada? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Creio 

que sim, Excelência. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Obrigado aos dois. 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - De nada. 

 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - Bom-

dia a todos, bom-dia Presidente, Deputado Guerino 

Zanon. Esta CPI é muito bem conduzida pelo nosso 

presidente Enivaldo dos Anjos e seus membros; bom-

dia aos presentes, aos convocados aqui hoje para 

prestarem seus depoimentos. 

Gostaria de fazer uma pergunta ao Pedro 

Fonseca dos Santos Neto, gerente setorial de operação 

tributária da Petrobras do Estado do Rio de Janeiro. O 

senhor conhece a Transportadora Gasene? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Sim. 

Empresa do grupo. 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - O 

senhor tem conhecimento que até o momento, não 

pagou um centavo de ICMS ao Estado? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Não, 

Excelência. 

 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - Não 

tem conhecimento? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Não, não 

tenho conhecimento. 
 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - Então 
o senhor como gerente tributário... É por isso que 

estamos vendo o que está acontecendo com a Petrobras. 

Estou dizendo... Vocês que são gerentes, diretores, 

pessoas com milhões de reais no exterior, e que agora a 

verdade está vindo à tona. Gostaria que o senhor 

tomasse conhecimento. Talvez as pessoas omitiram 
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esses valores para V. Ex.ª que estava no Rio de Janeiro, 

mas são valores vultosos inscritos em dívida ativa no 

Estado, e que até o momento... Isso só a Transportadora 

Gasene... Não foi tomada nenhuma providência para 

ressarcir os cofres públicos do Estado do Espírito Santo, 

que é o segundo maior produtor de petróleo do Brasil. 

 O senhor tem conhecimento de que a Petrobras 

deve quase um bilhão de reais em ICMS ao Estado do 

Espírito Santo, e que está em dívida ativa? 

 

 O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 
NETO - Tenho conhecimento de alguns autos de 

infração sim. Tenho conhecimento de que alguns deles 

estão em dívida ativa, mas não sei precisar o volume, 

deputado. 

 

 O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - Quase 

um bilhão de reais! 

E o senhor tem conhecimento de que no depoimento do 

auditor fiscal de arrecadação do Estado foi-nos dito que 

a Petrobras só foi fiscalizada de três anos para cá? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Não, não tive conhecimento dessa informação. 

 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - Que 

no Estado não havia pessoas capacitadas para fiscalizar 

a Petrobras, e através de um concurso, de três anos para 

cá, foram chamados dois auditores fiscais? 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Não tenho conhecimento dessa informação, 

senhor deputado. Sei que temos alguns autos de 

infração que remontam a datas anteriores a três anos. 

 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - E que 

quando passaram a fiscalizar a Petrobras essa dívida 

está chegando a um bilhão de reais? 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Dessa informação de que é de três anos para 

cá, não. Essa informação não tenho. 

 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - Isso 

foi dito em depoimento do auditor fiscal de arrecadação 

do Estado aqui. 

Qual a providência que a Petrobras tomará com 

relação a essas dívidas? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 
NETO - Pedirei que o doutor Leandro nos ajude nessa 

informação, mas... 

 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - Será 

que precisamos mandar ao Sérgio Moro para ver aonde 

esse dinheiro foi parar? 
 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Essa pergunta, excelência, pedirei que o doutor 

Leandro se manifeste, pois são questões ligadas aos 
processos judiciais e prefiro que ele responda.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas nesse caso o senhor tem que 

dizer que sabe ou que não sabe porque vocês dois estão 

prestando depoimento. 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - Estou 

perguntando se o senhor sabe dessas dívidas. 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Conheço, mas sobre o que a Petrobras pretende 

fazer com elas, não tenho essa informação. Dessa eu 

não sei. 

 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - Essa 

sonegação foi parar aonde? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - De novo, não sei essa resposta. Prefiro que o 

doutor Leandro se manifeste. 

 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - Por 

favor. 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - 
Obrigado, excelência. A Petrobras faz uma avaliação 

constante dos autos de infração que recebe. Os autos de 

infração que hoje estão em dívida ativa são os que 

encerraram a discussão administrativa e todos eles hoje 

se encontram em discussão judicial. Dos que estão em 

dívida ativa, pelo menos dois deles remontam a período 

anterior ao ano de 2013. São processos que estão na 

Justiça desde 1999 ou 2000. 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - 1999 

ou 2000. Então a resposta que eu queria era que V. S.ª 

não tinha conhecimento nenhum dessas dívidas que a 

Petrobras tem com o Estado do Espírito Santo. 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Não foi isso. Se me fiz entender assim, não é 

isso, senhor deputado. Conheço que existem autos de 

infração. Não conheço exatamente os valores totais 

desses autos de infração e quanto ao status, do ponto de 

vista de que medida judicial está sendo tomada e o que 

se pretende fazer, reportei ao doutor Leandro. Conheço 

sim, sei que existem alguns autos de infração, sei que 

estão sendo discutidos judicialmente, mas não sei 

precisar o volume. 
 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - Senhor 

Presidente, acho uma falta de respeito muito grande 

uma empresa que se diz conceituada, mas isso até três 

anos atrás, pois estamos vendo vários escândalos, 

gerentes, funcionários, uma empresa com bilhões de 

dólares depositados no exterior e devendo bilhões de 

reais aos cofres de municípios e estados brasileiros. 

Então isso é a empresa que vocês dizem que a Petrobras 

é uma empresa de respeito, como V. S.ª falou na CPI da 

semana retrasada. Gostaríamos também que vocês 

respeitassem o Estado do Espírito Santo e pagassem o 

que devem ao nosso Estado. Se for por via judicial ou se 

for por quebra de sigilo fiscal, mas acho que vocês 

deveriam sentar com o Governo, com a Secretaria da 

Fazenda e devolver esse dinheiro. Se está na Suíça ou se 
está na Grécia, onde estiver, que pague esse dinheiro ao 

Estado do Espírito Santo, porque está fazendo muita 

falta, muita falta ao nosso Estado. Aqui estão faltando 

leitos, estradas para nossos produtores Rurais; aqui está 

faltando melhoria de salários para nossos funcionários. 

E a Petrobras que se diz uma empresa com grande 
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reconhecimento público, que agora veio à tona de que 

não é, devolvesse esse dinheiro para os cofres do Estado 

do Espírito Santo, pois serão de muito valia e serão 

muito bem empregados. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Guerino Zanon, tem 

mais alguma pergunta? 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
Doutor Pedro, doutor Leandro, o ISS foi instituído pelo 

Decreto Lei n.º 406 de 1968, 1967, e depois essas 

atividades relacionadas com o petróleo, pela Lei 

Complementar n.º 56/87, e posteriormente substituída 

pela Lei Complementar n.º 116/2003. 

A instituição de ISS coincide muito com o 

período em que tivemos no Estado do Espírito Santo o 

início das operações da Petrobras, na década de 1960. 

Doutor Leandro, perguntado ao senhor qual o 

entendimento que tem a respeito de onde se deve 

recolher o ISS das operações realizadas pelas 

contratadas, com relação aos trabalhos realizados 

offshore, o senhor respondeu: Deputado, tenho 

reparado que esse tema é recorrente aqui na CPI, até 
porque é um dos fatos determinados que motivaram a 

criação da CPI. A minha posição, que é a posição da 

Petrobras é uma interpretação estritamente jurídica da 
norma. 

A Petrobras interpreta que a partir da Lei 
Complementar n.º 116/2003, foi proibida 

expressamente a incidência de ISS sobre a atividade de 

serviços prestados em águas marítimas, que são os 
serviços mencionados no § 3.º, art. 3.º, da Lei 

Complementar n.º 116/2003. E, desde então a 

Petrobras, interpretando juridicamente esse dispositivo, 
entendeu que a maneira mais cautelosa de aplicar essa 

previsão normativa, seria que o local de recolhimento 
do ISS correspondia ao do estabelecimento da empresa 

prestadora de serviço em terra. 

Essa é a interpretação corporativa da 
Petrobras - e o senhor afirmou aqui: é a minha por 

consequência. 
Pois bem, gostaria antes de fazer uma 

observação. Que a previsão legal de cobrança do ISS 

sobre as atividades de exploração, explotação de 

petróleo e gás natural se deu pela da Lei Complementar 

n.º 56/87, que previu no item 35, da lista de serviços, a 

pesquisa, a perfuração, a cimentação, a perfilagem, a 

estimulação e outros serviços relacionados com a 

exploração e explotação de petróleo e gás natural. 

Pois bem, doutor Leandro, se sabe, poderia nos 

dizer o que define o art. 4.º, da Lei Complementar n.º 

116/2003? 
 

 

 O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Sim, 

Ex.ª. O art. 4.º define o conceito de estabelecimento 

prestador. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Mais 

alguma coisa ou esse é o ponto chave do artigo? 

 
O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Acho 

que é o ponto chave do artigo. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
Estabelecimento prestador. De modo permanente ou 

temporário, seria isso? Se V. S.ª pudesse completar 

aquilo que tem conhecimento da resposta, isso ajudaria 

nossos trabalhos. 

O que o senhor entende como Unidade 

Econômica ou Profissional, citada no art. 4.º? 

 
O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Meu 

entendimento sobre unidade econômica é um conceito 

aberto. 

Então, hoje, interpreto a unidade econômica a partir de 

algumas decisões do STJ, quando foi possível extrair o 

conceito de que unidade econômica profissional é o 

local em que a reunião de elementos necessários, 

imprescindíveis para prestação do serviço que é o fato 

gerador de ISS. 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
Portanto, se o estabelecimento prestador é o local, como 

o senhor disse, onde se prestar o serviço de modo 

permanente ou temporário, e unidade econômica ou 

profissional é o local onde todo o complexo ou conjunto 

de bens corpóreos ou incorpóreos organizados para 

produção ou circulação de bens ou serviços, não é 

lógico que o imposto é devido onde é prestado o 

serviço?   

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Em 

algumas situações sim.  
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Em 

quais situações? Poderia dizer? E quais que não? 
 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Por 

exemplo, as situações previstas nos incisos do art. 3.º da 

Lei Complementar n.° 116. 

   

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - E o 

4.º? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - O 4.º 

prevê as hipóteses de unidade econômica.  
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Perguntado se afretamento não é serviço, o senhor 

Antônio Carlos de Freitas, seu colega de Petrobras, 

afirmou nesta CPI que não, é locação; afirmação dele. 

Afretamento, ele afirmou aqui. Se afretamento não é 

serviço, ele falou que não, é locação. E complementou 

que o STJ entende desta forma: locação de bens. Está 

correta a afirmação dele? 
   
O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Está 

correta, mas ainda pode ser complementada. Na 

verdade, existem três tipos de afretamento: afretamento 

por tempo, por viagem, a casco nu. O STJ já definiu que 

a natureza jurídica é de locação. Afretamento por tempo 

e afretamento por viajem, o STJ disse que são 

atividades complexas que não estão na lista da Lei 

Complementar n.° 116, portanto, não incide ISS. Essa é 

a complementação da resposta.    
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Então, como o senhor poderia explicar a seguinte 
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situação: a Petrobras foi autuada pela Receita Federal 

por sonegação de Imposto de Renda na Fonte, referente 

ao afretamento de formas marítimas, onde contratou 

renomados doutores tributarias como: Alberto Xavier e 

Marco Aurélio Greco, no campo do Direito Tributário, e 

Artur Carbone e Luiz Felipe Galante, no campo do 

Direito Marítimo, para defendê-la. O Doutor Alberto 

Xavier apontou duas graves defesas; apontou duas 

graves impropriedades técnicas dessas autuações, quais 

sejam, afirmação de que as plataformas são alugadas ou 

arrendadas quando o certo é que os referidos contratos 

sejam de afretamento e não de locação ou de 

arrendamento.  

Continuando em sua defesa afirma a Petrobras 

que a despeito de ser plataformas não são empregadas 

para transporte de pessoas ou cargas e, 

consequentemente, o auto de infração deve ser 

integralmente anulado.  

Então, doutor Leandro, no entendimento da 

Petrobras, o afretamento é locação ou não?  

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - 
Novamente, Ex.ª, depende do tipo de contrato de 

afretamento. O contrato envolvendo as plataformas, 

todos praticamente são afretamentos por tempo que não 

tem natureza jurídica de locação. Mas, 

independentemente disso não há incidência de ISS.  

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
Senhor Presidente, essas plataformas são utilizadas, e 

deputados presentes, nas perfurações de poços de 

petróleo ou na extração.  

Quando autuada pela Receita Federal, a 

Petrobras disse que os contratos não são de locação, é o 

que os renomados advogados falaram em defesa da 

Petrobras. Por que falam que não são de locação? Para 

fugir do Imposto de Rendae que não são empregados 

para transporte. Quando os municípios autuam a 

Petrobras para cobrar o ISS, ela alega que os contratos 

são de locação, para não pagar ISS. 

 Senhor Presidente, gostaria de fazer uma 

observação ainda: A Petrobras e todas as outras 

petroleiras, para fazerem as suas defesas, contratam 

renomados doutores e aqui no Espírito Santo os 

municípios, por falta de profissionais com 

conhecimento técnico singular, contratam empresa 

capixaba especializada para fazer frente a todo esse 

aparato jurídico que a Petrobras possui e ainda contrata. 

 O senhor tem conhecimento do teor do 

julgamento nos autos do Agravo Regimental 

484123/Rio de Janeiro? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Pelo 

número, não. Se V. Ex.ª puder ler, poderia me recordar. 
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Que a 

Petrobras pede isenção nas atividades derivadas de 

contratos assinados com a empresa, onde envolve 
armação de embarcações, atividades não inclusas na Lei 

Complementar 56/87. 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Não, 

Excelência; não me recordo. É uma discussão bem 

antiga. 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Mais 

uma que ela perdeu. Não teve provimento. 

Quando falei do renomado doutor, quero 

deixar, nesta comissão, o documento que é o Recurso 

139.865. Matéria: Imposto de Renda no ano de 1999 a 

2002. Recorrente: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. 

Recorrida: 1.ª Turma do Rio de Janeiro. Acórdão 106-

14.432.  

E as afirmações que fiz estão dentro desse 

documento, em que os citados advogados renomados 

afirmam que as plataformas são alugadas ou arrendadas, 

quando o certo é que os referidos contratos sejam de 

afretamento e não de locação ou arrendamento. 

Para a gente tirar a dúvida de quem nos ouve, o 

senhor vai à locadora e aluga um carro, incide ISS sobre 

essa locação? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Sobre a 

locação não, Excelência. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Não 

incide. E se junto com o carro o senhor presta um 

serviço ou o senhor manda um motorista, incide ISS?  

  

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Sobre a 

parcela do motorista, possivelmente. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Quando a Petrobras aluga uma plataforma, são os seus 

funcionários que executam todos os serviços? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Algumas 

atividades a bordo não são prestadas pela Petrobras. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Quais 

são as atividades executadas pela Petrobras? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - A 

Petrobras, quando faz o afretamento de uma 

embarcação por tempo, como é o caso das plataformas, 

acompanha a produção de petróleo, realiza a produção 

de petróleo. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Fiscalização, na realidade. 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - E 

também fiscaliza as atividades executadas pelas pessoas 

a bordo. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Pela 

contratada. 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Pela 

empresa que afretou a plataforma. 
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Isso 

não é uma locação com prestação de serviços? 
 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - 

Excelência, no ordenamento jurídico há uma previsão 

de um tipo de contrato muito específico, que é 

afretamento por tempo, que envolve a disponibilização 

de uma embarcação armada e tripulada. E essa 
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disponibilização de embarcação armada e tripulada é 

afretamento por tempo, e não é considerada pelo STJ 

como uma locação nem como serviços previstos na Lei 

Complementar n.º 116. 
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Mas, 

também perdeu a Petrobras nessa discussão com relação 

a serviços não relacionados na Lei Complementar n.° 

56/87, depois pela n.º 116/2003; porque nos outros 

serviços a Justiça já decidiu isso que o senhor chama de 

particularidades que também estão inclusas e é devido o 

ISS.  

Então quando vocês falam assim, se tiver um 

caso tramitado em julgado, a gente vai pagar. Existem 

vários e vocês não querem pagar o ISS devido. Sempre 

colocam a singularidade, a particularidade; mas para 

pagar em Macaé com alíquota menor, não existe a 

singularidade e nem particularidade.  

Bom, com relação ao processo que a Petrobras 

pede isenção de ISS nas atividades derivadas dos 

contratos assinados onde envolve armação, cita a 

questão da armação de embarcações não inclusa na Lei 

Complementar n.º 56/87 e diz a decisão:  
 

1 - Agravo regimental contra decisão 

que negou provimento ao agravo de 
instrumento da parte agravante, ante a 

não comprovação de divergência 

jurisprudencial. 
2- O acórdão que julgou improcedente 

ação declaratória objetivando 
reconhecimento de inexistência de 

relação jurídico-tributária referente ao 

ISSQN relativamente às atividades da 
recorrente de assistência às 

plataformas marítimas de petróleo, por 

meio do chamado offshore quando 
contratada pela Petrobras para 

serviços específicos, arama 
embarcações no desenvolver de sua 

assistência faz o transporte em área 

extramunicipal. 
3- Incidente, in casu, ISS, porquanto as 

atividades da recorrente encontram-se 
incluídas na lista de serviços da Lei 

Complementar n.º 56/87 (item 3.5), por 

se constituírem em serviços de apoio 
às plataformas de exploração e 

exportação de petróleo. 
 

Então ainda vocês insistem em falar que é 

assunto não bem definido. Se o senhor ficar fazendo 

isso aí para mim quando perguntar, vamos convocá-lo 

outra vez, não tem problema. Temos até o final do ano, 

não é isso, Presidente? Até o final do ano para tocarmos 

esta CPI. E é possível, como o presidente tem 

reclamado, talvez a Presidência da Casa nos coloque 

alguém com nível técnico e conhecimento jurídico do 

senhor para o embate às arguições. Mas o básico, e ter 

certeza do que vocês estão fazendo enquanto servidores 

da Petrobras, parte deles, a gente tem plena convicção. 

Não precisam, podem continuar calados. 

Essa decisão transitada em julgado em um 

processo que a Petrobras é parte, a decisão é contra a 

argumentação apresentada pelo senhor aqui nesta CPI.  

Então a pergunta é: Por que continua sem 

recolher o ISS devido aos municípios capixabas? 

Senhor Leandro, com base nesses julgados, podemos 

afirmar que as atividades - aí estou lhe perguntando, por 

favor, que as atividade derivadas de contratos assinados 

com a Petrobras, por se constituírem em serviços de 

apoio às plataformas de exploração e exportação de 

Petróleo, todos deverão ser tributados? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Depende 

do serviço, Excelência. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Senhor Presidente, a tributação se refere às atividades 

derivadas de contratos assinados com a Petrobras que 

deveriam, na realidade, ser tributadas desde 1987, com 

a Lei Complementar n.º 56/87. Só para começarmos a 

imaginar o quanto deixou de se arrecadar de tributos 

neste Estado. 

Senhor Leandro, o senhor falou nesta CPI que 

com relação ao valor do petróleo que consta na nota 

fiscal sair como produto industrializado é porque esse 

petróleo sofre um beneficiamento na plataforma antes 

de ser armazenado. O senhor tem conhecimento da 

decisão judicial datada de 27/02/2012 no processo 

030.07.008670-4, referente à equiparação do Valor 

Agregado Fiscal, VAF, do município de Linhares contra 

a Petrobras? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Sim. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
Poderia nos falar qual a decisão da juíza da Comarca de 

Linhares? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Sim. É 

uma sentença proferida na Comarca de Linhares em que 

há discussão envolvendo o município de Linhares e a 

Petrobras para fim de retificação de algumas 

informações fiscais que resultam no cálculo do Valor 

Adicionado Fiscal. A sentença foi julgada, uma ação foi 

proposta pelo município de Linhares, os pedidos foram 

julgados procedentes e neste momento está em fase de 

embargos de declaração apresentado pela Petrobras. 
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Está 

no TJ? 
 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - O de 

Linhares não. Temos outras duas discussões com 

Itapemirim e Jaguaré, que estão no Tribunal de Justiça. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - A 

decisão determinou após o laudo pericial, doutor 

Leandro, elaborado por dois doutores em petróleo do 

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível, 

que o petróleo não sofre, diferentemente do que o 

senhor falou aqui, nenhum tipo de industrialização ou 
beneficiamento na plataforma. Se o senhor se lembra, 

falou que sofre isso na reunião passada em que esteve 

presente. Devendo ser declarado nas notas fiscais o 

valor de mercado do petróleo e não o custo de 

produção. Qual o beneficiamento que o petróleo sofre 

na plataforma, doutor Leandro, que o senhor falou aqui? 
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O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Disse, 

Excelência, que o petróleo, quando é produzido, vem à 

plataforma ou à estação de produção em terra com 

muitas impurezas. Desse petróleo, precisa ser retirado a 

areia, diversas impurezas, água e especificado os 

padrões da ANP para que o transporte desse petróleo 

seja autorizado. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Vamos dar uma peneirada, não é isso? Há as pedrinhas, 

a água, separa e ficou o petróleo. Onde é colocado esse 

petróleo já sem as impurezas e sem a água? 

 
O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Depois é 

armazenado. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Armazenado. Pode ser na plataforma ou fora, não é 

isso? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Na 

plataforma; é armazenado na plataforma. Em terra, pode 

ser deslocado para ser armazenado em algum tanque 

separado da área de produção. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Na 

hora em que sai o petróleo ou na hora em que é 

armazenado, emite-se uma nota fiscal?  

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Na hora 

em que é produzido e armazenado? 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - É. 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Não. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Não. 

Ele tem um valor ali? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Perdeu o 

valor? Não. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Ele 

tem um valor? É debitado um valor? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Ele tem. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Ao 

barril? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Ao barril, 

não. Enquanto esse petróleo não é transferido a outro 

estado para fazer o refino, o petróleo não tem um valor. 

E antes de ser beneficiado, ele pode até ter valor, mas 

não valor comercial, pois é proibida a venda de petróleo 

não especificado, sem a retirada de impurezas.  

 
 O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Mas 

na hora que a Petrobras ou a terceirizada sai para fazer o 

transporte da plataforma para a refinaria, falamos barril, 

é isso? 

 Se o senhor estiver muito cansado, marcamos 

outro dia, porque o senhor não quer nem pegar o 

microfone para responder. É porque tem taquígrafo 

aqui. 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Sim, é 

porque estou aguardando o senhor terminar a pergunta. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Também sei fazer isso muito bem. 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - 

Desculpa, Ex.ª, só aguardo o senhor terminar a 

pergunta, mas mantenho o microfone aqui e respondo 

imediatamente. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Ele 

tem um valor, e essa foi a discussão de Linhares. 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Exato. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Qual 

o valor colocado nesta nota, porque isso implica no 

índice de participação dos municípios. Exato? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Sim. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Qual 

é o valor que vocês debitavam para o barril de petróleo, 

era o valor de mercado ou era o valor que vocês 

entendiam de produção? 
 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Na 

verdade, Ex.ª, é preciso esclarecer esse ponto. A 

Petrobras, o que ela faz nessa operação específica, ela 

faz exatamente o que a Secretaria da Fazenda do 

Espírito Santo determina que todas as empresas de 

petróleo façam; tem o parecer normativo n.º 01 de 2007, 

da Secretaria da Fazenda, que diz que nas transferências 

interestaduais de petróleo, que é o caso, deve ser 

considerado o valor do que a gente chama de custo 

fiscal, que é o custo envolvendo, de produção, matéria-

prima, embalagem e mão de obra. Esse é o custo. Essa 

informação está prevista na Lei Complementar n.º 87, 

que regula o ICMS. 

O que a Petrobras faz?  É exatamente o que 

determina a Secretaria da Fazenda, que é a gestora das 

informações sobre o ICMS. 
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - E que 

o município de Linhares ganhou e a Secretaria e o 

Estado do Espírito Santo através da Secretaria, da sua 

Procuradoria não recorreu. 
 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Eles não 

recorreram Ex.ª, na verdade, é da decisão que não 

autorizou a participação do Estado no processo. Quando 

a sentença foi proferida, o Estado não integrava o 

processo. Essa é a diferença entre as ações de Linhares, 

Itapemirim e Jaguaré. Na de Itapemirim e Jaguaré o 

Estado faz parte do polo passivo nesses processos, por 

isso que a competência migrou para o Tribunal de 

Justiça. 
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - E que 

com relação à Linhares, o Estado não pode mais entrar 

no processo? 
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O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Não; mas 

pode recorrer como terceiro interessado. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Extrai-se o petróleo, faz a filtragem das impurezas e o 

armazena ali na plataforma ou mesmo o envia para as 

refinarias. 

O senhor está dizendo que essa norma da 

Secretaria dá à Petrobras o direito de o valor de custo do 

óleo que está ali armazenado, usando esses parâmetros e 

não o valor de mercado internacional?  

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - 

Exatamente Ex.ª. Um parecer que uniformiza esse 

entendimento. E, desculpa, se a Petrobras fizer diferente 

ela será autuada pela Secretaria da Fazenda. Então 

temos que seguir essa orientação. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O 

senhor tem conhecimento dos embargos de declaração 

no agravo retido nos embargos à execução fiscal n.º 

2690, endereçados ao desembargador Ronaldo 

Gonçalves de Souza, datado de 24 de janeiro de 2013? 

 
O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Acredito 

que sim. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Não é 

acredito... 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Sim, eu 

não tenho os números exatamente aqui, Ex.ª. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Presidente, porque pode ficar chato para mim, toda hora 

o senhor falar: acredito que sim. O senhor é advogado 

da empresa... Sim ou não. 

 
O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Se o 

senhor pudesse ler a ementa a que refere o número que 

o senhor diz, facilita a memória, porque são muitos 

números. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Não 

gosto de colocar num debate desses conversas 

reservadas, porque não é justo, mas o senhor por duas 

vezes foi ali na escada, enquanto o doutor Antônio 

Carlos estava aqui fazendo seu depoimento, sendo 

arguido, logo após ele e o Altoé e me pediu para ser 

arguido, porque o senhor era o cara da Petrobras, e que 

tinha todas as informações. 

 
O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Não foi 

exatamente com essas palavras, mas...  

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Foi, 

naquela escada.  

 
O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Isso eu 

confirmo. Confirmo. Só que são muitos processos, Ex.ª. 

Provavelmente quando o senhor ler a ementa eu vou me 

recordar imediatamente do que se trata.  

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
Novamente a Petrobras perdeu. Alguém passe às mãos 

do doutor Leandro o Embargo de Declaração n.º 2.690. 

Ele pede a suspensão da ação da execução fiscal movida 

contra a Petrobras pelo Município de Itapemirim. E qual 

o resultado? Então, lhe passei às mãos o resultado. Qual 

foi o resultado, doutor Leandro?  

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Esse 

agravo não foi provido... pela Justiça. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Quer 

dizer, a Petrobras perdeu, na linguagem popular.   

 
O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Recordo-

me plenamente da situação.  

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - O 

senhor tem conhecimento do documento protocolado 

pelo doutor Bruno Carneiro, advogado da Petrobras...  

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Sim.  

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Ao 

juiz? Não falei aonde ainda! Ao juiz da Vara Cível 

Comercial de Itapemirim, em 27 de agosto de 2013?  

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Sim, 

Ex.ª. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Qual 

foi o resultado? 

 
O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Essa 

petição endereçava mesmo requerimento feito ao 

Tribunal de Justiça, e também foi negado.  

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Também foi negado. Senhor Presidente, o servidor da 

Petrobras, doutor Bruno Carneiro Louzada, peticionou 

ao juiz de Itapemirim... Vou ler o documento, porque 

ele é interessante: 

 

Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, 
amplamente qualificada nos autos em 

epígrafe vem respeitosamente perante 
a V. Ex.ª por seus advogados abaixo-

assinados procuração inclusa 

apresentar a presente petição para 
informar e requerer o que segue.  

Conforme amplamente divulgado na 

imprensa capixaba, no início de 2013, 
a Polícia Civil deflagrou uma 

operação policial denominada 
Operação Derrama, cujo objetivo 

principal era desarticular um esquema 

criminoso existente em diversos 
municípios capixabas, tendo sido 

realizada a prisão de diversas 
autoridades e ex-autoridades públicas, 

consultores, empresários.   

 

Cita o número da operação policial.  
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... Ao que tudo indica e somente uma 
análise mais profunda, poderá 

desvendar a questão, o envolvimento 

das ditas pessoas neste esquema 

criminoso, provavelmente conduzirá a 

anulação de todas as CDA’s lançadas 
em face da Petrobras no período 

investigado, e que tem por objeto a 

cobrança do ISSQN, pelos serviços 
prestados ás plataformas de petróleo 

(dentre as quais se arrola o título 
executivo que é atacado por meio dos 

embargos à execução que dão 

supedâneo ao presente recurso), por 
ofensa aos artigos 37 da Constituição 

Federal, e 142, 194, 196, 197 e 198 do 
Código Tributário Nacional. 

 
Continua ainda:  

 
É diante desta fatídica situação - frise-

se: superveniente e, se verdadeira, 

mais um capítulo vexatório e odioso 
para a vida pública do Estado do 

Espírito Santo - que a ora recorrida...  

 
No caso, a Petrobras traz a colação a mídia 

anexa a qual possui cópia de parte do inquérito acima 

mencionado. 

Pretende a embargante, dessa forma, permitir o 

crivo judicial sobre as questões nele descritas, 

especialmente que se decida a respeito dos reflexos que 

as tais questões projetam sobre as validades da CDA, 

que dá amparo à execução. 

Ressaltamos que a declaração de 
contaminação ou não dos atos 

subsequentes será necessariamente 

realizada pelo juízo fiscal, e disso não 
temos dúvida. Mas a verificação, no 

caso concreto... 
Isso dependerá, obviamente, da apreciação das 

questões que estão sendo trazidas neste momento ao 

conhecimento oficial desse juízo.  

 
...E para que não haja qualquer tipo de 
alegação de nulidade da decisão desse 

emérito relator, pugna a recorrente 

que, antes de decidir-se pela suspensão 
ou não, que este magistrado na forma 

do art. 398 do CPC, abra vista dos 
autos para a parte contrária, a fim de 

que haja realização do contraditório 

em relação aos documentos novos que 
neste ato são juntados.  

 
 Isso foi no dia 27 de agosto. A Petrobras entrou 

com a mesma petição em janeiro. O senhor está com o 

documento aí ainda, poderia falar a data para mim, 

doutor Leandro? 

 
 O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - A data do 

documento é 24 de janeiro de 2013. 

 O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - De 

janeiro. Vocês pedem para dar cinco dias de prazo, que 

aqui diz, se não me engano é o 389 do Código do 

Processo Civil? 398. Ele fala em cinco dias, só que 

vocês sabiam muito bem onde estavam todos que foram 

arrolados na extinta Operação Derrama. Vocês sabem 

onde estavam, não tinham nenhuma condição de 

apresentar provas nenhuma. 

 Doutor Leandro, quando vocês têm 

oportunidade de vir aqui esclarecer alguma coisa, ser 

lacônicos ou comedidos nas respostas. É o que a gente 

está vendo. 

 O senhor entende que a Ação de Execução 

Fiscal movida contra a Petrobras pelo Município de 

Itapemirim se confunde com a extinta Operação 

Derrama? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Não diria 

que se confunde, mas, à época que a operação eclodiu, 

havia uma dúvida da empresa se haveria ou não alguma 

relação entre esses eventos, entre o auto de infração e a 

operação. 

 

 O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - No 

auge da operação, em janeiro, sem ninguém ainda ser 

condenado, é justo o advogado da empresa chamar 

todos de criminosos e bandidos?  

 

 O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Embora 

não seja o signatário da petição, excelência, mas 

julgaria como um recurso retórico de advogado o que 

foi dito, muito mais com finalidade retórica do que de 

juízo de valor. 

 
 

 O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Pedi 

aos senhores, assim, se confunde não é. Porque, a gente 

poderia lembrar que em 2007 a Petrobras já havia 

entrado com o pedido para retirada ou cancelamento de 

um contrato entre a Prefeitura de Itapemirim e a 

empresa CMS, por entender que não era cabível o 

consultor Cláudio Múcio Salazar participar das reuniões 

entre os advogados da Petrobras e seus técnicos com os 

técnicos da Prefeitura de Itapemirim. 

 Foi pedida até uma correição com relação à 

decisão do juiz que foi favorável ao Município de 

Itapemirim.O magistrado à frente da correição é o 

Desembargador Manoel Rabelo. O senhor sabe o 

resultado dela? 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Foi 

mantida a decisão do juiz, possibilitando ao consultor 

participar das reuniões. E os argumentos usados pela 

Petrobras em 2007, essa pergunta minha se existe 

relação, não sou craque no assunto, mas um pouquinho 

procurei estudar e estou aprendendo, procuraram olhar o 

documento produzido pela Petrobras em 2007, para 
tentar tirar a CMS da consultoria das prefeituras, são os 

mesmos argumentos que usou alguns auditores do 

Tribunal de Contas e o Nuroc para produzirem o 

inquérito, com relação à Operação Derrama?  

Então o senhor não quer falar que existe, mas 

os argumentos é só pegar, fazer esse estudo, são os 
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mesmos, os mesmos que a empresa Petrobras - não vou 

falar os senhores - usou. O Tribunal de Contas, volto a 

repetir, e o Nuroc depois de sete anos, de seis anos foi 

em 2013 a operação, se apropriou deles para fazer um 

inquérito policial que gerou a Operação Derrama.  

Pode parecer repetitivo, mas vou perguntar: A 

Petrobras sabia da realização da Operação Derrama, da 

extinta Operação Derrama? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Não, 

Excelência. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - A 

Petrobras se beneficiou com a Operação Derrama? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Também 

não, Excelência. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - A 

Petrobras estava sendo fiscalizada pelo Município de 

Aracruz em 2011. E conforme consta de relatório que 

serviu de base para a instalação desta CPI, o Município 

de Aracruz estaria por lavrar auto de infração contra a 

Petrobras na ordem de um bilhão de reais; estou falando 

de um bilhão de reais, referentes ao período de janeiro 

de 2008 a dezembro de 2012. Por conta da Operação 

Derrama, hoje decaiu o direito de o município lançar 

esses tributos. Portanto, a Petrobras foi beneficiada 

diretamente em Aracruz com um bilhão de reais que 

jamais serão pagos.  

O senhor concorda que o município perdeu o 

direito de lançar o ISS e que a Petrobras jamais 

precisará pagar, se for condenada, esse tributo? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - O 

período não lançado que objeta decadência o município 

não pode mais fazer o lançamento; mas até onde me 

consta a proibição do lançamento decorre de uma ordem 

judicial e não da Operação Derrama. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Sua 

resposta nos atende, nos atendeu perfeitamente. 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Que 

bom. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Porque se tem alguém, tem alguém que é culpado por 

Aracruz perder um bilhão. O relator é que vai fazer essa 

conclusão com os documentos que tiver em mãos. 

O senhor Antônio Carlos de Freitas falou nesta 

CPI que se a Justiça definir que o ISS é devido aos 

municípios capixabas, o Município de Macaé 

devolveria os valores aos nossos municípios. O senhor 

concorda com isso? 

 
O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Se 

adotado uma medida no âmbito dos processos judiciais 

tramitando em Macaé, é possível que isso ocorra. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Que o 

município devolva recursos que já recebeu há dez, 

quinze anos. 

O SR. LEANDRO ELOY SOUZA - Se for 

condenado a devolver o dinheiro que recebeu por ordem 

judicial, certamente terá que devolver esse recurso. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - E 

aquele que simplesmente a Petrobras achou que deveria 

pagar e pagou? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Esse 

valor, se o município tivesse que devolver, teria que 

devolver à Petrobras, caso tenha que pagar aos 

municípios capixabas. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - E se 

ela não devolver à Petrobras, o que acontece com a 

Petrobras? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - Se a 

Petrobras tiver, eventualmente, que pagar aos 

municípios capixabas após uma decisão judicial 

transitada em julgado e não conseguir recuperar os 

valores de Macaé, infelizmente a Petrobras pagará 

duas vezes. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Porque não é assim que funciona. Sabemos que não é 

dessa maneira que funciona. Havendo dúvida com 

relação à devolução ou à não devolução, o senhor já 

respondeu das demandas existentes, a Petrobras teria 

que pagar tudo outra vez, não é isso? 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - 
Infelizmente sim. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Por 

ora, satisfeito. Agradeço, doutor Leandro. 

 

O SR. LEANDRO ELOY SOUSA - 
Obrigado, excelência. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Senhor Presidente, devolvo a palavra. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, 

tem mais alguma pergunta a fazer? 

 
O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - 

Gostaria de fazer mais uma pergunta ao senhor Pedro 

Fonseca dos Santos Neto. O senhor está no Espírito 

Santo há sete anos, não é? 

 
O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Na Petrobras sim. Há oito anos e meio. 

Fiquei até 2012, na verdade. 

 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - O 

senhor nos disse que não tem conhecimento de que a 

Transportadora Gasene deve e está inscrita em dívida 

ativa no Estado do Espírito Santo. 
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O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Sei que a Gasene tem alguns autos de 

infração sim; foram lavrados, mas não tenho 

conhecimento dos valores e do status da dívida. 

 
O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - 

Gostaria de ler sobre a Gasene, para que V. S.ª tome 

conhecimento. Senhor Presidente, ao final de mais 

uma etapa desta CPI, gostaríamos que chamássemos 

o ex-presidente da Gasene para depor. 

Com relação à notícia sobre o gasoduto 

Gasene, a Petrobras esclarece que o projeto Gasene 

foi constituído através de um projeto Finance. 

Projeto estruturado. O senhor tem conhecimento? 

 
O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Pela imprensa sim, pelas notícias. Não tenho 

conhecimento do projeto detalhado.  

 
O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - 

Elaborado pela área financeira da Petrobras entre 

2004 e 2005. O senhor está na Petrobras? 

 
O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Desde 2007. Desde o finalzinho de 2006. 

 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - Com 

objetivo de captar recurso para a construção do 

gasoduto Gasene, de acordo com a estrutura 

financeira foi criada a Sociedade de Propósitos 

Específicos, a Transportadora Gasene S/A, de caráter 

privado, com objetivo de contratar os financiamentos, 

construir e operar o Gasene. A Transportadora 

Gasene S/A, constituída pelo Santander, banco 

estruturador do projeto Finance, tinha como acionista 

a Gasene Participações com 99,99% e 0,01% do 

senhor Antônio Carlos Pinto de Azeredo. Por sua 

vez, a Gasene Participações tinha como acionista 

uma trust de 0,01. Participava também o senhor 

Antônio Carlos Pinto de Azeredo, administrador da 

empresa Domínio, que prestou serviço de 

contabilidade e administração tributária para o 

Gasene e também foi contratado pela Transportadora 

Gasene para ser o presidente da empresa.  

Conforme acontece nas estruturas financeiras 

dos gêneros, a Transportadora Gasene S/A não tem 

qualquer ligação societária com a Petrobras. A 

Transportadora Gasene detinha propriedade do 

gasoduto e demais ativos e passivos do projeto. Até 

que todos os financiamentos contra eles para a 

implantação dos mesmos fossem integralmente 

pagos, financiados pelo banco Santander e outras 

empresas.  

 Uma vez pagos os financiamentos, a 

Petrobras teria opção de compra e venda da 

totalidade das ações e da Transportadora Gasene. A 

ligação da Petrobras à Gasene se dava através de 

contrato que era estabelecido que a transportadora 

Gasene S/A somente realizaria determinadas 

atividades mediante autorização da presidente - 

Senhor Presidente - mediante autorização da 

Petrobras. 

 Essas atividades foram formalizadas através 

de cartas-atividades permitidas, conceito aprovado 

por todos os financiadores do projeto. Com base na 

previsão do contrato de opção de compra e venda 

firmado entre a Petrobras que só poderia comprar a 

Gasene se pagasse todos os seus ativos e passivos do 

projeto. A Transportadora Gasene e Participações em 

11.11. 2011, a TAG - Transportadora Associada de 

Gás, empresa do sistema Petrobras, adquiriu a 

participação dos sócios na Transportadora Gasene 

S/A, em 31.01.2012 e a incorporou. 

 Quando se diz que a Petrobras só poderia 

comprar a Gasene se tivesse pago todos os seus 

ativos e passivos, isso não foi cumprido, porque o 

que está aqui em dívida ativa são valores vultosos, e a 

Petrobras comprou a Gasene. 

 Então, Senhor Presidente, no final do 

expediente dessa CPI, de mais uma reunião desta 

CPI, gostaria que fosse determinado que se 

convocasse o senhor Antônio Carlos Pinto de 

Azeredo, administrador e ex-presidente da empresa 

Gasene Transportadora, e os seus demais sócios que 

foram financiados pelo Banco Santander. 

 O senhor tem conhecimento disso? 

 
 O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Não. Não tenho conhecimento, Senhor 

Deputado. 

 
O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - 

Obrigado. Senhor Presidente, estou satisfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O Senhor Deputado Guerino Zanon 

tem mais algum questionamento? 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
Sim, Senhor Presidente. 

Doutor Pedro, nos contratos ditos de 

afretamento, qual a obrigação da contratada da 

Petrobras? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Os contratos de afretamento, disponibilizar 

o bem afretado. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
Disponibilizar... 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Disponibilizar o bem afretado e em alguns 

casos, com tripulação, armado e tripulado. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Ela 

entrega o bem? 

 
O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Entrega o bem, armado e tripulado, uma 
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tripulação própria, em alguns casos. Os afretamentos 

por tempo, os afretamentos por viagem, exceto nos 

afretamentos a casco nu, como o doutor Leandro já 

ponderou. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
Está me dizendo que no contrato a empresa pega o 

seu bem e o entrega à contratada? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Sim. Em alguns casos, tripulada, com a 

tripulação própria, com a tripulação da empresa que é 

a dona do bem, dona da embarcação. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - Isso 

não gera ISS, não? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Como o doutor Leandro esclareceu. Nos 

contratos de afretamento por tempo e nos contratos 

de afretamento por viagem, há a tripulação que é de 

fato da empresa proprietária do bem, mas já existe 

decisão de tribunais superiores de que isso é um 

contrato complexo, e que não há incidência de ISS. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 
Olha, é a mesma pergunta que fiz do carro; o senhor 

está me respondendo, se doutor Leandro alugou um 

carro e a locadora entregou só o bem a ele; não gera 

ISS. Mas se entregou o bem com o motorista, gera 

ISS. Então, se a contratada entregou a embarcação à 

plataforma, à Petrobras, com seus homens, com tudo 

que vai utilizar, não é a mesma coisa do carro que 

entreguei com motorista, que vai gerar ISS? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Não foi assim que os tribunais superiores 

interpretaram. No caso especificamente dos 

afretamentos de embarcação existe uma decisão dos 

tribunais superiores que compreendem como, ainda 

que esteja armado e tripulado, não há incidência de 

ISS. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Não é isso. O relator vai ter oportunidade de se 

debruçar em toda legislação existente que é contrária 

ao que o senhor está falando, o senhor me desculpa, 

mas o senhor tem direito de falar aqui.  

O senhor poderia nos responder se nos 

contratos ditos de afretamentos firmados pela 

Petrobras, as embarcações foram utilizadas nas 

operações de apoio às plataformas de perfuração e 

produção visando à efetivação de sua atividade-fim, 

ou seja, exploração e exportação de petróleo e ou gás 

natural?  
 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Existem diversos tipos de embarcação, Ex.ª, 

e algumas delas, sim, para apoio à atividade de 

petróleo. Alguns tipos de embarcação são para 

atividades de petróleo.    

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Olha bem o que o senhor falou na pergunta anterior. 

Temos vários contratos aqui, pelo menos uns dez. 

Vou falar de um, o Contrato n.° 187.2.166.01-0, 

contrato celebrado entre Petróleo Brasileiro e a 

empresa Delba Marítima de Navegação S/A para 

afretamento de embarcações.  

Cláusula 1.ª do objeto, item 1.2 - A 

embarcação será utilizada pela Petrobras no apoio 

às atividades da plataforma continental brasileira. É 

um contrato por afretamento por período. Como o 

senhor está colocando se a Petrobras contratou um 

bem e recebeu junto com ele os operadores desse 

bem, volto a falar, a pedir, no entendimento do 

senhor isso não é passível de geração de tributo e 

ISS? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS SANTOS 

NETO - Ex.ª, a gente tem, com suporte do nosso 

jurídico, entendimento de que os tribunais superiores 

decidiram de que nessas atividades de afretamento 

por tempo e afretamento por viajem é, ainda que 

armada e tripulada, ou seja, com seus tripulantes, não 

há incidência de ISS.      

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Senhor presidente, outro deputado se quiser arguir 

enquanto eu acho a legislação com relação ao 

assunto, eu agradeço.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Cacau, tem algum 

questionamento, ainda, para acrescentar?  

 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - 

Temos que deliberar sobre vários assuntos, Senhor 

Presidente. 

Gostaria que fosse deliberado nesta Mesa, 

desses integrantes desta CPI, que fosse notificada a 

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e a 

Receita Federal, para que nos encaminhem todos os 

contratos sociais dessas empresas relacionadas com 

relação às quinhentas maiores devedoras de ICMS do 

Estado do Espírito Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vamos deferir o pedido com a 

aquiescência do deputado Guerino e solicitar à 

Secretaria que faça as observações necessárias para 

os encaminhamentos.  

Com a palavra V. Ex.ª. 
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Senhor Pedro, como explicar as discrepâncias entre 

os dados encontrados nas DOTs dos anos-bases 2012, 

2013 e 2014 enviadas pela Petrobras para a Secretaria 

de Fazenda do Estado. 

 Vou falar dos dados. Produção em 2012, 

números inteiros, cento e treze milhões de barris; 

Valor Agregado Fiscal lançado, nove bilhões; 

produção em 2013, cento e treze milhões de barris, 
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Valor Agregado, quatro bilhões. Praticamente a 

mesma produção e menos de cinquenta por cento 

do valor agregado. Produção em 2014, cento e 

vinte e oito milhões de barris, Valor Agregado, 

cinco bilhões. Como podemos explicar isso? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS 

SANTOS NETO - Deputado, pelo que 

verificamos, até por ter sido questionado talvez em 

algum outro momento, esse volume, nesse ano em 

que houve um valor adicionado maior, valor 

agregado maior, refere-se a um ano em que houve 

exportação. Então, o valor agregado foi maior, 

devido às exportações nesse período. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

As exportações? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS 

SANTOS NETO - Sim. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Mesmo a Petrobras declarando o VAF de maneira 

que entendemos errada, haja vista a decisão 

judicial sobre o VAF no processo de Linhares, 

houve variação de custo de produção de petróleo e 

gás natural, offshore, da Petrobras, nos anos de 

2012 para 2013, para 2014? 

  

O SR. PEDRO FONSECA DOS 

SANTOS NETO - É provável que sim. O custo de 

produção não é linear, o custo de produção varia de 

acordo com o volume de material empregado e dos 

custos envolvidos. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Para ter uma produção de mais de cinquenta por 

cento no Valor Agregado Fiscal de 2012 para 

2013? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS 

SANTOS NETO - Não, senhor deputado. A 

redução não se refere ao valor do custo que foi 

reduzido, a redução se refere ao volume de 

exportação. O volume de exportação não é feito 

por transferência, o volume de exportação tem 

valor que não é o custo de produção. 

O custo fiscal refere-se às operações de 

transferência interestadual, entre estabelecimentos 

do mesmo titular. A operação de exportação não 

segue a mesma regra. É uma operação de venda, 

então é preço de mercado, preço de venda, não é 

preço de transferência. Não vendo pelo custo 

fiscal, vendo pelo preço de mercado, por isso gera 

um maior valor agregado. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Na hora em que sai da plataforma e vai para a 

refinaria, falamos aqui, essa que é a discussão de 

Linhares, não é isso? 

  

O SR. PEDRO FONSECA DOS 

SANTOS NETO - Essa é uma operação de 

transferência, sim, que, segundo o Parecer 

Normativo 01/2007, deve obedecer ao custo fiscal. 

  

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Vou me abster de 

perguntar, porque agora, com relação à Vale do 

Rio Doce, Samarco e Petrobras, só vou questionar 

os presidentes dessas empresas. 

É evidente que foram importantes os 

esclarecimentos dos diretores e dos funcionários, 

mas acho que chegamos a um patamar em que só 

mesmo o dono da empresa e o presidente da 

empresa têm condições de fornecer as informações 

a esta comissão, que nos contente ou que nos dê 

motivo para apelar para a Justiça. 

Agradeço a vocês a presença, a 

participação aqui. Nosso muito obrigado. 

Passaremos à fase de deliberações da comissão. Se 

vocês quiserem, podem se considerar dispensados 

com nossos agradecimentos. Vamos, para encerrar 

a reunião, passar à fase de deliberação. 

O Deputado Cacau quer ouvir o senhor 

Antônio Carlos, que a secretária da comissão já 

anotou.  

 

O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - 

Antônio Carlos Pinto de Azeredo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Deputado Guerino, tem 

alguma sugestão? 

 

 O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Quero comunicar aos 

membros da comissão que, no dia 5 de maio, 

encaminhamos o seguinte ofício ao Senhor 

Presidente desta Casa, Deputado Theodorico 

Ferraço:  

A Comissão Parlamentar de 

inquérito, criada pela Resolução 

3.937/2015, para apurar suposta 

irregularidade no pagamento e 

sonegação de tributos e valores 

gerados nas atividades de 

exploração e produção de petróleo 

e gás natural no Estado do Espírito 

Santo, tendo em vista a necessidade 

de proceder a análise de 

documentos de natureza contábil e 

fiscal, vem requerer a V. Ex.ª que 



Vitória-ES, terça-feira, 22 de setembro de 2015 Diário do Poder Legislativo - 39 

seja deferida a contratação de 

quatro técnicos especialistas nas 

áreas de contabilidade e economia 

para assessorar os trabalhos da 

CPI durante o período de vigência. 

 

Esse ofício foi feito com data no dia 5 de 

maio. No dia 5 de maio, foi protocolado nesta Casa 

e, lamentavelmente, até hoje não teve resposta. 

Quero propor a suspensão do 

funcionamento da CPI até a presidência da Casa e 

a direção-geral da Casa estrutura à comissão, uma 

vez que desde maio esse ofício tramita e 

entendemos que não há justificativa para que a 

Mesa da Casa não tome providências com relação 

a isso. Vamos suspender as atividades da CPI até a 

presidência e a direção-geral se manifestarem.  

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Doutor Pedro, no momento em que o petróleo é 

extraído e filtrado, ele tem um valor contábil, 

correto? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS 

SANTOS NETO - Sim, tem um valor contábil.  

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Esse valor é usado como base de cálculo para o 

ICMS, porém o petróleo capixaba é integralmente 

transferido para os estados brasileiros para refino, 

correto? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS 

SANTOS NETO - É bom separar o valor contábil 

e o custo fiscal. São conceitos distintos.  

 

O SR. GUERINO ZANO - (PMDB) - 

Mas é transferido para outros estados, para refino? 

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS 

SANTOS NETO - Parte do óleo produzido é 

transferido para refinaria sim. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Então, o senhor não concorda comigo que é 

integralmente? 
 

O SR. PEDRO FONSECA DOS 

SANTOS NETO - Pode ser que tenha alguma 

operação de exportação. Não sei como está a 

logística hoje e não sei se está acontecendo 

operação de exportação pelo Espírito Santo. Não 

posso afirmar. Mas pode ser como aconteceu em 

determinado ano que tenha parte de óleo sendo 

exportado. Pode acontecer.  
 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - A 

produção de outros estados se não tiver no Espírito 

Santo pode estar sendo exportada?  

O SR. PEDRO FONSECA DOS 

SANTOS NETO - Pode sim.  

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Com isso não faz diferença para a Secretaria da 

Fazenda se o valor do petróleo é fixado sobre o 

preço de custo ou sobre o valor de mercado, não é 

isso?   

 

 O SR. PEDRO FONSECA DOS 

SANTOS NETO - Para a Secretaria da Fazenda 

Estadual, essas duas operações, a transferência 

interestadual e a exportação, gozam de imunidade 

constitucional em relação ao ICMS. 

  

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Mas para os municípios capixabas faz grande 

diferença, porque vai influenciar na apuração do 

VAF.  

 

O SR. PEDRO FONSECA DOS 

SANTOS NETO - Sim, Excelência. 

 

O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Por que, então, a Secretaria da Fazenda multaria a 

Petrobras? 

 
O SR. PEDRO FONSECA DOS 

SANTOS NETO - Na verdade essa informação é 

prestada através de uma obrigação assessória. O 

descumprimento ou incorreção numa obrigação 

assessória é passível de penalidade. 

 
O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - A 

Petrobras já usava o preço de custo para o petróleo 

muito antes de a Secretaria da Fazenda emitir o 

Parecer n.º 1, que o depoente citou aqui? 

 
O SR. PEDRO FONSECA DOS 

SANTOS NETO - Sim. Fundamentado na Lei 

Complementar n.º 87, no seu art. 3.º, salvo engano, 

não me recordo o número do artigo, mas 

fundamentada na Lei Complementar n.º 87/96. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Vou solicitar ao procurador 

que acompanha esta Comissão para preparar um 

expediente para encaminhar ao Presidente do 

Tribunal de Justiça, dessa Comissão solicitando do 

Tribunal que crie uma vara específica para 

julgamento dos processos que tratam da sonegação 

fiscal que só em 500 tem quase nove bilhões em 

sonegação e que marque uma agenda com o 

Presidente do Tribunal para a Comissão ir lá 

entregar como finalização do nosso serviço e crie 

essa vara para que nesses julgamentos sejam dados 

tratamento especial, até estudando a possibilidade 
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de bloqueio dos bens das empresas durante o 

processo de discussão.  

Teria reunião na próxima semana, mas os 

trabalhos estarão suspensos, porque hoje faz 

noventa dias que fizemos o pedido e a Mesa desta 

Casa, através do Presidente e da direção-geral, não 

se manifestou e não aceitamos esse descaso com 

uma comissão tão séria e que tem o objetivo de 

ajudar o Estado do Espírito Santo na arrecadação 

de impostos que são devidos e sonegados. Por falta 

de interesse da Mesa vamos suspender a presente 

Comissão. Não teremos reunião na próxima 

semana. Vamos esperar uma resposta dentro de 

quinze dias. Se não houver resposta vamos 

encerrar os trabalhos da CPI da Sonegação. 

 

 O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - 

Presidente, gostaria de informar a V. Ex.ª do 

excelente trabalho que vem fazendo à frente desta 

CPI. V. Ex.ª está coberto de razão em solicitar 

pessoas mais capacitadas. Não estamos dizendo 

aqui que não temos pessoas capacitadas. Cada um 

na sua área e esta área é complexa e o que posso 

informar a V. Ex.ª é que, ontem, conversando com 

o Presidente, ele já está tomando todas as 

providências, inclusive, com ida de funcionários a 

Brasília para ver como foi feito na CPI da 

Petrobras, a contratação de uma empresa 

especializada para que possamos, através dessa 

empresa, nos embasarmos  melhor para os 

resultados desta CPI. 

 

 O SR. GUERINO ZANON - (PMDB) - 

Senhor Presidente, queria também fazer coro a 

vossa fala, só para ter uma ideia, em função dos 

trabalhos desenvolvidos por esta CPI, uma das 

empresas que tinham autos de infrações emitidos 

pela Prefeitura de Itapemirim, há pouco mais de 

oitenta dias procurou a Prefeitura para a retirada de 

todas as ações e está pagando por volta de vinte 

milhões de reais ao povo de Itapemirim. Isso é 

fruto já dos trabalhos feitos aqui nesta CPI. 

 Sabemos que, se tivermos uma assessoria 

contábil e jurídica, podemos fazer retornar para os 

cofres dos municípios capixabas quatro, cinco 

bilhões de reais em curto espaço de tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhores Deputados, 

entendo a posição dos senhores, mas não sou 

criança nem sou moleque. Estou à frente desta 

comissão, comprometi-me de levá-la até o fim, 

trazendo a público tudo aquilo que ocorre de 

sonegação e de atos irresponsáveis no estado.  

Tenho sofrido de certa forma algumas 

retaliações, algumas reclamações, mas tenho 

caminhado sempre em frente. Acabamos de 

receber agora um ofício da Samarco, dispondo-se a 

trazer, sem intimação, o presidente e o diretor. 

Então sei que isso tem peso, em termos de pressão, 

em termos de retaliação contra mim. 

Não tomo atitude aqui tentando aparecer, 

tentando ser o dono da razão, nem dono da 

verdade. Tomo em respeito ao Poder Legislativo. 

Se a Mesa do Poder Legislativo não tem interesse, 

isso pode gerar até dúvida, por que não tem 

interesse de dar assessoria à comissão? Será que o 

interesse hoje é de que não se apure mais nada? 

Então não participo de palhaçada. Ou a Assembleia 

dá a estrutura de que precisamos ou encerro a CPI, 

porque não sou moleque. Estou nisso, com 

seriedade, para levar à opinião pública o 

conhecimento. 

Não se pode permitir que um estado tenha 

mais de vinte bilhões de sonegação ajuizada e que 

o Poder Judiciário, que come um bilhão e cem 

milhões do estado, não trabalhe em cima disso, 

permita que esse processo fique paralisado e que 

ninguém aja. O Espírito Santo tem compromisso 

com a sua população na área de estrada, na área de 

agricultura, na área de saúde, na área de educação, 

na área de segurança pública e nós não temos 

dinheiro, porque é surrupiado por essas empresas 

sonegadoras e que, embora tenham nome e 

tradição no mercado nacional e internacional, no 

Espírito Santo, agem como empresas 

irresponsáveis, sonegadoras, que contam sempre 

com esse tipo de expediente, sempre com a 

omissão da Justiça, com a omissão da Assembleia 

Legislativa, com a omissão dos órgãos que podem 

fiscalizar, porque na maioria são comprados para 

não fiscalizarem, por isso que eles fazem esse tipo 

de política no Espirito Santo. Usam o estado como 

um quintal, apenas para poder usarem aqui o que a 

geografia permite ao estado, em termos de 

condições naturais, e não dedicam ao Espírito 

Santo nenhuma atenção, nenhum carinho, nenhum 

investimento. Aqui no Espírito Santo, as empresas 

só tiram. Não investem nada aqui. Tanto a Vale 

como a Petrobras, como a Samarco, todas elas. O 

máximo que eles fazem aí é uma festazinha de 

idoso no final do ano, e ainda vem gente aqui da 

Assembleia elogiar os bombonzinhos que eles 

deram na festa de final de ano de idoso.  

 Agora, o Espírito Santo precisa ser levado a 

sério. O Espírito Santo tem organização financeira 

e econômica para poder ser mais forte, e nós 

precisamos agir. Se a Assembleia não tem interesse 

nisso, eu vou suspender a CPI e aguardar pelo 

prazo de quinze dias. Se não houver providências, 

nós vamos encerrar a CPI ou eleger um novo 

presidente, porque eu não participo de circo. 

 Muito obrigado a todos vocês. 

 Está encerrada a reunião.  

 

 Encerra-se a reunião às 12h55m. 
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